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چکیده:
ارائه عدممبنی بر انتقادات وارده بر گزارشگري مالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي

ارائه مدل هایی جهت توسعه حسابداري منجر به ،در فرآیند تصمیم گیريمفیداطالعات 
حسابداري مبتنی بر ،. مطرح ترین مدل پیشنهاديه استگردیدردر دهه هاي اخیبعديسه

نیزمعرفی و در مطالعات بعدي1982در سال توسط ایجیري نخستین بارتکانه سود بوده که 
مربوط به حرکت اجسام در (بر شبیه سازي قوانین نیوتنمدل،. این توسعه یافته است

صورت مالی تکانه سود دو معرفی ن همچنیو با تغییرات در سود آوري شرکت ها)طبیعت
و نیرو تاکید دارد. 

مولفه هاي به مقایسه توان این پژوهش ضمن تشریح حسابداري مبتنی بر تکانه سود ، 
شرکت 168تبیین قیمت سهام در حسابداري دو بعدي وحسابداري مبتنی بر تکانه سود 

روشمی پردازد. 1392تا 1386بازه زمانیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 
و جهت مقایسه دو رویکرد حسابداري از آزمون بودهرگرسیون خطی، آزمون فرضیه ها

بین طه مثبت و معنی دار پژوهش، رابطبق نتایج معنی داري هم زمان استفاده شده است.
تکانهمولفه هاي در خصوص هاي حسابداري مبتنی بر تکانه سود و قیمت سهام صرفا همولف

قدرت تبیین کنندگی گزارش هاي مالی مبتنی بر تکانه همچنین . وجود داردو اقدام سود 
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سود در مقایسه با گزارش هاي مالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي بیشتر بوده، لیکن تفاوت 
درصد می باشد.3/1در قدرت تبیین کنندگی بسیار کم و به میزان 

کلیديواژه هاي
تبیین قیمت نیوتن، حرکتقوانین، بعديدوحسابداري ه سود، حسابداري مبتنی بر تکان

سهام
مقدمه-1

مالیچارچوب حسابداري که در حال حاضر مبناي تهیه صورت هاي مالی و گزارشگري
است، مبتنی بر حسابداري دو بعدي بدهکار و بستانکار است. معرفی اولیه این چارچوب 

دررغم تغییرات عمده محیطیبهن پیش است و به بیش از پنج قرمربوطو 1توسط پاچیولی
حسابداري منطقاً می بایست است کهیحالاین در .]20[پنج قرن اخیر، تغییر نکرده است

همین امر انتقادات . ]28[هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل در طول زمان متغیر باشد
در سده اخیر در شدیدي را در مورد مبانی حسابداري و گزارشگري مالی علی الخصوص 

، ]17[فیتزگرالد(ران حسابداريظصاحب نوگروه کثیري از پژوهشگرانپی داشته است. 
، گالور و ]12[همکاراندمسکی و،]29[میلرو بانسون، ]21[هیون و پارك

انتقاد از چارچوب مفهومی ضمن) ]30[، پالمروز]27،26[، ملسی]19[همکاران
فرآیند هاي مالی به عنوان محصول نهایی صورتحسابداري مالی، بر این عقیده اند که

با فلسفه عمدتاً از واقعیات و رویداد هاي مالی گذشته نشات گرفته وحسابداري
گزارشگري مالی، یعنی انعکاس اطالعات مفید جهت تصمیم گیري، فاصله ي زیادي دارد.

نجام شده در کاهش در محتواي اطالعاتی گزارش هاي مالی ، با توجه به پژوهش هاي ا
ایستون هاي انجام شده توسط شنتایج پژوهدهه هاي اخیر نیز مشهود است. به عنوان نمونه 

سود در تبیین قیمت سهام نديبر کاهش ارزشم]11[کولیز و همکارانو ]15[و همکاران
براوان و و ]25[تاکید دارد. همچنین نتایج پژوهش هاي انجام شده توسط لو و زاروین

سود هر سهم و ارزش دفتري هر سهم می باشد.ارزشمنديحاکی از کاهش ]10[همکاران 

1-Pacioli
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، واستن و ]32[، سن و باال]22[از پژوهشگران و صاحب نظران حسابداري(ایجیريتعدادي 
اقدام به معرفی ،طرفهدو دفتر داريضرورت توسعه با بیان)]7[، بیجاك]34[گراندول

تحت ،مطرح ترین چارچوب.فه نموده اندمدل هاي جدید مبتنی بر دفتر داري سه طر
که بوده،2و برگرفته از قوانین حرکت نیوتن"1دفتر داري سه طرفه دیفرانسیلی"عنوان
چارچوبتوسعه یافته است. این 1988تا1982سال هاي طیایجیري معرفی و توسط

.]27[شناخته می شود"3حسابداري مبتنی بر تکانه سود"امروزه تحت عنوان 
محتواي اطالعاتی مولفه هاي حسابداري در پژوهش حاضر ، وجه به مطالب پیش گفتهبا ت

هر و ارزش دفتريحسابداري دو بعدي(سودمولفه هاي مبتنی بر تکانه سود در مقایسه با 
مورد بررسی قرار گرفته است.)سهم

ري و پیشینه پژوهشظمبانی ن-2
مبتنی بر تکانه سودتئوري حسابداري -1-2

"دفتر داري سه طرفه و تکانه سود"با انتشار مقاله اي تحت عنوان 1982یري در سالایج

ه به دفتر داري سه و منطقاً داراي قابلیت توسعنبودهبیان کرد که دفتر داري دو طرفه کامل 
، براي بسط هر سیستمی مثل حسابداري دو بعدي به ایجیرياز نقطه نظرطرفه می باشد. 

بایستی داراي دو شرط زیر پیشنهاديسیستم یا چارچوب جدیدحسابداري سه بعدي،
:]22[باشد

حفظ سیستم قدیم: در این خصوص سیستم جدید باید هر چیزي را که در سیستم قدیم -1
وجود دارد داشته باشد.

یکپارچگی سیستم جدید: در این خصوص بعد جدید باید منطقاً و منحصراً از ابعاد -2
و بخش منسجم و یکپارچه اي از سیستم جدید را تشکیل دهد.دهشسیستم قدیم استنتاج 

هايبه آسانی از طریق مقایسه سیستماثبات این که سیستم قدیم حفظ شده، به اعتقاد وي 
به آسانی نمی توان درباره شرط یکپارچگی و هر چندجدید و قدیم امکان پذیر است. 

