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چکیده

نتایج حـاصل از مطالعـات حوزه ورشکستگی، حاکی ازآن است که اطـالعات حسابداري قـادر به 

پی شبینی بحران مـالی در شـرک تها هستند. این مقاله به بررسی مد لهـاي مختلف پیـ شبینی 

ورشکستگی شرک تهـا م یپردازد که توسط پژوهشگران مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است، 

تـا شرک تهـا بتوانند بـا یـافتن رو شهـاي بهینه، ورشکستگی احتمـالی را پی شبینـی نمـوده و 

برنام هریزي الزم راجـهت جلوگیري ازآن، انجام دهند.

ورشکسـتگ یهاي اخیرشرک تهاي بزرگ درسطح بی نالمللی و نوسا نهاي بورس اوراق بهادار در 

ایران، نیازبه وجود ابزارهایی براي ارزیابی توان مالی شرک تها را نشـان م یدهد. رقابت روزافزون 

بنگا ههاي اقتصـادي دس تیابی بـه سود را محدود واحتمال ورشکسـتگی را افـزایش داده اسـت. 

بدی نترتیب تصمی مگیري مالی نسـبت به گذشته راهبرد يترشده است. یکی از ابزارهاي ارزیابی 

ـ هعنـوان متغیر مسـتقل و ب هدسـ تآوردن  تـوان مالی شـرک تها، استـفاده از نسـب تهاي مالی ب

الـگوهایی براي پیـ شبینی ورشکستگی شـرک تهـااسـت.

دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه شیراز

دانشیار حسابداري، دانشکده اقتصاد، مدیریت 

و حسابداري دانشگاه شیراز 

محمد کیامهر

دکتر محمدحسین ستایش

بررسی اجزاء و مد لهاي متداول پی شبینی ورشکستگی
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۴   دانش و پژوهش حسابداری
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۲

چکیده

درعلم اقتصاد نظری ههاي بسـیاري پیرامون رفتار سرمای هگذاري شرک تها در سطوح خرد و کالن 

اقتصـادي مطرح شده است. تا به امروز الگوي توبیـن یکی از مهمترین نظری ههاي نئوکالسیـکی 

سرمای هگذاري است که در پژوه شهاي بیشماري مورد استفاده قرارگرفته است. جیمز توبین در 

سا لهاي 1968و 1969با ارائه این نظریه الگوي کاملی از رفتار سرمای هگذاري در شرک تها نمود.

در ایـن پژوهـش ب هدنبـال پـژوه شهـاي تجـربـی اخیـر بـر روي رابطـه جـریا نهـاي نقـدي و 

سـرمای هگذار يها، براي نخستی نبار در پژوه شهاي حسـابداري مالی ایران، مشـکل بروز خطاي 

انـداز هگیري در شـاخص توبیـن، نقض کامل بـودن تئـوري توبیـن و نامناسـب بودن آن جهـت 

بهر هگیري در راستاي انجام سرمای هگذار يها مطرح م یگردد.

سعید فرزادي

عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداري 

دانشگاه اصفهان

دکتر داریوش فروغی

کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه اصفهان

مشکل خطاي انداز هگیري شاخص توبین، معیاري تاثیرگذار

بر انجام تصمیمات سرمای هگذاري در شرک تها

اعضاي انجمن حسابداري ایران

۵انجمن حسابداری ایران

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۴
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۳

آمنه بذرافشان

زهره عارف منش

دکتر شهناز مشایخ

عضـو هیئت علمی دانشـگاه یزد و دانشـجوي 

دکتري حسابداري دانشگاه الزهرا

استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصـادي، 

دانشگاه الزهرا

دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه الزهرا

موسسات رتب هبندي اعتباري: نق شها، مزایا،

انتقادات و نحوه نظارت

بـا این حال، در سا لهاي اخیر ب هدلیل فقـدان رقابت، فقدان اسـتقالل، ب هموقع نبودن اطالعات و 

فقدان پاسخگویی مورد انتقاد شدید قرار گرفتـه بطوري که منشا بحـرا نها و فروپاش یهاي مالی 

اخیر را به آنها نسـبت داد هاند. موسسـات رتب هبندي اعتباري، با فروش اظهار نظر خود نسـبت به 

ارزش اعتبـاري که در قـالب حروف الفبا یا عـالئم ارائـه م یشود کسـب درآمد م ینماینـد؛ اما از 

آنجایی که اغلب هزین ههاي مربوط به انجام رتـب هبندي توسـط نـاشران پرداخت م یشود مسـاله 

تضاد منافع مطرح م یگـردد.

