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 مقدمه

 اقتصادی رشد و توسعه به منجر که است کارآمد بازارهای وجود یافته،توسعه کشورهای یهاهمشخص از

 اطالعات عمده قسمت و هستند پویا مالی بازارهای کشور، هر اقتصاد بر گذاراثر عناصر از یکی گردد.می

 به شده ارائه اطالعات گردد.می پردازش و گزارش حسابداری سیستم توسط مالی بازارهای در موجود

 .[2]است. آتی یهاهداد بینیپیش جهت مبنایی حسابداری سیستم وسیله

 و باشند سهیمها هبنگا از زیادی تعداد در که دکنمی ایجاد گذارانسرمایه برای را موقعیت نایهسرمای بازار

 و کندمی تشویق باال ریسک با یهاهپروژ در گذاریسرمایه به را اقتصاد مالی، یهاهواسط امکانات تنوع با

 فراهم را شرایطی همچنین گردد.می اقتصادی های شاخص و اقتصادی رشد تحریک به منجر امر این

 سوی از آورند. دست به را گذاریسرمایه انجام برای نیاز مورد اطالعات بتوانند گذارانسرمایه تا کندمی

 کند،می گذاریسرمایه مناسب هایمحل در را آنها و نموده آوریجمع را خرد یهاهسرمای بازار این دیگر

 .[6]گرددمی داخلی( ناخالص )تولید اقتصادی رشد افزایش موجب امر این

 جامعه ایجاد برای که هستند مسائلی ترینمهم از داخلی ناخالص تولید مانند اقتصادی کالن هایشاخص

 تخصیص برای مناسب زمان در حسابداری اطالعات از استفاده با توانمی و گیرند قرار توجه مورد باید مرفه

 حاکی مطالعات، اغلب نتایج .[27]کرد استفاده مناسب داخلی ناخالص تولید به دستیابی جهت منابع بهینه

 اکثر در که حالی در است. بوده گذاری سرمایه هایتحلیل در اقتصادی و مالی متغیرهای بودن موثر از

 اقتصاد عوامل بیشتر و شده گرفته نادیده کالن اقتصاد و حسابداری یهاهداد بین ارتباطات هاپژوهش این

 اقتصادی کالن انتظارات که حالی در .[1]است گرفته قرار توجه مورد سهام بازار و حسابداری ارقام و خرد

 را اقتصادی فعاالن یهاهدستگا تصمیمات از ایگسترده طیف گیردمی شکل حسابداری اطالعات از که

 این از برخی که است وابسته اطالعاتی منابع به اقتصاد در داخلی ناخالص تولید دهد.می قرار تأثیر تحت

 حسابداری، دقیق اطالعات از استفاده بنابراین، نیستند. دسترس در اولیه زمانی یهاهباز در اطالعات

 متغیرهای سایر اطالعات، ترکیب با که بخشد، بهبود را داخلی ناخالص تولید اولیه محاسبه دقت تواندمی

 اطالعاتی منابع نتیجه در یابند.می بهبود نیز دارند، همخوانی داخلی ناخالص تولید با که اقتصادی کالن

 گذشته تحقیقات .[27]کنند کمک داخلی ناخالص تولید هایشاخص بهبود به تواندمی حسابداری و مالی

 پراکندگی از عوض در و کندنمی استفاده داخلی ناخالص تولید برای حسابداری اثرات از کالن اقتصاد

 شاخص یک عنوانبه شرکت درآمد رشد در پراکندگی .[25] [18]کندمی استفاده سهام بازده تغییرات

 بررسی برای درآمد رشد پراکندگی اطالعاتی مزایا این دارد. مختلفی مزایای داخلی، ناخالص تولید در

 قرار استفاده مورد توانندمی داخلی ناخالص تولید مانند کالن اقتصاد متغیرهای برآوردهای دقت بهبود

 .[27]گیرند

 اقتصادی عمده متغیرهای در تغییرات بتوان که صورتی در است این بر حسابداری حوزه نگارندگان ادعای

 توانمی صورت این در کرد، تبیین درآمد و سهام بازده مانند حسابداری متغیرهای نوسانات اساس بر را

 زمینه این در است ممکن که سؤالی داشت. تأکید گذشته از بیشتر حسابداری اطالعات جایگاه و نقش بر
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 رشد بینیپیش در الزم توان از سهام بازده و درآمد رشد پراکندگی اایهک است این آید، پیش خواننده برای

  خیر؟ یا است برخوردار داخلی ناخالص تولید یعنی اقتصادی

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 قسمتی عنوانبه حسابداری است. زیادی اهمیت دارای کشورها اقتصادی توسعه و رشد یهاهبرنام پیشبرد

 انجام لذا کند.می ایفا اقتصادی توسعه با مرتبط هایگیریتصمیم در را مشهودی نقش اطالعاتی، نظام از

 هایتصمیم پشتوانه بتواند که دارد اعتمادیقابل اطالعات به نیاز توسعه، یهاهبرنام آمیزموفقیت کارهای

  باشد. خصوص این در مربوط

 نشان سهام بازده با را اقتصادی کالن متغیرهای میان روابط که اند کرده تالش نویسندگان از بسیاری

 مشخص آربیتراژ گذاریقیمت تئوری براساس را سرمایه بازار بازده بر کالن اقتصاد متغیر چند هاآن دهند.