1- Differentially triple entry bookkeeping
2-Newton
3-Income momentum accounting
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آن منطق حاکم بر سیستم قدیم انسجام سیستم جدید قضاوت کرد، جز اینکه پیش از 
وي منطق حاکم بر معادله حسابداري را مبتنی بر روابط علت و معلولی شناسایی شود. 

: ]22[را به صورت زیر بیان داشتحسابداريمعادله دانسته و بر این اساس 
دارایی ها = سرمایه–)                                بدهی ها 1معادله شماره(

،(ثروت)تفاوت دارایی ها با بدهی ها (خالص دارایی ها) به عنوان دارایییانسپس با ب
معادله حسابداري را به صورت زیر بیان داشت:

)                                                  دارایی= سرمایه        2معادله شماره(
مبناي بهتري براي دداري طبق این حالت می تواناز نقطه نظر ایجیري معادله حساب

. بر پایه این معادله، هر گونه دنکحسابداري دو بعدي و بر پایه موازنه دارایی و سرمایه ارائه 
تغییر در دارایی ها همواره در یک طرف و هر گونه تغییر در سرمایه در طرف دیگر بیان 

داراي ماهیت بدهکار و سرمایه و تغییرات می شود. به عبارتی دارایی ها و تغییرات آن ها 
طرف راست معادله به عنوان توصیف وضعیت بنابراینآن داراي ماهیت بستانکار هستند. 

مالی کنونی است، هر چند همین موضوع را نمی توان در مورد طرف دیگر یعنی سرمایه 
امل سود همچنین شوشامل سهام سرمایه و صرف سهام نیزاظهار داشت. حساب سرمایه

انباشته است که سود و زیان هاي سال هاي گذشته به آن بسته شده است. بنابراین حساب 
هاي دارایی، در واقع دارایی ها و بدهی هاي یک واحد تجاري را در زمان حال نشان می 
دهند، در حالی که حساب هاي سرمایه، تغییرات واقع شده در گذشته را منعکس می نماید. 

لذاکه زمان حال به طور کامل با گذشته تبیین می شود. توان چنین تلقی نمودبنابر این می 
: ]22[می توان گفت

حال = گذشته)           3معادله شماره (
این تفسیر از حسابداري دو بعدي موجب می شود که اطالعات ارزشمندي از منظر پاسخ 

ذا پاسخ گویی در بطن سیستم حسابداري دو بعدي است و طبق این گویی ارائه شود. ل
به گونه اي که سیستم حسابداري .]3[سیستم تبیین حال از طریق گذشته صورت می گیرد

تعهدي، امکان اندازه گیري صحیح و مطلوب از عملکرد واحد مبنايدو طرفه با تاکید بر 
.]5[نمایدتجاري و تغییرات در وضعیت مالی آن را فراهم می
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) با بیان این که حساب هاي دارایی بیانگر وضعیت کنونی واحد تجاري 1982ایجیري(
بیان می کند. همچنین حساب هاي سرمایه، "1حساب هاي منبع"هستند، آن ها را به عنوان  

معرفی "2حساب هاي جریان"که بیانگر تغییرات دارایی ها درگذشته می باشند را به عنوان 
وي به جاي تقابل حال و گذشته بر دو بعد متفاوت منبع و جریان متمرکز در واقع.نمایدمی 

:]22[معادله اساسی دفتر داري سه بعدي را به صورت زیر بیان می داردشده و
)                                                منبع = جریان4معادله شماره(

ر ارزش منبع است. در این شرایط اگر ارزش منبع به در معادله باال جریان به معنی تغییر د
طور مستمر تغییر یابد، پس می توان جریان را مشتق منبع یعنی میزان تغییر در متغیر منبع در 
نظر گرفت. حال اگر فرض کنیم سرمایه مشتق منبع باشد، می توان مشتقی نیز از سرمایه در 

تق گرفتن از مشتق دیگر امکان پذیر است. نظر گرفت. زیرا در علم ریاضیات و حسابان، مش
مشتق سرمایه در ارتباط با تغییرات در درآمد و یا سایر حساب هاي سرمایه اي دیگر است 
که از طریق مقایسه ارزش آن در یک دوره با قرینه آن در دوره ماقبل به دست می آید. 

ق کامل نیست. ایجیري در تکمیل رویکرد جدید خود بیان می کند که سرمایه یک مشت
زیرا مشتق معنی میزان تغییر را می دهد. در حالی که مفهوم فعلی بیشتر شبیه میزان تغییري 
است که در طول زمان وقوع ضرب شده باشد. در حسابان، این مفهوم دیفرانسیل خوانده 

وي جهت تبیین عینی تر و دقیق تر رویکرد دیفرانسیلی معادله حسابداري، از علم .می شود
با توجه به اهمیت قوانین حرکت انیک و قوانین حرکت نیوتن در  فیزیک استفاده نمود. مک

نیوتن، ابتدا قوانین اول و دوم نیوتن ارائه شده، سپس توسعه سیستم حسابداري سه بعدي بر 
مورد بحث قرار گیرد.  اساس این قوانین 

اولیه خود باقی بماند. طبق قانون اول حرکت نیوتن، هر جسمی تمایل دارد که در وضعیت 
یعنی اگر در حال سکون یا در حالت حرکت یکنواخت و با سرعت ثابت در امتداد یک 

مگر اینکه در اثر نیرو هاي خالص وارده ،خط مستقیم باشد به همان حالت باقی می ماند

1-Stock accounts
2-Flow accounts
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تغییرات در موقعیت هر جسم تحت تاثیر  نیرو به عبارتیمجبور به تغییر آن حالت شود. 
:  ]6[قانون دوم حرکت نیوتن به صورت زیر بیان می شود.وارده بر آن استهاي

F = m . a)1رابطه شماره (

بر می باشد. 2و شتاب1به ترتیب معرف نیرو ، جرمaوF،mدر رابطه باال  متغیر هاي 
جسم نیروهایی وارد شود شتابی می گیرد که با برآیند نیرو اساس این قانون اگر به یک

معادله 3هاي وارد شده بر جسم رابطه مستقیم و با جرم جسم رابطه معکوس دارد. النگر
:]2[ریاضی قوانین حرکت نیوتن را به صورت زیر بیان می کند

ن تابع )در نظر بگیریم، مشتق اول ایXاگر تابع ریاضی وضعیت یا مکان یک جسم را (
) می باشد. به عبارتی:Vجسم(4نسبت به زمان، بیانگر سرعت

V  = dx / dt )2رابطه شماره (
کنیم، تابع حاصل شده بیانگر تکانه ظچنانچه در تابع سرعت، عامل جرم را نیز لحا