از آن جا که در حال حاضر، تشـکیل موسسـات رتب هبندي از سوي فـعاالن بازار به صورت جـدي 

پیگیري م یشود، هدف این نوشـتار کمک به درك بهتر نق شها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت بر 

موسسـات رتب هبندي اعتباري و در نتیـجه ارتقاي ساز وکارهاي بسـترسازي هرچه بهتـر در این 

زمینه م یباشد. موسسات رتب هبندي اعتباري با ارائه اطالعاتی پیرامون صالحیت اعتباري ناشران 

و اوراق بـهادار موجب کاهش عدم تقارن اطـالعاتی و در نتیجه کارایـی بازار سرمایه و تخصـیص 

بهینه منابع م یشوند.

این موسسـات در پاسخ به تمام انتقادات وارده عنوان م ینمایند که آنها مسـئول ضرر و زیا نهاي 

وارده بر سرمـای هگذاران نیستند چراکه آنها تنها نظـر خود را اعالم نموده و اظهـار نظر ب همعنـاي 

ـ ههاي اعالم شـده از سـوي موسسـات بـر تصـمیمات  تضـمین نـم یباشد. با توجـه به تاثیـر رتب

سرمای هگذاران، موضوع نظارت بر فعالیت این موسسـات اهمیت بسـیاري پیدا کرده است و مورد 

توجه بسیاري از دست اندرکاران و قانون گذاران قرار گرفته است.

چکیده

اعضاي انجمن حسابداري ایران

۶   دانش و پژوهش حسابداری

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۴
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۴

مذهب ب هعنوان یک عامل فرهنگی برجسته و بسیار مهم محسـوب می شود که بر تمام نهادهاي 

اجتماعی تاثیرگذار است و حسابداري نیز یکی از همین نهادها است. توجه ویژه به اسالم که یک 

مـذهب مهم و برجسـته در دنیاست، نمون هاي خـاص است که تاثیر بالقـوه فرهنگ بر روی ههـاي 

حسابداري و ارز شهاي مشتق از آن را ب هخوبی نشان می دهد. 

عدم تمایز بین دین یا شریعت با مذهب و همچنین تلقی اسـالم ب هعنوان یک مذهب نه یک دین، 

اولین اشکالی است که در سراسر مقاله ب هچشم م یآید. مطابق منابع علمی دینی:

دین مجموعه سن تها و رو شهایی است که از طرف خداوند براي بشر، فرستاده شده است. آنچه 

از ظاهر آیات قرآن فهمیده م یشود این است که دین معناي عام و شریعت معناي خاص دارد. به 

این معنا که از نظر قرآن کریم دین خدا از آدم تا خاتم یکی است و همه پیامبران اعم از صـاحبان 

شریعت و غیرآن به یک مکتب دعوت شـد هاندکه بهترین نام براي آن کلمه “اسـالم” اسـت. پس 

فرق دین و شریعت در این است که دین یک معناي عام دارد که شامل همه شـریع تها م یشـود 

ولی شریعت اختصــاص به یک پیامبر دارد. اما رابطه دین با مذاهب یا فرق ههاي دینی ( اسالمی) 

در این اسـت که دین معناي جامعی دارد و مذهب زیرشـاخ ههاي آن را تبیین م یکند. به عبارت 

دیگر دین آسمانی مجموع تعالیم آسمانی است که از سوي خداوند توسـط پیامبران آورده شـده 

است، اما مذهب، که ب همعناي راه و طریقه و آیین هم آمده، به مفهوم آن است که در میان پیروان 

ـ ههاي ویژه، یـا برداشت و تفسـیر خاص و ... ممکن اسـت گرو ههـاي  یـک دین، به خـاطر اندیش

متفاوتی ظهور یافته باشند. براي مثال:

1- دین مسیحیت عبارت است از مجموع هي تعالیم حضرت مسـیح (ع)، پیروان این دین به علل 

مختلف به سه مذهب اصلی تقسیم شد هاند: کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان.

