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پی شبینی ورشکستگی شرک تهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش باهم

تاثیرDPS ، EPS و ROE بر شاخص قیمت سـهام شرک تهاي پذیرفتـه شده

در بورس اوراق بهادار تهران

موانع و مشکالت اجرایی تجدید ارزیابی در ایران

زهرا مهر علی (نویسنده مسئول)، دکتر ساسان مهرانی 

ونوشه حقانی
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۱ شماره ۴۴، بهار ۱۳۹۵

فصلنامه بهار ۱۳۹۸، شماره ۵۶

بـاتوجه ب هاینکه ورشکسـتگی شرک تها هزین ههاي سنگینی را درپی دارد، م یتـوان قب لاز اینکه 

شرکتی به مرحله ورشکستگی برسد، وضعیتش را از لحاظ ورشکستگی مشخص نمود و تدابیري 

اتـخاذ نمود تا شـرکت از ورشکسـتگی رهایی یابـد. هدف این پژوهش، پیشـبینی ورشکسـتگی 

شـرک تهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بـهادار تهران با استـفاده از شبکه عصـبی مصـنوعی و 

الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش باهم م یباشد.

چکیده

ورشکسـتگی شرک تهـا معموالً بر نقدینگی بـازار سرمایه و توسعه اقتصـاد موثر است. در زمـان 

ورشکستگی، بان کها معموالً اعتباردهی به شرک تهاي ورشکسـته را کاهش داده و در ازاي وامی 

کـه به شرک تها م یدهند، بهره بـاالتري را براي جبران ریسـک اضافه درخـواست م یکننـد. لذا 

مؤسسات سرمای هگذاري خرید سهام را کاهش داده و بیشتر به سراغ سرمای هگذاري و خرید اوراق 

قرضه بان کها یا بازارهاي مشابه آن اقدام م یکنند.

نتـایج مد لها نشـان داد که از متغیـرهاي مورد استـفاده در این مـد لهاي شبـک ههاي عصـبی، 

رگرسیـون و الگوریتم ژنتیک سـهم تغیر نسـبت جاري، سرمای ه درگردش ب هکل دارای یها و سود 

قـبل از بهره و مالیـات ب هکل دارای یهـا براسـاس اطالعـات دستـرس در نمونه، نسـبت عکس با 

ورشکستگی شرک تها داشته است.

نتایج این تحقیق ضم ناینکه نشان داد شبک ههاي عصبی در پیشبینی ورشکسـتگی شرک تها از 

دقت باالی ی برخوردار است، مشخص نمود که با استفاده ازنتایج این پژوهش و مدلهاي ارائه شده 

در ایـن پژوهـش، ب هعنـوان اولیـ ن گـام، م یتـوان از مبتـال شـدن شـرک تهـا به بحران مـالی و 

ورشکسـتگی و همـچنین پیامدهاي آن، ب هطور منـاسبی جلوگیري کـرد. البته پ ساز پی شبینی 

م یبایستی به ریش هیابی مساله و ردیابی علل پرداخته شود.

پی شبینی ورشکستگی شرک تهاي پذیرفته شده دربورس

اوراق بـهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصـنوعی و

الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش باهم

ابوذرخوشدل گفشه 

دکتر قدر تاله طال بنیا

دانشـیار دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد علـوم و 

تحقیقات تهران

کـارشـنـاس ارشـد حـسـابـداري، دانـشـگاه 

آزاداسالمی، واحد بندرعباس

اعضاي انجمن حسابداري ایران

رزومه در زمان چاپ مقاله

۷انجمن حسابداری ایران



۲

فصلنامه بهار ۱۳۹۸، شماره ۵۶

شماره ۴۴، بهار ۱۳۹۵

این تحقیق به بررسی بعضـی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام شرک تهاي پذیرفته شده در 

بـورس اوراق بهادار تهـران را در بـازه زمانی سـا لهاي  1383 تا 1389 را مدنظر خـود قرار داده 

است. براین اساس ضمن مروري جامع بر ادبیات موضـوعی مربوط به شـاخص قیمت سـهام و از 

طریق پرس شنامه تعداد 100 نفر از کارشناسان و کارگزاران و متخصصـان مربوطه در این زمینه 

به سواالت پاسخ دادند.

سـه عامل سود هر سهم، سود تقسـیمی و بازده حقوق صاحبـان سهام ب هعنوان متغیر مسـتقل و 

شـاخص قیمت سهام ب هعنوان متغیر وابسته مورد آزمون همبسـتگی و رگرسیـون قرارگرفته وبا 

تـوجه به نتایج بدس تآمده از آزمو نهاي مربوطه فقط دو متغیر سود هر سهم و سود تقسـیمی با 

شاخص قیمت معن یدار بوده و 98/7 درصـد از کل تغییرات شـاخص کل را تبیین م یکند و فقط 

2/3 درصد از تغییرات دراثر بازده حقوق صاحبان سهام تبیین م یشود.