 حجم رابطه کالن، اقتصاد خبری هایشگفتی عنوان با تحقیقی در (2020) 1همکاران و بانرجی اند.کرده

 نوسانات در کالن اقتصادی اخبار سورپرایزهای نقش بررسی به بازار معامالت آتی شاخص در نوسان و

 میزان بر اقتصادی کالن اخبار های شگفتی داد نشان نتایج پرداختند. هند آتی معامالت بازار بازده

 سریع بسیار کالن اخبار شگفتی به آتی معامالت پاسخ و گذارد می تأثیر معامالت حجم و بازده ناپایداری

  است.

 درباره کالن اقتصاد اطالعاتی محتوای در دیگر تاملی عنوان با تحقیقی در (2019) 2همکاران و هان 

 منظر از کل سوددهی درباره کالن اقتصاد اطالعاتی محتوای بررسی به کار بازار از شواهدی کل، سوددهی

 موجود اطالعات توصیف برای کارا اقتصاد ادبیات از حاصل های بینش از تحقیق این در پرداختند. کار بازار

 تنها نه داد نشان نتایج شد. استفاده آن اجزای و شده پذیرفته حسابداری اصول اساس بر سوددهی در

 های افق در نیز آن اطالعات محتوای بلکه داده انتقال را آتی کار بازار اجزای اطالعات کل، سوددهی اخبار

 است. افزایشی کالن، اقتصاد متغیرهای سایر به نسبت مدت کوتاه

 بازدهی بر اقتصادی متغیرهای اثرگذاری چگونگی عنوان با تحقیقی در (1398) کامیابی و دهقان

 بر اقتصادی کالن متغیرهای اثر بررسی به رانایهسرمای بازار رکود و رونق شرایط در بورسی هایشرکت

 هایشرکت کلیه آماری، جامعه پرداختند. سرمایه بازار رونق و رکود شرایط در بورسی هایشرکت بازدهی

 روش به بورسی شرکت 110 اند.بوده 1396 الی 1371 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در حاضر

 کنندهمصرف قیمت شاخص بین داد نشانها هیافت شدند. انتخاب آماری نمونه عنوان به سیستماتیک حذف

 رابطه سرمایه بازار رونق شرایط در اما دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه بورس قیمت کل شاخص و

 در بورس قیمت کل شاخص و بانکی بلندمدت سود نرخ بین که است حالی در این نشد. یافت معناداری

 است. نشده تایید رکود شرایط در رابطه این ولی دارد وجود ومعناداری مثبت رابطه رونق دوران

                                                           
1 Banerjee et al 
2 Hann et al 
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 ریسک عوامل با داخلی ناخالص تولید بین رابطه بررسی عنوان با تحقیقی در (1397) همکاران و لشگری

 پژوهش متغیرهای منظور بدین پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در سرمایه

 بررسی مورد فصل 42 برای پرتفولیو و فصلی یهاهداد مبنای بر متغیره چند رگرسیون مدل از استفاده با

 داخلی ناخالص تولید رشد بین ضعیف بسیار همبستگی نشانگرها هفرضی آزمون از حاصل نتایج گرفت. قرار

 بازده و داخلی ناخالص تولید رشد بین معناداری رابطه P آزمون اساس بر همچنین بود. سهام بازده و

 وجود فصلی بازده و بازار ریسک صرف دارایی، به بدهی نسبت اندازه، ارزش، ریسک، عوامل از حاصل

 است. نداشته

 بررسی به کشور اقتصادی رشد و مالی تعمیق بین رابطه بررسی عنوان با تحقیقی در (1392) فر محنت

 نتایج پرداختند. 1369 -1388 هایسال در اقتصادی رشد و رانایهسرمای بازار در مالی تعمیق بین رابطه

 در کشور اقتصادی رشد با سرمایه بازار در مالی تعمیق بین رابطه داد، نشان حاضر مقاله از حاصل

 در گرنجر علیت آزمون از حاصل نتایج و است آمده دستبه دارمعنی و مثبت سوم تا اول هایسناریوی

 باشد.می طرفهیک رابطه این و است شده اقتصادی رشد موجب مالی تعمیق که دهدمی نشان سناریو هر

 پژوهش یهاهفرضی توسعه مبانی

 نیست. پوشیده کسی بر آن اهمیت که است سـرمایه بازار کشور، هر اقتصادی هایقسمت ترینمهم از یکی

 یکـی دارد. کشـور اقتصادی ساختارهای با نزدیکی رابطه بهـادار اوراق بـورس آن رأس در و سـرمایه بازار

 با رکن این متقابل تأثیرپذیری و تعامل چگونگی است، مطرح سرمایه بازارهـای پیرامـون کـه مسـائلی از

 .باشـدمی است( مطـرح اقتصـادی کالن و خرد متغیرهای عنوان به معموالً )که اقتصادی نظـام ارکان دیگر