می باشد که به صورت زیر بیان می شود:5حرکت
M  = m. v )3رابطه شماره (

) خواهیم داشت:  2طبق رابطه (Vکه با جایگذاري متغیر 
M  = m. dx / dt )4رابطه شماره(

نامیده می شود، که 6، متغیر حاصل شده ضربهشودچنانه تغییرات در تکانه حرکت محاسبه 
زیر محاسبه  می شود:به صورت 

)                 5رابطه شماره(
) متغیر ضربه به صورت زیر بیان می شود:3با جایگذاري متغیر تکانه حرکت طبق رابطه (

1-Mass
2-Velocity
3-Langer
4-Velocity
5-Momentum
6-Impulse
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)6رابطه شماره (
، تابع به دست آمده بیانگر آهنگ گرفته شودسرعت نسبت به زمان مشتق حال اگر از تابع

نشان داده می شود: aتغییرات در سرعت جسم(شتاب) بوده که با متغیر 
a  = dv / dt )                7رابطه شماره (

اشت:) خواهیم د2طبق رابطه شماره(Vکه با جایگذاري متغیر 
a  = d2x / dt2 )                                         8رابطه شماره (

) ، تابع نیرو به 1) در رابطه شماره (8) و (7با جایگذاري متغیر شتاب طبق روابط شماره (
صورت زیر بیان می شود:

F = m . dv / dt )                                      9رابطه شماره (
یا

F  = m . d2x / dt2 )10رابطه شماره(
می توان متغیر ضربه را با مقایسه تعریف ارائه شده از نیرو بر اساس سرعت با تعریف ضربه، 

به صورت زیر نیز محاسبه نمود:
)                     11رابطه شماره(

می بر اساس این تعریف از ضربه، اثر گذاري نیرو تحت تاثیر مدت زمان وارد نمودن نیرو 
ار می رود که ظ. به عبارت دیگر هر چه نیرو براي مدت طوالنی تري وارد شود، انتباشد

تاثیر گذاري آن بیشتر باشد.  
نین حرکت نیوتن را بدین شرح در حسابداري معادل ایجیري متغیر هاي بیان شده در قوا

:]23[سازي نمود
مکانیک می باشد. بر این اساس ) درxمعادل متغیر موقعیت((خالص دارایی ها)1ثروت-1

ابتدا و پایان دوره خالص دارایی هايدر موقعیت واحد تجاري از طریق مقایسه تغییرات
قابل بررسی است. 

1-Wealth
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) در مکانیک می باشد. بر این اساس mمعادل جرم جسم(حجم سرمایه گذاري ها-2
توان بالقوه سود آوري واحد هاي تجاري با حجم باالي سرمایه گذاري، ار می رود که ظانت

باشند. داشته بیشتري 
) در مکانیک می vنرخ بازدهی سرمایه گذاري ها نسبت به زمان معادل سرعت جسم(-3

سرعت یک جسم را بر حسب متر بر ثانیه تعریف می همان گونه که در مکانیکلذاباشد. 
کنند، در حسابداري نیز سرعت بر حسب دالر بر ماه بیان می شود.  

) در aنرخ تغییرات در بازدهی سرمایه گذاري ها  نسبت به زمان معادل شتاب جسم (-4
ه مکانیک می باشد. به گونه اي که در مکانیک شتاب جسم بر حسب متر بر مجذور ثانی

تعریف می شود و در حسابداري از واحدي مثل دالر بر مجذور ماه استفاده نمود. 
که از طریق حاصل ضرب حجم سرمایه ) می باشدMتکانه سود معادل تکانه حرکت(-5

گذاري ها در نرخ بازدهی سرمایه گذاري ها نسبت به زمان اندازه گیري می شود. 
تغییرات در تکانه سود معادل سازي می شود. بر در حسابداري از طریق)I(مفهوم ضربه-6

واحد پول بر واحد بوده و بر حسباین اساس واحد اندازه گیري ضربه مشابه تکانه سود 
زمان بیان می شود. 

تکانه حرکت      در تغییربه عنوان عامل ایجاد ) F(با توجه به اینکه در مکانیک نیرو-7
بر حسب واحد پول بر وایجاد تغییر در تکانه سود معرفی نیرو به عنوان عامللذا، باشدمی 

.می شودمجذور واحد زمان اندازه گیري 
از مفهوم جدیدي ،ایجیري براي بیان اثر نهایی نیرو هاي مختلف اعمال شده بر روي ثروت

استفاده نمود که معادل آن در مکانیک وجود ندارد. در واقع اقدام "1اقدام"تحت عنوان 
ضربه می باشد، یعنی درست همان گونه که سود یا درآمد زمانی تحقق نده تحققبیان کن

می یابد که ثروت تغییر کند، ضربه نیز زمانی تحقق می یابد که سود تغییر کرده باشد. لذا 
اقدام نیز همانند ثروت و سود بر حسب واحد پول اندازه گیري می شود. 

1 -Action



٩

شش بعد ثروت، سود، تکانه ست، ایجیرينشان داده شده ایکل همان گونه که در شک
سود، ضربه ، نیرو و اقدام را در حسابداري تکانه سود مطرح می نماید. به گونه اي که 

حسابداري تکانه سود شامل دو بعد تکانه سود و ، شامل بعد نیروصرفاحسابداري نیرو 
بیان ابعاداز ضربه و حسابداري ثروت شامل سه بعد ثروت، سود و اقدام می باشد. هر یک

شده داراي معیار اندازه گیري خاص خود است. ایجیري هم چنین صورت هاي مالی را در 
، تکانه سود و نیرو طبقه بندي نمود. (ترازنامه)قالب سه  صورت مالی ثروت

) حسابداري مبتنی بر تکانه ]13[، دول ]9[، بالمرت]27،26[برخی از پژوهشگران(ملسی
بعد شامل سه بعد می دانند. ملسی ابعاد حسابداري مبتنی بر تکانه سود سود را به جاي شش

:]27[را به صورت زیر بیان می کند
: متغیر هاي حسابداري متناظر با این بعد، شامل دارایی ها، بدهی ها و در نهایت ثروت-1

خالص دارایی ها(ثروت) است. حساب هاي مربوط به این بعد در ترازنامه وجود دارد.
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: متغیر هاي حسابداري مربوط به این بعد شامل هزینه ها یا جریان هاي تکانه سود-2
خروجی و درآمد یا جریان ورودي است. حساب هاي مرتبط با این بعد در صورت تکانه 

سود که شامل سود و زیان نیز می باشد، وجود دارد.
هاي درون سازمانی و برون : متغیر هاي حسابداري متناظر با این بعد در قالب نیرونیرو-3