2- دیـن اسالم، عبارت است از مجموعه تعالیمی که حضـرت محمد (ص) از طرف خداوند بـراي 

هـدایت انسـا نها آورده است. مسـلمانان به علل مختلف به گرو ههـا و مـذاهب مختلفی تقسـیم 

شـد  هاند، مانند: مذهب شـیعه جعفري، مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب شــافعی و مذهب 

مالکی.

چکیده

عضـــو هیات علمی دانشــــگاه آزاد اسالمی 

دانشکده اقتصـاد و حسـابداري - واحد تهران 

مرکزي

عضو هیات علمی دانشـگاه آزاد اسالمی واحد 

گرمسار

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

حسین بخشی

گذري نقدگونه برمقاله معیارهاي انداز هگیري در

حسابداري با تطبیق دیدگا ههاي معرفت شناسی

دینی اسالم در برابر دیدگا ههاي غربی

اعضاي انجمن حسابداري ایران

۷انجمن حسابداری ایران

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۴
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۵

حسـابداري در دنیاي پیچیده امروز نقش درخور مالحظ هاي در اداره اموردول تها وحکوم تهاي 

محلی ایفا م ینماید. حسابداري بخش عمومی و باالخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به 

مجمـوع هاي از رو شها و روی ههـاي فنی اطالق م یگردید که براساس آن منابع و مصـارف مـالی 

دول تها وحکوم تها ي محلی ثبت و ضبط و گزارش م یگردید. در نظا مهاي حکومتی مرد مساالر 

مشروعیت قدرت دول تها بر رضایت مردم استوار است. در واقـع دول تمردان وکالیی هستند که 

مردم اداره امورمشترك خود را برپایه یک وفاق اجتمـاعی به آنان م یسپارند و البتـه روشن است 

که چنیـن وکـالتی، مسئولی تهاي متعددي به دنبال دارد. ازجمله این مسئولی تها، تهیه و ارائه 

اطالعات الزم براي پاسخگویی در رابطه با امور تحت مدیریت دولتمردان است. 

چکیده

حسابداري تعهدي، وضع موجود واحد گزارشگـر را بهتر توصیـف م یکند و معیارهاي حسابرسی 

کارکرد را بهبود م یبخشد. بکارگیري حسـابداري تعهدي موجب تهیه اطالعات سودمندتر براي 

بهبود تخصیص منابع، افـزایش پاسخـگویی، افزایش شفـافیت اطالعـاتی و ایجـاد آگاهی نسبت 

به اثرات اقتصادي م یشود.

واحدهاي دولتی و پاسخگویی تعهدي

مهدي اسماعیلی

بـاشگـاه پـژوهشـگـران و نـخـبـگان، واحـد 

بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، 

ایران

عضو انجمن حسابداري ایران

۸   دانش و پژوهش حسابداری

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۴
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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

اصالح گستران امین
هادي روحی ثانی لنگرودي، سیدعباس موسوي سنگسرکی و مجید احمدي

تلفن: 5-02166932021 نمابر: 02166920876

تلفن: 19-02122912418  نمابر: 02122912420  

اطمینان بخش و همکاران

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

امین مشاور بصیر

آذرین حساب

آریا بصیر اندیشه

آریا روش

آگاهان تراز توس

بهروزان حساب

احمد فالح، محسن نظریان، عبدالرحیم ماپار و محسن رحیمی

پژمان معتمدیان دهکردي، ابوالقاسم معماري و مهرناز براتی

مصطفی خادم الحسینی، عباسعلی صفائیا نپور و عباس رضائیان

حبیب جامعی، سید محمد بزرگ زاده و محمدکاظم مالیک صفت

حسن سعیدي بیلندي، هاشم خواجه کرم الدین و حسین محمدجانی

محمدصدیق امیري و بهرام همتی

تلفن: 1-02188874900  نمابر: 02188793791

  

تلفن: 8-03136641917  نمابر:03136627907 

تلفن: 4-02188647833  نمابر: 02188647843

  