 .[3]است. سرمایه بازار در گذاریسرمایه عوامل از یکی سهام بازده

 در حسابداری اطالعاتی نقش از را مدارکی و شواهد حسابداری تحقیقات از بزرگ ایمجموعه که حالی در

 ناشناخته نسبتاً کالن اقتصاد و حسابداری درآمدهای بین ارتباط ،[22]کندمی فراهم هاشرکت سطح

 تحلیل متغیر ترینمهم و اقتصادی هایفعالیت از کلیدی آمار خالصه داخلی ناخالص تولید است. ماندهباقی

 جامعه با و اقتصادی فعالیت شاخص عنوان به استریت وال توسط شاخص این .[21]است اقتصادی رشد

 شود.می استفاده اشتغال هایگیریتصمیم و گذاریسرمایه تولید، برای ورودی کلید یک عنوان به تجارت

 همچنین و ها،شرکت سود توسط درآمد، روش از استفاده داخلی ناخالص تولید گیریاندازه برای راهیک

 ناخالص تولید درآمد، روش استفاده با متحده ایالت در اقتصادی تحلیل و تجزیه وقتی باشد.می سهام بازده

 خدمات درآمد و هاشرکت توسط شدهتهیه درآمد بر مالیات ساالنه جدول از کرد، گیریاندازه را داخلی

 .[22]برد نام هاشرکت سود با ارتباط در اطالعات اصلی منبع عنوانبه داخلی

 در داخلی ناخالص تولید رشد برای بینیپیش محتوای سهام بازار بازده کنندمی تأیید هاپژوهش برخی

 مجموع کنندمی عنوان خود تحقیق در (2014) پاناتوکاس و کانچیتاچکی .[20] [15]دارد را آینده

 کند.می بینیپیش را داخلی ناخالص تولید آینده رشد حسابداری درآمد رشد از شده اعالن اطالعات

 را سهام بازار بازده و قرضه اوراق بازده محتوای کامل طوربه ایحرفه اقتصاددانان هایبینیپیش همچنین

 این همچنین گیرند.می نظر در داخلی ناخالص تولید رشد کننده بینیپیش عنوانبه ماههسه دوره در
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 است. افزایشی حسابداری درآمدهای رشد مجموع از ناشی اخبار، محتوای به واکنش که شد حاصل نتیجه

 گردید: عنوان زیر هایفرضیه شده عنوان مطالب براساس

 دارد. معناداری تاثیر داخلی ناخالص تولید بر درآمد رشد پراکندگی اول: فرضیه

 دارد. معناداری تاثیر داخلی ناخالص تولید بر سهام بازده نرخ در پراکندگی دوم: فرضیه

 پژوهش شناسیروش

 وضع طرف ازیک زیرا است، توصیفی پژوهش یک ماهیت، لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این

 از استفاده با داخلی( ناخالص )تولید اقتصادی کالن هایشاخص در تغییرات بینیپیش جهت را موجود

 بازده و درآمد رشد پراکندگی یهاهداد میان ارتباط نوع و پردازد.می سهام بازار و حسابداری متغیرهای

 تحقیق یک نوعی به لذا نماید،می تعیین اقتصادی رشد یعنی داخلی ناخالص تولید بینیپیش با سهام

 گذشته( اطالعات از )استفاده رویدادی پس مطالعات حوزه در براین، عالوه آید.می حساببه نیز همبستگی

 مرکزی بانک سایت از داخلی ناخالص تولید رشد نرخ به مربوط واقعی اطالعات بر مبتنی و دارد قرار

 پذیرفته هایشرکت مالی اطالعات از درآمد رشد و سهام بازده به مربوط اطالعات و ایران اسالمی جمهوری

 روش با که است واقعی اطالعات سایر و بورس و کدال هایسایت در که تهران بهادار اوراق بورس در شده

 است. تعمیمقابل آماری جامعه کلبه استقرایی

 :گرددمی استفاده روش دو از اطالعت آوریجمع برای پژوهش این در

 منابع و مقاالت از موردنیاز اطالعات که بوده نظری مبانی و ادبیات با مرتبط بخش این ای:مطالعه کتابخانه

 گردد.می گردآوری المللی بین علمی مجالت و علمی هایسایت ای،کتابخانه

 مرکزی بانک سایت از میدانی صورتبه که متغیرهاست کمی اطالعات گردآوری به مربوط مطالعه میدانی:

 گردد.می استخراج تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی صورتهای و

 پژوهش آماری نمونه و جامعه

 تا 1387 زمانی دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت از تحقیق آماری جامعه

 غربالگری آماری جامعه سیستماتیک، حذفی روش از استفاده با که صورت نایهب ؛است هشد انتخاب 1397

 مالی سال پایان اطالعاتشان، بودن دسترس در عین در که ندگرفته قرار نظر مد هاییشرکت شده؛یعنی

 نایهنتیج در نباشند. مالی مؤسسات و گذاریسرمایه هایشرکت ها،بانک جزو و باشد اسفند پایان آنها