سازمانی است.حساب هاي مرتبط با این بعد در صورت نیرو که شامل ضربه و اقدام نیز می 
گزارش می شود. ،باشد

ضرورت توسعه حسابداري مبتنی بر تکانه سود-2-2
حسابداري مبتنی بر تکانه سود  در امر تصمیم گیري اقدام به اهمیتتشریحایجیري جهت 

وسیله نقلیه می نماید. در داشبورد وسیله نقلیه دو ابزار داشبورد با صورت هاي مالیمقایسه 
. با یک مقایسه ساده ]24[اندازه گیري یعنی کیلومتر شمار و سرعت سنج تعبیه شده است

که بیان بودهواحد تجاري ترازنامهدر واقعکیلومتر شمار پیوستهمی توان بیان داشت که
یب اقالم ترازنامه در شرایط فعلی می باشد. هم چنین کیلومتر شمار کننده بزرگی و ترک

طی یک دوره مالی دوره اي صورت سود و زیان است که بیان کننده تغییرات در ثروت
می توان با مقایسه استفاده کنندگان از صورت هاي مالی با راننده وسیله نقلیه بنابرایناست. 

ت آمده است ن این که ثروت با چه سرعتی به دسامکان تعییاین گونه نتیجه گرفت که 
لذاداشبورد صورت هاي مالی از ابزار سرعت سنج خالی است. وجود ندارد. به عبارتی 

می تواند نقش موثري را در به عنوان سرعت سنج، توجه بر حسابداري مبتنی بر تکانه سود 
کیفیت تصمیم گیري منجر به بهبود در وتبیین جایگاه و موقعیت واحد تجاري داشته 

.]27[شود
به عنوان یکی از مدافعین حسابداري مبتنی بر تکانه سود ، با اشاره به دیدگاه )1992الیوت (
) در خصوص نحوه واکنش سازمان ها به تغییرات تکنولوژي، پرداختن به 1980تافلر (

ها در . تافلر تغییرات سازمان]16[حسابداري مبتنی بر تکانه سود را ضروري می داند
واکنش به تغییرات تکنولوژي را در سه برهه زمانی  اقتصاد مبتنی برکشاورزي، اقتصاد 

الیوت این ].33[و اقتصاد مبتنی بر فنآوري اطالعات تقسیم بندي می کندصنعتمبتنی بر 
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یعنی اقتصاد مبتنی گونه استدالل می کند که حسابداري یک بعدي صرفا براي دوره اول،
ناسب است. در دوره دوم، که دوره صنعتی شدن است، شرکت ها و ، مبر کشاورزي

دورهبراي این ، لذاکارخانه هاي تولیدي توسعه یافته و ساختار  آن ها پیچیده تر شده است
شرایط امروزي به دلیل ماهیت پویاي در.استفاده از حسابداري دو بعدي مناسب است

لذا گزارشگري اطالعات مربوط ییر بوده،در حال تغکسب و کار، واحد هاي تجاري دائماً
پرداختن به نبوده وکافی به تغییرات در ارزش شرکت مبتنی بر دوره مالی یکساله

تغییرات در ارزش شرکت در برهه هاي زمانی کوتاه که برحسابداري مبتنی بر تکانه سود
.]16[است، ضرورت داردمتمرکز تر و علل آن 

استاندارد هاي ،مالیحسابداريي ظراد از چارچوب نانتقبا نیز)2013(گین ساي
مربوط و بی در فراهم آوردن اطالعات ،به دلیل تمرکز بر ارزش هاي جاريرا حسابداري

براي اکثریت استفاده کنندگان ناکارآمد می داند. وي گزارشگري مالی در قالب طرف 
به عنوان می باشد،اریخی که مبتنی بر بهاي تمام شده تایجیري چارچوب ارائه شده توسط 

. ]18[راه حل این مشکل معرفی می نماید

پیشینه پژوهش-3-2
حسابداري طبق جستجوي به عمل آمده در پایگاه هاي اطالعاتی معتبر داخلی در ارتباط با 

تنها اقدام صورت گرفته در این ثبت نشده است. پژوهشی در کشور ،مبتنی بر تکانه سود
در سال ]1[فرقاندوست و زارعآقایان انتشار یافته توسط خصوص محدود به کتاب 

.می باشد1982در سال که ترجمه دقیقی از مقاله منتشر شده توسط ایجیريبوده 1387
موضوع در سایر کشور ها نیز بسیار این همچنین پژوهش هاي صورت گرفته در ارتباط با 

ارائه شده است.ذیلدرخالصه نتایج مربوط ترین این مطالعاتبوده که معدود 
) با استفاده از صورت هاي مالی مبتنی بر مفهوم تکانه سود و 1995بالمرت و اولدرز (

صورت هاي مالی سنتی، میزان اثرات استفاده از اطالعات اضافی فراهم شده از طریق 
طیق گزارشگري تکانه سود را در پیش بینی سود سال هاي آتی مورد بررسی قرار دادند. 
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افرادي که از صورت هاي مالی مبتنی بر تکانه سود استفاده نموده اند در بدست آمدهنتایج 
.]9[، قادر به انجام پیش بینی هاي دقیق تري از سود می باشندسایر افرادمقایسه با 

مقایسه بین سه روش ارائه اطالعات(دو بعدي "عنوان با )در پژوهشی 1999دول و تیگاردن(
توان روش هاي مختلف ارائه اطالعات را در پیش "دي متحرك)، سه بعدي ثابت و سه بع

دقیق ترین پیش ،پژوهشبینی ثروت آتی شرکت ها مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج 
.]14[بینی ها به ترتیب مربوط به استفاده از اطالعات سه بعدي ثابت و متحرك می باشد

اتی و سود خالص را در پیش بینی و ) مربوط بودن متغیر هاي تکانه سود عملی2008ملسی(
30تبیین شاخص بازار سهام ، مورد بررسی قرار داد. این مطالعه که بر اساس اطالعات 

صورت گرفت بیان کننده توانایی متغیر هاي 1989- 2005شرکت داوجونز و طی سال هاي 
.]27[عنوان شده در تبیین و پیش بینی شاخص هاي بازار سهام شرکت ها می باشد

الت و فرضیه هاي پژوهشاسئو-3
محتواي اطالعاتی مقولهبا توجه به این که در عمده پژوهش هاي صورت گرفته در 

می بیین قیمت یا بازده سهام تتوانایی ارقام حسابداري در به بررسیصورت هاي مالی 
:می شودپژوهش به شرح زیر بیان این لذا سئواالت ، ]31[پردازد

و قیمت سهام رابطه مبتنی بر تکانه سودگزارش هاي مالیاختصاصیآیا بین مولفه هاي-
معنی داري وجود دارد؟