تلفن: 02188674704 نمابر: 02188198401

تلفن: 05137684404 نمابر: 05137673370

تلفن: 02122889338 نمابر: 02122889624  

اندیشه نیکان حساب

آرنیکا ارقام پارس

آریا بهروش

آگا هتراز مدبر

بهراد مشار

مصطفی پاکدامن، پروین علی نژادي بنائی و نوروز ستار پناهی

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

فتحعلی والئی، فرامرز میرزایی صلحی، محمد صالح، رحیم حجت شمامی و محمد اسمعی لپور ال هوردي

سید شهریار نوریان، احمد جبرائیلی، کوروش محمدقمی و مصطفی ردان یپور

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

تلفن: 02188853073  نمابر: 02188927591

  

تلفن: 9-02188937317  نمابر:02188901834

   

تلفن:  05138646825  نمابر: 051338909658

    

تلفن: 02188034406  نمابر: 02188034482

  

تلفن: 03136695445 نمابر: 03136695461

تلفن: 02188493171 نمابر: 02188309490

سیـروس شمسـی، علی اصغر مسلمـی، دکتر حمیـدرضا ارجمندي، مصطـفی جان نثاري، جواد رائی نـوجه دهی، بهنام دائـی مژدهـی، علی عزیزي، محمود رجـائی
جهانگیر ذوالفقاري و سید مهدي تیموریان 

آرمان آروین پارس

عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)

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

تلفن: 2-02188305391  نمابر: 02188844685



۱۱انجمن حسابداری ایران

تلفن: 02188306911 نمابر: 02188831681

  

حافظ گام

حسین شیخی، مهدي آقاجانی، سیویل احمدزاده، حمید خادمی و حمید چراغی کازرونی
تلفن: 60-02122912159 نمابر: 02122270981

حساب گستر پویا

دش و همکاران

رازدار

سنجیده روش آریا

صدر

هادي حساب تهران

کوشش

محمدحسن کریمی، کامران خدایی، کریم هاتفی، محمد ترامشلو، محمدرضا عزیزي و بالل محمدزاده

منوچهر انور يزاده نائینی، میلتن ایوان کریمیان، بهروز دارش، سعید ربیعی و سید حسین عر بزاده

لقمان سینکا کریمی، جواد محمدي و محمدرضا همتی

مرتضی آزاده، هادي باباپور و محمود صدر

حمیدرضا کیهانی، علی کیهانی، عباس جباري، محمد حسین(بهروز) سربی و اکبر دادگر نمینی

امجد استیفائی، محمد هاش مپورمند و هوشنگ خوشروان

تلفن: 02144975513 نمابر: 02144978149

  

تلفن: 02144846601 نمابر: 02144846612

تلفن: 02144221149 نمابر: 02144220072

تلفن: 02188843015 نمابر: 02188345794

تلفن: 02188423569 نمابر:  02188472660

تلفن: 02188734707 نمابر:  02188736361

  

داریا روش

رهبین

شراکت

نو اندیش

هوشیار ممیز

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

سیروس گوهري، مجید کشورپژوه لنگرودي، محمدعلی اکباتانی، مهسا فرخی و دوریتا ریحانیان

منصور خداپرست، داود غرقابی و فرهاد خلیلی

تلفن: 1-02144299340 نمابر: 02144297192

 

  

تلفن: 03136204794 نمابر: 03136204795

   

تلفن: 9-02188532628 نمابر: 02188760920    

تلفن: 02188717650 نمابر:  02188720188  

تلفن: 3-02188516792 نمابر:  02188757479

تلفن: 02188209817 نمابر: 02188209819

شهریار دیلم صالحی، داریوش امین نژاد، سید علی شیرازي، محمد جعفر دهقان طرزجانی، محمد حسن فامیلی، حسن طهرانی و فرشید سلطانی لرگانی

دقیق تراز سپاهان

بیداران
عباس اسرارحقیقی و حسین فر جاللهی

عبدالعظیم ایزدي، محسن شکر يزاده و فریدون مظاهري

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 المعی و حسن زلقی

تلفن: 02188726802 نمابر: 02189774853

   