 از نیز پژوهش نمونه حجم تعیین جهت شدند. غربالگری آماری جامعه بعنوان شرکت 172 تعداد فرایند

 نمونه هایشرکت ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با و استفاده مورگان گیرینمونه جدول

 گردید. استخراج آنها اطالعات و انتخاب نمونه عنوان به شرکت 119 تعداد درنهایت گردید. انتخاب

 یهاهداد شدن همگن دلیل به تحقیق زمانی دوره و شد استفاده فصلی یهاهداد از پژوهش این در همچنین

 .بود 1397 سال پایان تا 1388 سال ابتدای از اقتصادی هایشاخص برآوردی
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 هاهداد تحلیل شیوه

 رگرسیون اتو از استفاده با متغیرها همبستگی میزان اساس بر پژوهش یهاهفرضی مدلسازی و سنجش

 سنتی هایمدل برای جایگزینی اقتصادی های بینی پیش برای مدل این گرفت. خواهد انجام (VARبردار)

 و شوارتز بویسینگ معیار به توجه با VAR بردار یک بنابراین باشد. می همزمان معادالت وای همعادل تک

 د:شومی لحاظ زیر صورت به کوئین-هانن معیار

A(Ik – A1L)yt = Wt)1(  

Aهستند. پارامترها به مربوط های :ماتریس L: باشد. می تأخیر شاخص همان که مانده باقی اپراتور 

Y: باشد. می مشاهده قابل متغیرهای از بردار یک W: است. اقتصادی های شوک از بردار یک 

 تخمین را VAR سیستم از نسخه دو داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ تخمین جهت پژوهش این در

 نتایج و نه. یکی در و یمکنمی استفاده داخلی ناخالص تولید از نسخه یک در که صورت نایهب زد خواهیم

 به وابسته متغیر واکنش چگونگی بررسی برای VAR روش در همچنین شد. خواهند ارائه توابع صورت به

 شد. خواهد استفاده IRF تابع از معادالت از یک هر به وارده شوک توسط

 پژوهش: متغیرهای سنجش نحوه

 مجموع دربرگیرنده که باشد می کالن اقتصاد های شاخص مهمترین از یکی :داخلی ناخالص تولید نرخ

 این د.شومی تولید کشور یک در فصلی( و معین)ساالنه دوره یک طی که است نهایی خدمات و کاال ارزش

 د.شومی گزارش ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط فصلی صورت به شاخص

 [27]شد: خواهد گیری اندازه مرحله چهار در :درآمد رشد پراکندگی

 اول: مرحله

 برای بورس سازمان کتابخانه و نوین آوردره افزار نرم در موجود یهاهداد از که فصلی درآمد تغییرات ابتدا

 یم:کنمی محاسبه زیر صورت به را گردیده، استخراج شرکت هر

𝐶ℎ𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡 =
(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡−𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡−1)

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡−1
 (2)  

itEarn: شرکت فصلی درآمد 

 زیر: صورت به سنجیم.می را درآمد کلی تغییرات برآوردهای دوم: مرحله

𝐴𝑔𝑔𝐶𝐻𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑖,𝑡
∑ 𝐶ℎ𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡
𝑁
𝐼=1  (3)  

 کرد: خواهیم محاسبه زیر بصورت درآمد تغییرات پراکندگی برآورد سوم: مرحله

𝐴𝑔𝑔𝐸𝑎𝑟𝐷𝑖𝑠𝑝𝑖,𝑡 = √
1

𝑁𝑖𝑡
∑ (𝐶ℎ𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡 −
𝑁
𝐼=1 𝐴𝑔𝑔𝐶𝐻𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖,𝑡)

2  (4)  

 نمود. خواهیم توجه دشومی نتیجه سوم مرحله از که جدیدی اطالعات به فقط واقع در چهارم: مرحله

 پراکندگی گیری اندازه بنابراین ند.کنمین توجه آن به خود های تحلیل در اقتصاددانان که شاخصی همان

 باقی زیر مدل از استفاده با نهایت در و بود. خواهد پژوهش این در نوآوری یک EARDISP درآمد رشد

 [27]کنیم.می برآورد آنرا مانده
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AggEarDispi,t = β0 + β1 AggEarDispi,t-1 + β2 AggEarDispi,t-2 +Ԑi,t)5(  

 باشد. می انباشته درآمدهای تغییرات AggEarDisp که

 است درآمد رشد پراکندگی متغیر مانند شاخص این گیری اندازه نحوه سهام: بازده نرخ پراکندگی

 به سهام بازده رشد پراکندگی سپس و شده گردآوری و محاسبه سهام بازده رشد ابتدا که صورت نایهب

 خاص طور به یم.کنمی حذف را سری پایدار اجزای نهایت در شد. محاسبه استاندارد از انحراف یک عنوان

 گیریاندازه مانده و است 5-3 مدل باقیمانده (RETDISP) سهام بازده رشد پراکندگی گیری اندازه