گزارش هاي مالی مبتنی بر تکانه سود در مقایسه با گزارش هاي توان تبیین کنندگیآیا-
مالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي در رابطه با قیمت سهام بیشتر است؟

پژوهش را به شرح زیر بیان داشت:می توان فرضیه هاي ،بیان شدهري ظبا توجه به مبانی ن
فرضیه اول: بین مولفه هاي اختصاصی گزارش هاي مالی مبتنی بر تکانه سود و 

قیمت سهام رابطه مثبت معنی داري وجود دارد.
مبتنی تکانه سود شامل تکانه سود، نیرو ، حسابداريبه جهت این که مولفه هاي اختصاصی 

لذا فرضیه اول به چهار فرضیه فرعی به شرح زیر تقسیم شده است:باشد،ضربه و اقدام می
معنی داري وجود دارد.ومثبترابطهتکانه سود و قیمت سهام مولفه فرضیه فرعی اول: بین 
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مثبت و معنی داري وجود دارد.رابطهمولفه نیرو و قیمت سهام فرضیه فرعی دوم: بین 
مثبت و معنی داري وجود دارد.رابطهو قیمت سهام فرضیه فرعی سوم: بین مولفه ضربه

مثبت و معنی داري وجود دارد.رابطهفرضیه فرعی چهارم: بین مولفه اقدام و قیمت سهام 
تبیین کنندگی گزارش هاي مالی مبتنی بر تکانه سود در قدرت -فرضیه دوم: 

مقایسه با گزارش هاي مالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي در رابطه با قیمت سهام 
بیشتر است.

پژوهش شناسی روش -4
این پژوهش به لحاظ ارتباط با حوزه هاي مختلف حسابداري، در حیطه پژوهش هاي اثباتی 

با توجه به استفاده از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیه ها، هم چنین مالی وحسابداري 
قابل طبقه بندي در گروه پژوهش هاي شبه تجربی می باشد. از طرف دیگر به لحاظ تحلیل 

آماري عمدتا جزء پژوهش هاي رگرسیونی است.

جامعه و نمونه آماري پژوهش-1-4
ه در بورس اوراق بهادار جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه شرکت هاي پذیرفته شد

است. نمونه آماري این پژوهش، شامل 1392الی 1386سال هاي آنقلمرو زمانی وتهران 
کلیه شرکت هایی است که شرایط زیر را داشته باشند:

در بورس پذیرفته شده باشد.1386قبل از سال -1
شند.، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده با1386- 1392طی سال هاي -2
دوره زمانی پژوهش، دچار وقفه بیش از سه ماه نشده باشند.طیها معامالت این شرکت-3
در دسترس باشد. گزارش هاي مالی میان دوره اي آن ها براي دوره هاي سه ماهه-4

انتخاب شدند.صنعت 27مشتمل بر شرکت 168در نهایت با توجه به شرایط ذکر شده، 

ه و تحلیل داده هاشیوه گرد آوري و تجزی-2-4
هاي مالی میان دوره صورتاطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه هاي پژوهش شامل 

هاي بازار قیمتشرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و و سالیانه اي 
مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار ، ، که از طریق نرم افزار تدبیربودهسهام آن ها
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هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون سایت کدال قابل استخراج است.و
.شده استاستفاده SPSSنرم افزار 18نسخه هاي آماري از 

متغیرهاي پژوهش-3-4
مربوط بهمتغیر وابسته این پژوهش قیمت سهام و متغیر هاي مستقل نیز شامل متغیر هاي 

گزارش گري مربوط بهبداري تکانه سود و متغیر هاي گزارش گري مالی مبتنی بر حسا
اندازه شرکت، اهرم مالی متغیر هايمالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي می باشد. هم چنین 

جهت رسیدن به ضمن این کهو نوع صنعت به عنوان متغیر هاي کنترلی استفاده شده است. 
هر سهم ارائه شده است.اساس بریک اندازه عمومی، تمامی متغیر هاي مستقل بیان شده

معادل ) کهWمتغیر هاي مستقل مبتنی بر حسابداري دو بعدي شامل متغیر هاي ثروت(
می باشد. متغیر هاي مستقل )π(سود خالصحقوق صاحبان سهام در ترازنامه است و متغیر

به نحوه محاسبوده کهو اقدام ضربه،حسابداري تکانه سود شامل تکانه سود، نیرومختص
به شرح زیر و ]23[1986بر اساس رویکرد پیشنهادي توسط ایجیري در سال  هامتغیراین

است:
) در تاریخ پایان هر سال مالی و از طریق  رابطه زیر محاسبه می شود:  Mمتغیر تکانه سود(

)                                   12رابطه شماره(
) محاسبه شود. با باید در سطح کمترین زمان ممکن(حداقل در این رابطه متغیر 

توجه به دامنه دسترسی به اطالعات شرکت ها در کشور ایران و به تبعیت از پژوهش انجام 
، در این پژوهش تکانه سود بر اساس اطالعات آخرین دوره ]27،26[توسط ملسیشده 

هر سال مالی محاسبه شده است. مالی سه ماهه شرکت ها  براي
) نیز در تاریخ پایان هر سال مالی و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:  Fمتغیر نیرو(

)                                   13رابطه شماره(
ر ) نسبت به تغییرات دMبیان کننده تغییرات در متغیر تکانه سود(∆t∆ /Mtدر این رابطه 

، بر اساس مقایسه تکانه ]27،26[زمان بوده که به تبعیت از سایر پژوهش هاي انجام شده
سود آخرین دوره سه ماهه هر سال مالی با دوره سه ماهه ماقبل آن محاسبه می شود.
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براي هر سال مالی و در سطح سالیانه محاسبه شود. ، 14طبق رابطه شماره ) I(متغیر ضربه
(t) )14رابطه شماره (

بیان کننده اثر خالص نیرو هاي وارد شده بر روي ثروت هر دوره مالی می (A)متغیر اقدام
باشد و جهت محاسبه آن از رابطه زیر استفاده می شود.

)           15رابطه شماره (
لگاریتم طبیعی ارزش دفتري دارایی ها به عنوان معیاري از ، نترلیدر خصوص متغیر هاي ک

استفاده و از نسبت بدهی به عنوان معیاري جهت اهرم مالی شرکت جهت اندازه شرکت
نیز بر اساس نوع صنعت اعالم شده براي هر شرکت نوع صنعت متغیر کنترلی شده است. 