چکیده

تـاثیر DPS ،EPS و ROE بـر شـاخـص قـیمت سـهام

شرک تهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا مهر علی

دانشیار گروه حسابداري، دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد رشته حسـابداري دانشــگاه 

تهران.

دکتر ساسان مهرانی

اعضاي انجمن حسابداري ایران

رزومه در زمان چاپ مقاله

۸   دانش و پژوهش حسابداری



۳

فصلنامه بهار ۱۳۹۸، شماره ۵۶

شماره ۴۴، بهار ۱۳۹۵

چکیده

در این مقاله با نگاهی به تاریخچه شروع تجدید ارزیابی در ایران و ادامه آن طی ده ههاي مختلف 

سـعی در ذکر دالیل عدم موفقیت تجدید ارزیابی آن گونه که انتظار م یرفت شـده اسـت. وجود 

تورم گسـترده در جوامع مختلف و پیچید هترشدن رو شهاي تحلی لگري مالی، همراه با نیازهاي 

متنوع استفاد هکنندگان داخلی و خارجی، بویژه حساسی تهاي مراجع تصمی مگیرنده استفاده از 

تجدید ارزیابی را الزامی ساخته است.

با توجه به این موضـوع، قانو نگذاري درسـت و اتخاذ تمهیداتی اصـولی در این رابطه م یتواند به 

هرچه درسـ تتر اجرا شـدن این روش و ه مخوانی صـور تهاي مالی با شـرایط امروز و در نهایت 

تصمی مگیري منطقی افراد در زمین ههاي مختلف ب  یانجامد.

موانع و مشکالت اجرایی تجدید ارزیابی در ایران

ونوشه حقانی

دانـشجوي کـارشـنـاسی ارشـد حسابـداري 

دانشگاه پرندك

عضو انجمن حسابداري ایران

رزومه در زمان چاپ مقاله

۹انجمن حسابداری ایران



ارقا منگر آریا

مصطفی احمدي وسطی کالئی، عباس اسماعیلی، عباس حیدري کبریتی، مهناز خشنودنیا، محمدتقی رضائی، ابوالفضل رضائی،
محسن زرعی، علیرضا زند بابارئیسی، قاسم شیخانی، سید محمد طباطبائی، اسفندیار گرشاسبی، علی گشتاسب،

حج تاله حجت رهبري، حسن معلومات، محمدحسین ملکیان و ابوالفضل میرزائی

تلفن: 5-02166932021 نمابر: 02166920876

آذرین حساب
پژمان معتمدیان دهکردي، ابوالقاسم معماري و مهرناز براتی

تلفن: 8-03136641917  نمابر:03136627907 

آریا بصیر اندیشه
مصطفی خادم الحسینی، عباسعلی صفائیا نپور و عباس رضائیان

تلفن: 4-02188647833  نمابر: 02188647843

  

آریا روش
حبیب جامعی، سید محمد بزرگ زاده و محمدکاظم مالیک صفت

تلفن: 02188674704 نمابر: 02188198401

آرنیکا ارقام پارس
سید محمود موسوي شیري حس نآبادي، علی توکل ینیا و مرتضی دهقانی

051338909658نمابر:  05138646825  تلفن:  

آریا بهروش
فتحعلی والیی، محمد صالح و فرامرز میرزایی صلحی

تلفن: 02188034406  نمابر: 02188034482

  

تلفن: 9-02188937317  نمابر:02188901834

   
سیـروس شمسـی، علی اصغر مسلمـی، دکتر حمیـدرضا ارجمندي، مصطـفی جان نثاري، جواد رائی نـوجه دهی، بهنام دائـی مژدهـی، علی عزیزي،

محمود رجائی، جهانگیر ذوالفقاري و سید مهدي تیموریان 

آرمان آروین پارس

تلفن: 2-02188544590 نمابر: 02188503527 آزمون پرداز ایران مشهود

عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

آزموده کاران
مسعود بختیاري، عل یاصغر فرخ، اسداله درخشانی، حدیث توکلی کوشا، امیرحسین عبدالملکی و مسعود سورانی

تلفن: 02122925910 نمابر: 02122925903

تلفن: 02126122478 نمابر: 02126155229آبتین آرمان نامدار

ارقام پژوهان دقیق
پرویز آزادپیما، اسماعیل شیخ بابایی و حسین میالنی

تلفن: 02188547075 نمابر: 02188764648

آبتین روش آریا

خسرو عارفی، محمد عطایی جعفري و سید علی مه رآور

تلفن: 02188109418 نمابر: 02188109421

سردار بارگاهی، حمیدرضا اصغري، حسین طالبی، موسی حسینی، ناصر عسکري نائینی، بهمن فدوي رودسري و محبوب مهدي پور بهمبري