امیرحسین نریمانی خمسه، محسن رضائی، محمد حسینی منش، محمد جواد هدایتی املشی، مظفر شفیعی، محمد صابر هشتجین، مهدي قره باغی،
محمد نوریان رامشه، رسول انگبینی، هاشم مقدمیان و مسعود قریب

سخن حق
هوشنگ خستوئی، شهره شهالئی و اسداله نیلی 

تلفن: 02188794646 نمابر: 02188794928

  

عضو انجمن حسابداري ایرانموسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)





اعضاي انجمن حسابداري ایران

رزومه در زمان چاپ مقاله

۶

چگونه م یتوانیم یک سیسـتم اطالعات چابک را تعریف کنیـم؟ چگونه م یتوانیم دریابیم آیا یک 

سیسـتم اطالعات چابک است؟ و چـگونه م یتوانیـم چابکی را برحسـب سیسـت مهاي اطالعـات 

سازمان ارزیابی کنیم؟

این مقاله سعی دارد پاسخ این سـواالت را ارائه دهد. شرح مفهوم چابکی سیست مهاي اطالعات و 

رو شها جهت ارزیابی چابکی ارائه م یشـود مفهوم چابکی پنج جنبه فرآیند، سـازمان، اطالعات، 

منابع و محیط را شامل م یشود، و در نهایت نقش همکاري شـرکت را در دسـتیابی به چابکی در 

مفهوم گسترده آن بیان م یکند.

چکیده

در چند سال اخیر، مفهوم چابکی بسیار محبوب گشته است و محبوبیت آن در موضوعات مرتبط 

با تکنولوژي ومدیریت درحال افزایش م یباشد. 

رویکرد ارزیابی چابکی درزمینه همکاري مشترك سازمانی

الیاس سروي 

دکتر ناصر پرتوي

دبیر کل انجمن حسابداري ایران

کارشناس ارشد حسابداري

دانشجوي حسابداري دانشگاه تهران

محسن سروي

۱۳انجمن حسابداری ایران

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۴



رزومه در زمان چاپ مقاله

۱

چکیده

عـدم تقارن اطالعـاتی بین مدیـران و مالـکان واحـدهاي تجـاري ب هدلیـل وجود تضـاد منـافع، 

انگیز ههاي الزم براي مدیریت سود را ایجاد م یکند. این مشـکالت مطالعه وکنترل انواع مدیریت 

سـود را از جنب ههاي مختلفی ضـروري م یسـازد. بنابراین هدف این نوشـتار مروري بر تحقیقات 

انجام شده در مورد رفتار فرصت طلبانه و کارایی مدیریت سـود، انگیز هها و همچنین عوامل موثر 

بر آن است.

در چند دهه گذشته رسوای یهاي حسابداري و ورشکستگی بیانگر رفتار فرص تطلبانه مدیران در 

رابطه با سـود بوده، که باعث کاهش اعتماد سـرمای هگذاران شـده اسـت. این رســوای یها به یک 

دیدگاه عمومی که مدیریت سود مخل شرک تها م یباشد، تبدیل گشته است.

مدیریت سود؛ از نوع کارا یا فرصت طلبانه؟

کارشنـاس ارشـد حسـابداري، دانـشـگاه آزاد 

اسالمی واحد قزوین، ایران

رشید تاتلی

عضو انجمن حسابداري ایران

۱۴   دانش و پژوهش حسابداری

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۱، تابستان ۱۳۹۴



رزومه در زمان چاپ مقاله

۲

چکیده

در این نوشـتار سـعی داریم تا ضـمن پرداختن به سـیر تاریخی و مراحل تحـول این چارچـوب، 

خـدمات ارزشمنـدي را که FACB در این دوران به حرفه حسابداري ارائه داده اسـت را نیز مورد 

بررسی قرار دهیم. 

از سـال 1959 میالدي که رویکرد بدیهیات- اصـول توسـط موریس مونیتس در قالب تحقیقات 

حسابداري شماره 1 و 3 منتشر گردید تا آخرین بیانیه FACB و IASB در سال 2010 که ب هطور 

مشترك در قالب بیانیه شماره هشت SFAC(8) انتشـار یافت، چارچوب نظري گزارشگري مالی 

همواره ب هعنوان یکی از چال شبرانگیزترین تئور يهاي قابل نفوذ حســابداري در سطح بی نالملل 

محسوب شده و همواره پاسخگوي بسیاري از ابهامات مطرح شده در حرفه حسابداري بوده است. 