می شود.تعریفاي مجازيتوسط سازمان بورس اوراق بهادار در قالب متغیر ه

مدل هاي مورد استفاده در پژوهش-4-4
به شرح زیر است:مدل هاي مورد استفاده در این پژوهش

)1     (

)2(

)3(

)4(

)5(

)6     (

در مربوط به فرضیه دوم می باشد.6و 5و مدل هاي مربوط به فرضیه اول 4تا 1مدل هاي 
به ترتیب معرف و ، ، ، ، عرف قیمت سهام وماین مدل ها،
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و ، می باشد. همچنینثروت، سود خالص، تکانه سود، نیرو، ضربه و اقدام 
دازه شرکت، اهرم مالی و نوع صنعت می باشد. معرف متغیر هاي کنترلی ان

روش آزمون فرضیه هاي پژوهش -5-4
در جهت آزمون فرضیه اول از آزمون معنی داري ضرایب رگرسیون استفاده می شود. 

از آزمون معنی داري هم زمان که مبتنی بر مقایسه مدل هاي دوم فرضیه خصوص
)در Fآماره آزمون فیشر (رگرسیون است، استفاده می شود. و کاهش یافتهکامل

:]3[به صورت زیر محاسبه می شودخصوص فرضیه دوم 
)        16رابطه شماره(

با آماره جدول که بر اساس سطح خطاي مورد نظر و در پایان با مقایسه بین مقدار آماره 
اي کامل و کاهش یافته قابل تعیین است، در خصوص درجه آزادي هر یک از مدل ه

.می شودپذیرش یا رد فرضیه هاي دوم پژوهش تصمیم گیري 

یافته هاي پژوهش-5
نتایجبا توجه به جدول و . ارائه شده استیکدر جدولپژوهشيآمار توصیفی متغیر ها

فع این مشکل از جهت ربوده، کهمتغیر قیمت سهام غیر نرمال عتوزی،یتیآزمون نرمال
رگرسیون مدل هايلگاریتم طبیعی قیمت سهام استفاده شد. همچنین نتایج اولیه اجراي

در بود که هاحاکی از وجود رابطه هم خطی بین متغیر کنترلی اندازه شرکت با سایر متغیر 
نیز از لگاریتم طبیعی اندازه شرکت به جاي مقادیر اولیه آن استفاده گردید.این خصوص
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100.00064,516.0005,538.7056,705.3843.48617.398
-3,590.00021,941.0002,453.3761,739.5833.51721.200
-4,020.00015,169.000961.4521,317.3713.27920.090
-8,749.00019,352.000296.102808.12610.224278.429

-17,914.00019,509.00099.485962.6351.415250.727
-19,096.00018,788.0001.940987.842-1.135236.801
-19,699.00018,104.00039.3091,149.306-1.504131.129

0.0202.0800.5890.2140.3443.026
23.70032.63027.5541.4810.6880.659

اقدام
اهرم مالی شرکت 

اندازه شرکت

تکانه سود خالص
نیرو

ضربه

قیمت هر سهم 
ثروت(خالص دارایی ها  )

سود خالص

مقدار حداقل شرح

: آمار توصیفی متغیر هاي پژوهش جدول 1
کشیدگیانحراف معیارمیانگینمقدار حداکثر  چولگی

آزمون فرضیه اول-1-5
پنج درصد اهمیتدر سطح فرضیه هاي فرعی اول تا چهارم شاملنتایج آزمون فرضیه اول 

هر فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد.آزمونارائه شده، که در ادامه نتایج دودر جدول 
آزمون فرضیه فرعی اول-1-1-5

و سطح اهمیت آن 744/6برابر با ه سود متغیر تکانمربوط به t، آماره دوبا توجه به جدول
وجود رابطه مثبت . لذا است190/0این متغیر در مدلضریب ، ضمن این که است000/0

فرضیه فرعی اول در سطح خطاي پنج وشدهمعنی دار بین تکانه سود و قیمت سهام تایید 
قابلیت تبیین بوده که بیانگر387/0ه می شود. مقدار ضریب تعیین برابر با تپذیرفدرصد 

آماره دوربین مقدار همچنین است. )1مدل(درصد از تغییرات قیمت سهام از طریق 7/38
در خصوص وضعیت کلی مدل ، سطح اهمیت استقالل باقیمانده ها است.حاکی ازواتسن 

بوده که موید کفایت مدل برآورد شده براي آزمون فرضیه فرعی اول است.000/0آن 
یه فرعی دومآزمون فرض-2-1-5

و سطح اهمیت676/1مربوط به متغیر نیرو برابر با tدر ارتباط با فرضیه فرعی دوم، آماره 
ضمن این بوده،(پنج درصد) بیشتر مطلوبدر مقایسه با سطح اهمیت که است094/0آن

و نیرولذا وجود رابطه مثبت معنی دار بین می باشد، - 040/0که ضریب این متغیر در مدل 
ه تدر سطح خطاي پنج درصد پذیرفدومفرضیه فرعی نگرفته وقرار سهام مورد تایید قیمت 

می شود. ن
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آزمون فرضیه فرعی سوم-3-1-5
و سطح اهمیت آن 680/0مربوط به متغیر ضربه برابر با t، آماره دوبا توجه به جدول 

به جهت لذا ،می باشد- 015/0در مدل این متغیرمقدار ضریب است. ضمن این که497/0
وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه ، ضریب آنمتغیر و منفی بودن معنی دار نبودن 

فرضیه فرعی سوم در سطح خطاي پنج درصد پذیرفته نشده وضربه و قیمت سهام تایید 
نمی شود. 

آزمون فرضیه فرعی چهارم-4-1-5
و آماره دوربین واتسن برابر با 000/0با توجه به جدول دو، سطح معنی داري مدل برابر با 

می باشد، که تماما حاکی از کفایت مدل ارائه شده مبنی بر وجود رابطه خطی بین 813/1
و سطح 820/4مربوط به متغیر اقدام برابر با tآماره سایر متغیر ها می باشد. ومتغیر وابسته 
لذا + می باشد.094/0ضمن این که ضریب این متغیر در مدل بوده،000/0اهمیت آن 

در مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه اقدام و قیمت سهام فرضیه فرعی چهارم 
سطح خطاي پنچ درصد پذیرفته می شود. 
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: نتایج آزمون فرضیه اول جدول 2

ضریب متغیر
(مقدار ثابت)

t
سطح

اهمیت 
ضریب متغیر
(مقدار ثابت)

t
سطح

اهمیت 
ضریب متغیر
(مقدار ثابت)

t
سطح

اهمیت 
ضریب متغیر
(مقدار ثابت)

t
سطح

اهمیت 
8187.64837.7350.0008289.51837.5920.0008284.98937.5360.0008267.11437.8210.000(مقدار ثابت )