 [27] شد. برآورد رگرسیون مدل پسماند اساس بر مدل درآمد رشد پراکندگی

 اجرای برای آن از بعد و تبدیل نهایی اطالعات به محاسباتی وسیله به اکسل در شده منظم خام یهاهداد

 توصیفی آمار قسمت دو در آماری تحلیل شوند.می منتقل EViews10 افزار نرم به آماری تحلیل هایروش

  گرفت. انجام استنباطی آمار و

 نتایج و بحث

 اساس بر شده گردآوری یهاهداد تحلیل و تجزیه و برآورد به تکمیلی صورت به پژوهش از بخش این در

 شود.می پرداخته پژوهش در توصیفی آمار بیان به قشمت این ابتدای در شد. پرداخته شده عنوان مطالب

 نرم و مناسب آماری هایتکنیک از استفاده با VAR روش از استفاده با فرضیات استنباطی امار بخش در

 متغیرهای توصیفی آمار دهندهنشان (1) جدول است. گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد Eviews10 افزار

 بیشینه، میانه، میانگین، هایشاخص جدول این در است. مشاهده 4760 شامل که باشد می تحقیق

 گردد.می بیان کشیدگی و چولگی معیار، انحراف کمینه،
 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول )

 کشیدگی چولگی معیارانحراف کمینه بیشینه میانه میانگین متغیرها

GDP 0.010 0.001 0.170 0.115- 0.060 0.397 3.890 

EARDISP 0.037- 0.045 7.598 26.112- 0.687 20.764- 611.661 

RETDISP 0.0003 0.00001 0.374 0.927- 0.019 11.270- 117.029 

CHEARNIT 0.312 0.146 70.065 0.999- 2.033 20.861 560.567 

CHRETI 0.998- 0.999- 0.472 1.295- 0.044 24.151 617.656 

AGGEARDISPIT 0.185 0.090 26.274 0.000 0.748 21.765 594.560 

AGGRETDISPIT 0.374 0.375 0.485 0.000 0.014 23.705- 584.010 

 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760 مشاهدات
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 نرمال توزیع از متغیرها توزیع که دارد مطلب این از حکایت کشیدگی ضرایب بودن مثبت جدول این در

  اند.شده متمرکزتر میانگین حولها هداد و بوده بلندتر

 متغیرها، بودن معنادار و رگرسیون در موجود روابط نبودن ساختگی و تحقیق نتایج از اطمینان منظوربه

 با مزبور آزمون گردید. هامدل در تحقیق متغیرهای واحد ریشه محاسبه و مانایی آزمون انجام به اقدام

 فولر دیکی-فیشر واحد ریشه آزمون شین، و پسران ایم، آزمون چو، و لین لوین، آزمون هایروش استفاده

 بیانگر صفر فرضیه واحد ریشه آزمون در گردید. انجام فیلیپس-فیشر واحد ریشه آزمون و یافتهتعمیم

 فرضیه درصد 95 احتمالبه باشد، 0.05 از ترکوچک آزمونها احتمال کهدرصورتی و بوده واحد ریشه وجود

 است. 2 جدول شرح به هامدل متغیرهای برای واحد ریشه آزمون از حاصل نتایج شود.نمی پذیرفته صفر

 (: آزمون مانایی متغیرها2جدول )

 متغیرها

Levin, Lin & Chu Im, Pesaran and Shin 

W-stat 
ADF - Fisher Chi-

square 
PP - Fisher Chi-

square 

 معناداری آماره معناداری آماره معناداری آماره معناداری آماره

GDP 36.3317- 0.000 4.864- 0.000 704.172 0.000 2454.14 0.000 

EARDISP 41.760- 0.000 57.190- 0.000 1965.49 0.000 3276.48 0.000 

RETDISP 7667.74- 0.000 777.069- 0.000 2633.64 0.000 3014.60 0.000 

CHEARNIT 30.071- 0.000 49.691- 0.000 2054.59- 0.000 3607.50 0.000 

CHRETI 7627.89- 0.000 767.553- 0.000 2614.25 0.000 3003.56 0.000 

AGGEARDISPIT 6.817- 0.000 37.365- 0.000 1880.66 0.000 2968.43 0.000 

AGGRETDISPIT 7839.64- 0.000 766.799- 0.000 2581.17 0.000 3000.88 0.000 

 هایآزمون کلیه برای آمده دست به (Prob) معناداری که است این بیانگر (2) جدول در شده بیان نتایج

 هستند. مانا تحقیق متغیرهای کلیه لذا است 0.05 از ترکوچک متغیرها مانایی

 مورد مدل در موجود متغیرهای همخطی باید فرضیات آزمون جهت تحقیق مدل تخمین انجام از قبل

 همبستگی تحلیل از پژوهش متغیرهای میان خطی هم وجود عدم یا وجود بررسی برای گیرد. قرار بررسی

 دهد.می نشان را متغیرها میان پیرسون همبستگی ضرایب (2) جدول است. شده استفاده پیرسون
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 (: نتایج آزمون عدم هم خطی3جدول )