اگرچه در این دوران همواره نقدهایی از طرف استادان و حسـابداران حرف هاي به آن وارد گردیده، 

اما اهمیت آن در رشد و اعتالي تئوري حسابداري بر کسی پوشیده نیست.

چارچوب نظري گزارشگري مالی، از آغاز تا امروز

کارشناس ارشد حسابداري و مدرس دانشـگاه 

آزاد اسالمی

مهدي کدیور 

عضو انجمن حسابداري ایران

۱۵انجمن حسابداری ایران

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۱، تابستان ۱۳۹۴



۳

3) نسب تهاي مالی مرتبط با دارای یها، بعد از تجدید ارزیابی تغییرات معناداري پیدا کرد هاند.

1) اکثر شرک تهاي گاز استانی با ورشکسـتگی روب هرو نبودند، اما تجدیدارزیابی دارای یهاي ثابت 

باعث م یشود شرک تهاي گاز استانی ب هطور معناداري از مرز ورشکستگی فاصله بگیرند.

هدف این پژوهش، شناسـایی آثار تجدی د ارزیابی دارای یهـاي ثابت سـال 1381 بر عملکرد مالی 

شـرک تهاي گاز استا نهاي کشـور و ب هطور خاص ورشکسـتگی آنها است. دورة زمـانی پژوهش 

شش سال (1384 تا 1379) است. براي ارزیابی ورشکستگی از نسبت ورشکسـتگی زیمسـکی و 

جـهت تحلیل عملکرد شرک تها از نسـب تهاي مالی استفاده شد ه است. سایر متغیرهاي بررسی 

شـده عبار تاند از: ارزش دارای یهاي ثابت و اسـتهالك آنها و بها يتما مشـدة یک متر مکعب گاز 

فرو شرفته. از بین 25 شرکت، 14 نمونه انتخاب شد ه است. آزمون فرضی ههاي تحقیق با استفاده 

از آزمون ب هکمک نر مافزار S PSS صورت گرفت هاست. نتایج حاصله عبار تاند از:

چکیده

2) بـین میانگین بها يتما مشـدة یک متـر مکعب گاز فـرو ش رفتـه قبل و بعد از تجدید ارزیـابی 

اختالف معناداري وجود دارد.

بررسی آثار مالی ناشی از تجدی دارزیابی دارای یهاي ثابت

شرکت گاز استا نهاي ایران

مهرناز ساجدي

کارشناسی ارشد حسابداري

عضو انجمن حسابداري ایران

۱۶   دانش و پژوهش حسابداری

رزومه در زمان چاپ مقاله

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۱، تابستان ۱۳۹۴



رزومه در زمان چاپ مقاله

۴

شواهد علمی پژوهشی بیانگر این است که سرمای هگذاران شرک تهاي دولتی در انتظارات مرتبط 

بـا سـودآوري (سـود) خودکه در قیمت سـهام منعکس م یشـود به پایـداري اجزاي سـود توجه 

بیشتري م یکنند. همـچنیـن سرمـای هگذاران شـرک تهـاي غیردولتـی در انتظـارات مرتبـط با 

سـودآوري (سـود) خود که درقیمت سـهام منعکس م یشـود به پایداري اجزاي نقدي و تعهدي 

سود توجه بیشتري دارند.

متغیرهاي ب هکار رفته در این پژوهش از گزار شهاي مالی شـرک تهاي پذیرفته شــده در بورس 

اوراق بـهادار تهران استخراج شده است. سپس در دوره زمـانی 1391-1389 با نرم افزار اکسـل 

2010 محاسبه و داد ههاي 148 شـرکت با اسـتفاده از نرم افزار S PSS 16.0 و روش برآورد پنل 

دیتا در مد لهاي رگرسیونی حداقل مربعات مـعمولی تجزیه و تحلیل شده است.