0.1906.7440.000تکانه سود 
1.6760.094-0.040-نیرو

0.6800.497-0.015-ضربه
0.0944.8200.000اقدام

2.4080.016-279.948-2.6500.008-310.706-2.7080.007-317.357-1.8950.058-219.340-اهرم مالی
39.8552.8850.00435.0952.4930.01336.0472.5610.01138.3702.7520.006اندازه شرکت 

1227.1773.5140.0001295.6573.6440.0001302.4843.6600.0001258.1513.5690.000صنعت  1
0.9940.0030.99850.8050.1430.88637.6470.1060.91647.2520.1340.893صنعت  2
603.9172.5070.012636.9992.5970.010630.6492.5680.010648.6952.6680.008صنعت  3
0.7270.467-256.296-0.7390.460-263.305-0.7350.462-261.517-0.6760.499-236.270-صنعت  4
1.2620.207-447.796-1.2520.211-448.582-1.2430.214-444.827-1.1770.239-413.605-صنعت  5
27.2290.0780.9383.7480.0110.9922.8720.0080.9940.5010.0010.999صنعت  6
67.7880.2380.81277.7050.2680.78977.5550.2670.78971.1610.2480.804صنعت  7
341.1551.3110.190391.0721.4760.140385.6181.4540.146359.6131.3690.171صنعت  8
2.9520.003-734.603-2.8630.004-719.398-2.8220.005-708.704-2.9140.004-718.217-صنعت  9

43.8030.2060.83721.5460.0990.92120.7420.0960.92432.3560.1510.880صنعت  10
0.7000.484-201.936-0.6340.526-184.799-0.6270.531-182.390-0.6370.524-182.117-صنعت  11
3.3650.001-742.914-3.3040.001-736.621-3.2690.001-728.229-3.3470.001-731.922-صنعت  12
0.3300.742-79.218-0.2900.772-70.440-0.2640.792-63.979-0.4240.672-101.003-صنعت  13
737.5872.1160.035789.4002.2240.026785.4152.2110.027760.4532.1610.031صنعت  14
3.9840.000-841.171-3.9400.000-840.151-3.8950.000-829.943-4.1140.000-860.590-صنعت  15
920.8082.6420.008994.9832.8040.005983.9382.7700.006975.4952.7730.006صنعت  17
1.8830.060-670.583-1.8390.066-661.539-1.7990.072-646.789-1.9330.053-682.150-صنعت  17
0.5270.599-119.604-0.4900.625-112.285-0.5100.610-116.962-0.3900.696-87.824-صنعت  18
610.7442.9090.004693.2633.2450.001682.1873.1910.001668.1563.1570.002صنعت  19
247.2411.1340.257300.2531.3540.176297.4361.3390.181259.6441.1800.238صنعت  20
2.2680.024-522.271-2.1990.028-511.431-2.1960.028-510.131-2.1830.029-497.969-صنعت  21
335.5381.5830.114356.7011.6520.099357.0331.6520.099344.0271.6070.108صنعت  22
1.7560.079-405.257-1.6440.100-382.977-1.6460.100-383.167-1.6500.099-377.199-صنعت  23
1.1940.233-343.485-1.1570.247-336.085-1.1380.255-330.182-1.2610.208-359.325-صنعت  24
362.3521.3950.163371.6561.4050.160370.1091.3980.162380.0361.4500.147صنعت  25
370.9761.2980.194576.2181.9820.048541.8171.8670.062521.3471.8140.070صنعت  26

Fمقدار آزمون
سطح اهمیت 

آزمون  دوربین
واتسن

ضریب تعیین 

22.552
0.000

1.807
0.363

23.784
0.000

1.813
0.376

24.989
0.000

1.814
0.387

22.679

1.801
0.365

0.000

مدل
فرضیه فرعی چهارمفرضیه فرعی سومفرضیه فرعی دومفرضیه فرعی اول

آزمون فرضیه دوم-2-5
جدول، ضرایب آنطبقارائه شده است.سهدر جدولدومضیهنتایج آزمون آماري فر

معنی دار 05/0در سطح اهمیت شامل تکانه سود، نیرو و ضربه مدل کامل اضافی متغیر هاي 
طبق F)1169،4،05/0(مقدار و979/10برابر با محاسبه شده F*آماره مقدارهمچنین .است

، تفاوت مدل هاي کامل و F*مقداربه دلیل بیشتر بودنکهاست379/2برابر با جدول 
ضریب تعیین مدل .گرددمی تایید فرضیه دوم پژوهشاست. لذا کاهش یافته معنی دار 
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013/0مقدار ،ضریب تعیین مدل کاهش یافتهبوده که در مقایسه با 644/0برابرکامل
متغیر هاي اضافی موجود در مدل کامل قدرت تبیین کنندگی قیمت لذا افزایش دارد. 

مقادیر،دوربین واتسنهايآمارهطبق. همچنینمی دهددرصد افزایش 3/1سهام را 
معنی دار است. لذا /000اهمیت هر دو مدل در سطح ومستقل بودههر دو مدل باقیمانده

است.برخوردار فرضیه این براي آزمون الزمکفایت ازبرآورد شدههايمدل
: نتایج آزمون فرضیه دوم جدول 3

ضریب متغیر
(مقدار ثابت)

t
سطح

اهمیت 
ضرایب

مجموع مجذور 
(SSE)خطا ها

درجه 
آزادي
(df)

ضریب متغیر
(مقدار ثابت)

t
سطح

اهمیت 
ضرایب

مجموع مجذور   
(SSE)خطا ها

درجه 
آزادي 
(df)

7355.85441.8370.0007339.98441.0730.000(مقدار ثابت )
0.0582.5460.0110.0693.0660.002ثروت
0.3019.6160.0000.34611.7820.000سود

0.2974.9170.000تکانه سود 
4.6930.000-0.213-نیرو

2.3770.018-0.101-ضربه
0.0160.4990.618اقدام

311.5343.3660.001291.4093.1010.002اهرم مالی
30.8982.9230.00432.4763.0280.003اندازه شرکت 

662.7322.4740.014749.8632.7550.006صنعت  1
194.9890.730.466214.7660.7910.429صنعت  2
599.7273.2490.001608.413.2440.001صنعت  3
125.0050.4670.640140.720.5170.605صنعت  4
232.7230.860.390251.1180.9120.362صنعت  5
392.5651.4720.141409.2561.510.131صنعت  6
0.1110.911-24.684-0.1020.919-22.251-صنعت  7
249.8021.2540.210255.1321.260.208صنعت  8
2.0040.045-384.646-1.990.047-376.685-صنعت  9