Correlation GDP 
EARDIS

P 
RETDISP CHEARNIT CHRETI 

AGGEA

RDISPIT 
AGGRE 
TDISPIT 

GDP 1.000       

EARDISP 0.003 1.000      

RETDISP 0.019- 0.0004 1.000     

CHEARNIT 0.005- 0.851- 0.035- 1.000    

CHRETI 0.008 0.004- 0.326 0.041- 1.000   

AGGEARDISPIT 0.005- 0.869- 0.037- 0.678 0.045- 1.000  

AGGRETDISPIT 0.0006- 0.003 0.596- 0.046 0.953- 0.050 1.000 

 همبستگی ضریب مقادیر که دشومی مشخص متغیرها خطی هم آزمون و (3) جدول نتایج به باتوجه

 وجود دهد، قرار تأثیر تحت را رگرسیونی تحلیل نتایج که (1 و +1 به )نزدیک کم خیلی یا زیاد خیلی

 ندارد. وجود پژوهش متغیرهای میان خطی هم نتیجه در ندارد،

 تعیین برای پردازیم.می سوم و دوم اول، یهاهفرضی برای استاندارد VAR الگوی برآورد به بخش این در

 آکائیک شوارتز، اطالعات معیار مانند معیارهایی از VAR مدل در تخمین جهت مناسب یهاهوقف تعداد

 گردد. می استفاده کونین هانان و
 های بهینه(: نتایج آزمون تعیین وقفه4)جدول 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 12434.93 NA 0.000007 5.647- 5.642- 5.645- 

1 12487.11 86.289 0.000006 5.662- 5.645- 5.656- 

2 12728.43 499.853 0.000006 5.772- 5.741- 5.761- 

3 12792.04 126.930* 0.000006* 5.796-* 5.753-* 5.781-* 

 وقفه که دهندمی نشان4 شماره جدول در دیگر معیار سه و کونین هانان و آکائیک شوارتز، معیارهای

 تعیین هایوقفه یک هر اینکه تعیین برای شود. گرفته نظر در باید دوره سه ،VAR آزمون برای بهینه

 استفاده هاوقفه معناداربودن آزمون از گرفت بکار VAR مدل در را آنها توانمی و هستند معنادار شده

 گردد.می
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 ها(: آزمون معناداربودن وقفه5جدول )

 GDP EARDISP RETDISP Joint وقفه

Lag 1 
37.622 

]0.000[ 

65.117 

]0.000[ 

16.038 

]0.001[ 

118.880 

]0.000[ 

Lag 2 
321.020 

]0.000[ 

47.127 

]0.000[ 

217.988 

]0.000[ 

541.818 

]0.000[ 

Lag 3 
112.164 

]0.000[ 

10.590 

]0.014[ 

54.534 

]0.000[ 

128.371 

]0.000[ 

df 3 3 3 9 

 نیاز و نداریم زائد وقفه لذا است 0.05 از کوچکتر وقفه سه هر در متغیرها کلیه معناداری نکهایهب توجه با

 نیست.ها هوقف از هیچکدام حذف به

 گردد. مـی اسـتفاده ایسـتا غیر متغیر چندین بین همزمـان روابـط وجود بررسی جهت VAR آزمون از

 VAR در معادله یک به جدول این در ستون هر اسـت. شده داده نشان 6 جدول در VAR آزمون نتـایج

 شده زده تخمین رگرسون معادله چندین گردد، می مشاهده جدول این در که همانطور میشود. مربـوط

 یهاهوقفــ بــا متغیرهــا بقیه و وابسته متغیر عنوان به متغیر یک بار هرها همعادل ایـن از یک هر در که

 هر برای جدول در اسـت. شـده گرفته نظر در مستقل متغیرهای عنــوان بــه دوره 3 و 2 ،1 بهینــه

 شـده گـزارشt آماره و استاندارد خطای آنها، ضرایب، مسـتقل متغیرهای عنوان به چپ سمت متغیر

 هر برای (R2 و Fآماره )مانند رگرسیون آمارهـای بـه مربـوط اضـافی نتـایج جدول این انتهای در است.

 است. شده داده نشـان معادلـه
 (VAR(: نتایج الگوی خود توضیح برداری )6جدول )

 GDP EARDISP RETDISP متغیر

GDP(-1) 0.089921 0.108399 0.001062 

 (0.01509) (0.17721) (0.00462) 

 [5.95784] [0.61169] [0.22983] 

GDP(-2) -0.265364 0.059457 -0.003989 

 (0.01491) (0.17510) (0.00457) 

 [-17.7944] [0.33956] [-0.87363] 

GDP(-3) 0.174977 0.005211 0.000500 

 (0.01670) (0.19607) (0.00511) 
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 GDP EARDISP RETDISP متغیر

 [10.4785] [0.02658] [0.09780] 

EARDISP(-1) -0.001757 -0.120517 9.55E-05 

 (0.00128) (0.01501) (0.00039) 

 [-1.37465] [-8.02868] [0.24403] 

EARDISP(-2) -0.002533 0.019055 0.000685 

 (0.00129) (0.01511) (0.00039) 

 [-1.96794] [1.26085] [1.73881] 