چکیده 

این مطالعه به بررسـی پایداري و محتواي اطالعاتی اجزاي سـود پرداخته اســت بطور يکه جزء 

نقدي سود را به (1)تغییرات وجه نقد، (2) خالص پرداختی (دریافتی) به سهامداران و (3)خالص 

پـرداختی (دریافتی) به بسـتانکاران، و جزء تعهدي را بـه اقالم تعهـدي اختیاري و غیر اختیاري 

ـ هي آن در دو گـروه از شـرک تها (با اکثـریت سهـام دولتـی و با  تـفکیک نموده است و به مقایس

اکثریت سهام خصـوصی) پرداخته و همچنین پیامدهـاي انتظارات سودآوري سرمـای هگذاران و 

انعکاس قیمت سهام را درکل نمونه مورد بررسی قرار داده است.

مقایس هي انتظارات سودآوري سرمای هگذاران از طریق

توجه به پایداري اجزاي سود و قیمت سهام در شرک تهاي

با اکثریت سهام دولتی و خصوصی

آزاده صال حپور

دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد تهـران شمال، 

شرکت سرمای هگذاري گلرنگ، تهران، ایران

دانشـگاه آزاد اسالمی، واحـد همدان، باشـگاه 

پژوهشگران جوان و نخبگان، همدان، ایران

امید صباغیان طوسی

دانـشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد بنـدرعبـاس، 

دانـشـکده علوم انسـانی، گـروه حسـابداري، 

کارشنـاس ارشد حســـابداري، حســـابرس 

ارشـد، (نویسنده مسئول مکاتبات)

محمدرضا سحري

اعضاي انجمن حسابداري ایران

۱۷انجمن حسابداری ایران

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۱، تابستان ۱۳۹۴



رزومه در زمان چاپ مقاله

۵

چکیده

در این تحقیق عملکرد صـندو قهاي سـرمای هگذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران براسـاس 

شاخ صهاي مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوي مورد بررسی قرار م یگیرد. شـاخ صهاي موردنظر 

بـراي ارزیابی عملکرد صندو قهاي سرمای هگذاري، شاخص سورتینو و نسـبت پتانسـیل مطلوب 

م یباشـند. بدیـ نمنظـور داد ههـاي مـربـوط به 16صـندوق سـرمای هگـذاري طی دوره90- 88 

جم عآوري و مورد تحلیل قرار گرفتند.

در بخش دیگري از تحقیق، عوامل مؤثر بر عملکرد صندو قهاي سرمای هگذاري مورد بررسـی قرار 

گرفتند. عوامل بررسی شده شامل متغیرهاي نسبت فعالیت معامالتی، نسبت فعالیت سرمای هاي، 

ارزش واحدهاي صـدور، ارزش واحدهـاي ابطال و ارزش خالص دارائ یها م یباشـند. براي آزمون 

فرضی ههاي تحقیق، از آزمو نهاي ناپارامتریک استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که رتبه بند ي صـندو قهاي سـرمای هگذاري براسـاس دو 

شـاخص مذکور، یکسان نبوده بلکه صرفاً رابطه معنـاداري میان آنها برقـرار است و از آنجائی که 

سـرمای هگذاران همواره ب هدنبال انتخاب بهترین صنـدو قها جهت سرمای هگذاري هسـتند، باید از   

چنـد شاخص مختلف جهت ارزیابی عملکرد استفاده شود تا اطمینان بیشـتري نسـبت به نتایج 

حـاصل شود. همچنین رابـطه معنادار میان متغیرهاي نسـبت فعالیت معامالتی، ارزش صدور و 

ابطال واحدهاي سرمای هگذاري با عملکرد صندو قهاي سرمای هگذاري تأیید شـد، بطور يکه تنها 

این سه متغیر به عنوان عوامل اثرگذار برعملکرد صندو قهاي سرمای هگذاري م یباشند.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صندو قهاي سرمای هگذاري

براساس شاخ صهاي مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوي در

بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا ختائی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشـگاه آزاد 

اسـالمی، واحـد علـوم و تـحقیقـات تـهـران، 

دانشکده مدیریت و اقتصـاد (مدرس موسسـه 

آموزش عالی دانشوران تبریز)

عضو انجمن حسابداري ایران

۱۸   دانش و پژوهش حسابداری

فصلنامه بهار ۱۳۹۷، شماره ۵۲

شماره ۴۱، تابستان ۱۳۹۴
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