275.6511.6890.091288.141.7360.083صنعت  10
91.5610.4180.676107.950.4850.628صنعت  11
2.4160.016-411.602-2.410.016-404.215-صنعت  12
0.3340.738-61.911-0.4150.678-75.585-صنعت  13
787.7432.9580.003832.0233.0740.002صنعت  14
3.1190.002-508.579-3.3350.001-535.91-صنعت  15
764.1812.8650.004776.8112.8650.004صنعت  17
0.5940.553-164.673-0.5810.561-158.828-صنعت  17
10.3610.060.95251.8890.2970.767صنعت  18
516.0833.2080.001542.2773.3210.001صنعت  19
21.5590.1290.89738.2450.2250.822صنعت  20
1.0780.281-191.886-1.1990.231-210.125-صنعت  21
227.9571.4040.160263.7191.5990.110صنعت  22
0.7180.473-127.75-0.8660.386-151.762-صنعت  23
1.080.281-239.058-1.20.230-261.418-صنعت  24
350.4621.7670.077363.9971.8040.071صنعت  25
321.7971.4710.142348.7191.5770.115صنعت  26

Fمقدار آزمون
سطح اهمیت 

آزمون  دوربین
واتسن

ضریب تعیین 

0.000

1.855
0.644

0.000

1.838
0.631

مدل کاهش یافته 

مدل

مدل کامل

3.768*1081141

60.835

3.912*1081145

65.224
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بحث و نتیجه گیري-6
هر چند که طبق بررسی هاي انجام شده در ارتباط با کاربرد هاي حسابداري مبتنی بر تکانه 

ري پژوهش، علی ظمبانی ندر بازار سرمایه پژوهشی انجام نشده است، لیکن با توجه به سود
ار می ظانتداري مبتنی بر تکانه سود، ) در خصوص حساب1992دیدگاه الیوت(الخصوص 

رفت که مولفه هاي حسابداري مبتنی بر تکانه سود رابطه مثبت و معنی داري با قیمت سهام 
ش هاي مالی مبتنی بر تکانه سود  در مقایسه با گزارش هاي داشته باشند. همچنین گزار

مالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي، قدرت تبیین کنندگی به مراتب باالتري در رابطه با 
قیمت سهام داشته باشند. این در حالی است که طبق نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه 

و تکانه سودهايصرفا در خصوص مولفهاول، وجود رابطه مثبت معنی دار با قیمت سهام، 
مورد تایید قرار گرفت. ضمن این که به رغم تایید فرضیه دوم مبنی بر بیشتر بودن اقدام

دو يقدرت تبیین کنندگی گزارش هاي مالی مبتنی بر تکانه سود در مقایسه با حسابدار
درصد می باشد. 3/1بعدي ، تفاوت در قدرت تبیین کنندگی دو مدل بسیار ناچیز و در حد 

مبتنی بر تکانه سود در بازار سرمایه ایران يلذا استنباط بر این است که مولفه هاي حسابدار
شده باشد. با توجه به این که در این پژوهش مفید بودن حسابداري مبتنی بر گرفتهنادیده 

ذا پیشنهاد تکانه سود صرفا بر اساس عکس العمل بازار نسبت به این مولفه ها بررسی شده، ل
می شود که پژوهشگران حسابداري در پژوهش هاي آتی در این زمینه به موارد زیر توجه 

داشته باشند:
کارا فرض شد. این در حالی است که در سطح ضعیف بازار سرمایه حاضر در پژوهش -1

من لذا پیشنهاد می شود که ض،کارایی پایین بازار سرمایه بر اعتبار نتایج تاثیر گذار است
بررسی کارایی بازار سرمایه، طی دوره زمانی این پژوهش، در صورت لزوم فرضیه هاي 

پژوهش این پژوه در شرایط ناکارایی بازار سرمایه نیز مورد آزمون قرار گیرد.
يدر این پژوهش به دلیل محدودیت در جمع آوري اطالعات، مولفه هاي حسابدار-2

سود خالص بوده و مولفه هاي حسابداري حرکتی به محدودمبتنی بر تکانه سود، صرفا 
پیشنهاد می شود در پژوهش بنابراینمربوط به سایر طبقات سود مورد بررسی قرار نگرفت. 
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هاي آتی میزان اثر گذاري مولفه هاي حسابداري مبتنی بر تکانه سود در خصوص سایر 
ی قرار گیرد.مورد بررسنیز طبقات سود و زیان(شامل سود عملیاتی، سود ناخالص) 

پیشنهاد می شود که ضمن بررسی میزان آشنایی فعاالن بازار سرمایه با حسابداري مبتنی -3
از طریق سایر روش هاي پژوهش با تاکید بر پژوهش آنبر تکانه سود، میزان تاثیر گذاري 

هاي میدانی و پیمایشی مورد بررسی قرار گیرد.
ش هاي مالی مبتنی بر تکانه سود صرفا با در این پژوهش قدرت تبیین کنندگی گزار-4

لذا بررسی هاي گزارش هاي مالی مبتنی بر حسابداري دو بعدي مورد مقایسه قرار گرفت. 
از جمله جریان هاي نقدي و معیار هاي با سایر معیار هاي ارزیابی عملکرد اي بیشترمقایسه

توصیه می شود.نیزمبتنی بر ارزش افزوده اقتصادي
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A comparative study of the ability of income momentum
accounting	(3D)	and	2D	accounting	components	in	stock	

price explanation

AbstractCriticism over financial reporting based on tow dimensional(2D)accounting	due	to the failure to provide information useful inthe decision making process, resulting in offering threedimensional(3D)models	to	develop	accounting	in	recent	decades.	the most famous proposed model, income momentum accounting,which first was introduced by Ijiri	 in	 1982	 and	 extended	 in	subsequent studies. this model emphasis on the simulation ofNewton's laws of motion of objects to changes in the profitabilityof companies and the introduction of two financial statement asincome momentum statement and force statement.This paper while outlines the income momentum accounting ,investigate the ability of income momentum accountingcomponents	in	compared	to	2D	accounting	in	explain	stock	price	for	168	companies	listed	in	Tehran	Stock	Exchange	from	the	years	1386	to	1392.	Hypothesis	testing	method	is	linear	regression	and	for comparing the two approaches of accounting used ofsimultaneously significant test. according to the results, asignificant positive relation between income momentumaccounting components and stock price there is solely on incomemomentum and action. also the explanatory power of financialreports based on income momentum accounting compared withthe financial reports based on two-dimensional accounting isgreater. But the difference in the explanatory power is very lowand	1.3	percent.
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