EARDISP(-3) 0.001933 0.006303 -0.000144 

 (0.00128) (0.01503) (0.00039) 

 [1.50957] [0.41931] [-0.36661] 

RETDISP(-1) -0.021255 -0.330881 -0.060052 

 (0.04923) (0.57809) (0.01507) 

 [-0.43170] [-0.57237] [-3.98381] 

RETDISP(-2) -0.022230 -0.020009 -0.206103 

 (0.04595) (0.53948) (0.01407) 

 [-0.48383] [-0.03709] [-14.6512] 

RETDISP(-3) -0.007187 -1.699513 -0.031556 

 (0.04484) (0.52647) (0.01373) 

 [-0.16028] [-3.22815] [-2.29864] 

C 0.011971 -0.045664 0.000360 

 (0.00096) (0.01131) (0.00030) 

 [12.4242] [-4.03629] [1.22004] 

R-squared 0.088419 0.017946 0.050012 

Adj. R-squared 0.086551 0.015934 0.048066 
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 برای باشد. معنادار کل در شده برازش رگرسیون که است مطمئن هنگامی رگرسیون مبنای بر نتایج

 معادله 4 هر برای 6 جدول در F آماره به توجه با گردد. می استفاده F آماره از رگرسیون بودن معنادار

 فرضیات و 6 جدول اساس بر است. معنادار شده آزمون رگرسیون هایمعادله که نمود عنوان توانمی

 پراکندگی t آماره شود،می گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به داخلی ناخالص تولید که زمانی تحقیق

 بر آن تاثیر لذا بوده (-1.96+و1.96 بازه )داخل -1.374 با برابر 1 وقفه با (EARDISP(-1)درآمد) رشد

 با برابر 2 وقفه با (EARDISP(-2)درآمد) رشد پراکندگی t آماره است. معنادار غیر داخلی ناخالص تولید

 t آماره است. معنادار داخلی ناخالص تولید بر آن تاثیر لذا بوده (-1.96+و1.96 بازه از )خارج -1.967

 لذا بوده (-1.96+و1.96 بازه )داخل 1.509 با برابر 3 وقفه با (EARDISP(-3)درآمد) رشد پراکندگی

-) RETDISP) سهام بازده نرخ در پراکندگی t آماره است. معنادار غیر داخلی ناخالص تولید بر آن تاثیر

 معنادار داخلی ناخالص تولید بر آن تاثیر لذا بوده (-1.96+و1.96 بازه )داخل -0.431 با برابر 1 وقفه با ((1

 بازه )داخل -0.483 با برابر 2 وقفه با (RETDISP (-2)) سهام بازده نرخ در پراکندگی t آماره نیست.

 بازده نرخ در پراکندگی t آماره نیست. معنادار داخلی ناخالص تولید بر آن تاثیر لذا بوده (-1.96+و1.96

 تولید بر آن تاثیر لذا بوده (-1.96+و1.96 بازه )داخل -0.160 با برابر 3 وقفه با (RETDISP (-3)) سهام

 توانندمی شده بیان متغیرها (0.086) شده تعدیل تعیین ضریب اساس بر نیست. معنادار داخلی ناخالص

 است: شده داده نشان زیر در الگو این نمایند. بینی پیش را داخلی ناخالص تولید تغییرات از درصد 0.08
GDP = 0.0899205293301 * GDP (-1) - 0.265364095684 * GDP (-2) + 

0.174976643683 * GDP (-3) - 0.001757409451 * EARDISP (-1) - 0.00253301252966 

* EARDISP (-2) + 0.001932666149 * EARDISP (-3) - 0.02125477675 * RETDISP 

(-1) - 0.0222304025013 * RETDISP (-2) - 0.00718650577686 * RETDISP (-3) + 

0.011971187974  (6)  

 در پراکندگی و درآمد رشد پراکندگی تأثیر از میتوان بهتری تصویر گرنجری علیت آزمون از استفاده با

 از آمده دست به نتایج 7 شماره جدول آورد. بدست آن عکس یا و داخلی ناخالص تولید و سهام بازده نرخ

 بازده نرخ در پراکندگی و درآمد رشد پراکندگی بازده، بین مستقیم غیر علّی رابطۀ مورد در گرنجر آزمون

 دهد.می نشان (7 )جدول VAR (1) نتایج براساس را داخلی ناخالص تولید و سهام
 (: نتایج آزمون علیت گرنجر7جدول )

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. 