عبـاس وفادار، عباس شجاعی، محمدرضـا گلچی نپـور، علیرضـا عطوفی، محمد حسـن سعادتیان فریـور، فرزاد شهـدادفرد، سیـد عباس 
اسمعی لزاده پاکدامن، ناصر سنگسـر یزدي، فریبرز طاهري، فرشید محبی، خسـرو لطف یزاده، رضا معصـو مزاده، محمدصادق حشـمتی، 
مصطفی اعالئی، محمود بابائ ی رهنی، محمود میوند، نیما جناب، عل یاکبر اورعی، سیاوش مهد يپور، رامین حشمتی، حسـین مهربانی و 

محمدرضا صانعی

آزمودگان
مهرداد آل علی، سیدمرتضی فاطمی اردستانی و فرهاد فرزان

تلفن: 02188929708 نمابر:02188929642

آزمون سامانه
عبدالرضا فرهاد نوربخش، عل یاصغر نجفی مهري و حسین قاسمی روچی

تلفن: 02177637730 نمابر: 02177527458

۱۰   دانش و پژوهش حسابداری



عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

تلفن: 02188306911 نمابر: 02188831681

  

بیداران
عباس اسرارحقیقی، حسین فر جاللهی و بابک عباسقل یزاده

بهروزان حساب
محمدصدیق امیري و بهرام همتی

تلفن: 02122889338 نمابر: 02122889624  

بهراد مشار
مجیدرضا بیرجندي، مهربان پروز، مرتضی حاجی عباسی، فریده شیرازي، محمدرضا عبدي و رضا یعقوبی

تلفن: 02188493171 نمابر: 02188309490

تلفن: 2-02188305391 نمابر: 02188844685بهمند

رضا آتش، محمدرضا آرزومند صومعه سرایی، نادر رستگاري، احمدرضا شریفی قزوینی، علی مشرقی آرانی، هومن هشی و رسول دوازده امامی

اندیشه نیکان حساب
مصطفی پاکدامن، پروین علی نژادي بنائی و نوروز ستار پناهی

تلفن: 02188853073  نمابر: 02188927591

  

امین مشاور بصیر
احمد فالح، محسن نظریان، عبدالرحیم ماپار و محسن رحیمی

تلفن: 1-02188874900  نمابر: 02188793791

  

آگاهان تراز توس
حسن سعیدي بیلندي، هاشم خواجه کرم الدین و حسین محمدجانی

تلفن: 05137684404 نمابر: 05137673370

آگا ه تراز مدبر
سید شهریار نوریان، احمد جبرائیلی، کوروش محمدقمی و مصطفی ردان یپور

تلفن: 03136695445 نمابر: 03136695461

اطمینان بخش و همکاران

سعید گل محمدي، یاسین قاسمی، مهدي مرادي و رسول یگانه امندانی
تلفن: 02188105367  نمابر: 02188105390

اصول پایه فراگیر
حسن صال حآبادي، ابراهیم موسوي، رزا صال حآبادي و پریناز موسوي

تلفن: 02188708174 نمابر: 02188704112

آگاه تدبیر
سیامک فتحی دهکردي، سعید برهانی، مهدي کیانی و خسرو حجارزاده

تلفن: 03136282122 نمابر: 03136259907

آگاه نگر
محمد افسري، محمدرضا تقوایی و دکتر محمد نورزاد دول تآبادي

تلفن: 02188521677 نمابر: 02188505111

بصیر محاسب توس
غالمحسین پورفاطمی جزین، براتعلی مشکانی و علیرضا رضایی

تلفن: 05138456369 نمابر: 05138428581

تلفن: 8-02188504586 نمابر: 02188170279 بیات رایان

عبدالحسین رهبري، علیرضا جم، ابوالقاسم مرآتی و امیرحسین ظهرابی

پایش گستر حساب
سید حمید عالئی ورکی، رضا محمد خانلو و سید حسن عالئی

تلفن: 02833338344 نمابر: 02833330792

اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي و سیدعباس موسوي سنگسرکی

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  

۱۱انجمن حسابداری ایران



عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

رهبین
حسین شیخ سفلی، محمد حاجی پور، جواد عی شآبادي و نقی مزرعه فراهانی

تلفن: 9-02188532628 نمابر: 02188760920    

رازدار
مسعود پارسائی، احمد رضا پاك گوهر، مجید رضازاده، محمدعلی صالحی تجریشی، محمدجواد صفار سفالئی، محمود لنگري، مریم عبداللهی طادي، 

حمیدرضا فروزان، سعید قاسمی، محمود محمدزاده، حسن حدادي، حمیدرضا اسمعی و حسن زلقی

تلفن: 02188726802 نمابر: 02189774853

   

روشنگر بصیر
ناصر بیک، محمد دشت آبادي و سید جواد صالحی

تلفن: 4-02188288862 نمابر: 02188288865

داوران حساب
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