EARDISP does not Granger Cause GDP 2.709 0.043 

GDP does not Granger Cause EARDISP 0.194 0.900 

RETDISP does not Granger Cause GDP 0.124 0.945 

GDP does not Granger Cause RETDISP 0.251 0.860 

RETDISP does not Granger Cause EARDISP 3.506 0.014 

EARDISP does not Granger Cause RETDISP 1.107 0.344 
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 0.05 از بیشتر معناداری بدلیل طرفه دو مستقیم علّی رابطۀ فرضیات مبنای بر که دهدمی نشان نتایج

 از یک هر اطالعات داشتن با اساس این بر ندارد، وجود داخلی ناخالص تولید و درآمد رشد پراکندگی بین

 از بیشتر معناداری بدلیل طرفه دو مستقیم علّی رابطۀ کرد. بینی پیش را دیگر متغیر نتوامین متغیرها

 داشتن با اساس این بر ندارد، وجود داخلی ناخالص تولید و سهام بازده نرخ در پراکندگی بین 0.05

  کرد. بینی پیش را دیگر متغیر نتوامین متغیرها از یک هر اطالعات

 تاثیر داخلی ناخالص تولید بر درآمد رشد پراکندگی دکنمی بیان اول فرضیه اول: فرضیه تحلیل

 تاثیر دوم دوره در وقفه با درآمد رشد پراکندگی زیرا گرفت قرار تایید مورد فرضیه این دارد. معناداری

 تولید و درآمد رشد پراکندگی بین دوطرفه علیت رابطه همچنین و دارد داخلی ناخالص تولید بر معناداری

 ندارد. وجود داخلی ناخالص

 تاثیر داخلی ناخالص تولید بر سهام بازده نرخ در پراکندگی دکنمی بیان دوم فرضیه دوم: فرضیه تحلیل

 یهاهدور در وقفه با سهام بازده نرخ در پراکندگی زیرا نگرفت قرار تایید مورد فرضیه این دارد. معناداری

 در پراکندگی بین دوطرفه علیت رابطه همچنین و ندارد داخلی ناخالص تولید بر معناداری تاثیر مختلف

 ندارد. وجود داخلی ناخالص تولید و سهام بازده نرخ

 گیری نتیجه

 دوره در وقفه با درآمد رشد پراکندگی که نمود عنوان توانمی فرضیات تحلیل از حاصل نتایج اساس بر

 رشد پراکندگی بین دوطرفه علیت رابطه همچنین و دارد داخلی ناخالص تولید بر معناداری تأثیر دوم

 درآمد، و سوددهی اخبار دریافتند (2019) همکاران و هان ندارد. وجود داخلی ناخالص تولید و درآمد

 تاثیرگذاری موجب مدت کوتاه های افق در اطالعات محتوای این و داده انتقال را آتی کار بازار اطالعات

 ناالردی است. حاضر تحقیق نتیجه با تطابق در جهاتی از نتیجه این گردد، می کالن، اقتصاد متغیرهای بر

 عمده متغیرهای برآورد در را )درآمد( حسابداری سود با مرتبط اطالعات نمودند بیان (2017) اگنوا و

 اقتصادی عمده متغیرهای برآورد در را حسابداری سود با مرتبط اطالعات نمود. استفاده نتوامی اقتصادی

 ناخالص تولید بر معناداری تأثیر مختلف یهاهدور در وقفه با سهام بازده نرخ در پراکندگی کنند. استفاده

 داخلی ناخالص تولید و سهام بازده نرخ در پراکندگی بین دوطرفه علیت رابطه همچنین و ندارد داخلی

 ناپایداری میزان بر اقتصادی کالن اخبار های شگفتی کردند بیان (2020) همکاران و بانرجی ندارد. وجود

 ناخالص تولید مانند کالن اخبار شگفتی به آتی معامالت پاسخ و گذارد می تأثیر معامالت حجم و بازده

 دست حاضر تحقیق خالف نتیجه به نیز (2017) اگنوا و ناالردی همچنین است. سریع بسیار داخلی

 اقتصادی رشد نرخ بر را مالی هاینسبت تأثیر آتی تحقیقات در گرددمی پیشنهاد پژوهشگران به یافتند.

 حسابداری یهاهداد تأثیر آتی تحقیقات در گرددمی پیشنهاد کنند. بررسی اقتصادی هایشاخص دیگر و

 دیگری اقتصادی کالن عوامل است ممکن گیرد. قرار بررسی مورد طال و ارز نرخ بر سهام بازار یهاهداد و

 دهند. قرار تاثیر تحت را پژوهش وابسته و مستقل متغیرهای بین رابطه هستند، موثر اقتصادی رشد در که

 .شود وارد تحقیق مدل در اقتصادی کالن عوامل دیگر گردد می پیشنهاد
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The aim of this study was to investigate the effect of dispersion of revenue growth 

and stock returns on GDP forecast. Financial indicators from the Tehran Stock 

Exchange and the economic index of the research were used based on the rates 

announced on the website of the Central Bank. The statistical sample of the study 

included 119 companies that during the period of 2009 to 2018, informations was 

selected quarterly from companies listed on the stock exchange and hypotheses were 

tested using the VAR model and Granger causality in Eviews10 software. Based on 

the results of the analysis of hypotheses, it can be said that the dispersion of income 

growth with a break in the second period has a significant effect on GDP and also 

there is no two-way causal relationship between the dispersion of income growth and 

GDP. Therefore, the variable of income growth dispersion can not predict GDP. Also, 

dispersion in stock rate of return with a break in different periods does not have a 

significant effect on GDP and also there is no two-way causal relationship between 

dispersion in stock rate of return and GDP. Therefore, the variable of dispersion in the 

stock rate is not able to predict GDP. 
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