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تبیین الگوی اندازهگیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکههای
عصبی و الگوریتمهای فراابتکاری(ژنتیک و ازدحام ذرات)
اقبال قادري
تاریخ دریافت30/00/10 :

تاریخ پذیرش35/18/90 :

پیمان امینی
ایرج نوروش
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عطا محمدي
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چكیده
شناخت مدیریت سود برای استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری به دلیل ارزیابی عملکرد،
پیش بینی سودآوری و تعیین ارزش واقعی شرکت بسیار حائز اهمیت است .هدف از این تحقیق
برآورد الگوی برای پیشبینی مدیریت سود با استفاده الگوی شبکههای عصبی و سپس استفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و ازدحام ذرات برای یافتن ترکیبی بهتر از دادههای ورودی است به
گونه ای که بتواند الگو اولیه را بهینه نماید .برای این منظور از  82متغیر تاثیر گذار در قالب چهار
گروه (مالی ،مدیریتی ،شرکتی و حسابرسی) در طی سالهای  0931الی  0931در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید .نتایج حاصل نشان میدهد که کاربرد این
دو الگوریتم قدرت تبیین الگوهای اولیه را افزایش داده است .همچنین ارزیابی عملکرد الگوهای
شبکه عصبی حاکی از برتری این الگوها در قیاس با الگوی رگرسیون خطی) ( LRاست .روش
ترکیبی شبکههای عصبی الگوریتمهای ازدحام ذرات) (A-PSOو ژنتیک ) (A-GAبا شناسایی چهار
متغیر بهینه به ترتیب شامل دقت پیشبینی ،سهم مالکیت سهامداران عمده ،اندازه شرکت و نسبت
کیفیت ،مدیریت سود را با دقت به ترتیب ()%31/13و ( )%39/51پیشبینی کردند .بعالوه روشهای
 -0دانشجوی دکتری حسابداری  ،گروه حسابداری  ،واحد سنندج  ،دانشگاه آزاد اسالمی سنندج  ،ایران.
qaderieqbal@gmail.com
 -8استادیار حسابداری ،گروه حسابداری  ،دانشگاه کردستان  ،سنندج ،ایران( ،نویسنده مسئول) P.Amini@uok.ac.ir
 -9استاد حسابداری  ،گروه حسابداری  ،واحد سنندج  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سنندج  ،ایرانinorvash@ut.ac.ir .
 -9استادیار حسابداری  ،گروه حسابداری  ،واحد سنندج  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سنندج ،ایرانata.mm@iausdj.ac.ir .
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ترکیبی هوشمند فوق با بهبود ضریب همبستگی و معیار متوسط مربعات خطا نسبت به روشهای
رگرسیون خطی ) (LRو روش شبکههای عصبی ) (ANNدر پیشبینی نتایج گروه ویژگیهای
مدیریتی و شرکتی کارآمدتر است.
واژههاي كلیدي :مدیریت سود ،شبکههای عصبی ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم ازدحام ذرات.
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 -1مقدمه
0

به عقیده کینلو ( )8112یکی از عواملی که موجب غیر شفاف شدن گزارشهای مالی میگردد
مدیریت سود است ،که به عنوان یکی از موضوعات بحث انگیز حسابداری و مالی ،مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است .در بسیاری از موارد مدیران برای رسیدن به اهداف خاص و بهتر نشان
دادن کیفیت سود ،به دستکاری آن دست میزنند (کاردان و همکاران .)0930 ،مدیران به کمک
عوامل و ویژگیهای گوناگون مالی ،اقتصادی و داخلی شرکت برای محافظت از سود خود اقدام به
مدیریت سود در مقاطع زمانی مختلف میکنند (لئوز .)8119،8همچنین مدیران با توجه به
انگیزهها ،معیارهای مالی ،وضعیت اقتصادی شرکت و در نظر گرفتن معیار هزینه و منفعت ناشی از
ارائه افشاء اطالعات ،سطوح مختلفی از افشاء را فراهم میآورند تا بتوانند به اهداف و انگیزههای
خود دست یابند (سرلک .)0939،به عقیده هیلی )0333(9در مدیریت سود ،مدیریت با
سازماندهی رویدادها به منظور تغییر گزارشهای مالی جهت گمراه کردن سهامداران در مورد
عملکرد شرکت ،یا به منظور تاثیر بر نتایج قرار دادهای متکی به ارقام گزارش شده سود حسابداری
قضاوت خود را بکار میگیرند (گاینور .)8100،9این موضوع موجب تردید استفاده کنندگان از
صورتهای مالی در مورد ماهیت و کیفیت سود گزارش شده میشود.
کیفیت اطالعات مالی همچون مدیریت سود با توجه به فعل و انفعاالت پیچیده در میان
بسیاری از عوامل ،آن را برای اندازهگیری دشوار و متفاوت میسازد .لذا دانش از کیفیت گزارشگری
مالی و پیشبینی آن برای جامعه سرمایهگذار که نیاز به آگاهی و ارزیابی از اندازه کافی خطر
سرمایهگذاری دارند مفید خواهد بود (کوینگلینک و همکاران .)8100،1چانگ و همکاران)8111(0
توسعه الگوی پیشبینی مدیریت سود به منظور شناسایی درجه دستکاری در صورتهای مالی را
برای حسابرسان مفید دانستهاند .از نظر حبیبزاده ( )0923پیشبینی دقیق مدیریت سود به بهبود
تصمیمگیری استفادهکنندگان از گزارشهای حسابداری میشود (گرد و همکاران.)0939 ،
دیفوند )8109( 5به این نتیجه رسید که اطالعات حسابداری بایستی ارائه بینش به موقعیت
اقتصادی شرکت و تغییر در موقعیت آن را به طور منصفانه نشان دهد که این امر ما را به انگیزهای
به منظور توسعه یک روش برای اندازهگیری و ارزیابی کیفیت اطالعات حسابداری در سطح
بازارهای سرمایه مختلف ترغیب میکند (گاینور .)8100 ،با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن مسائل
دنیای واقعی ،نیاز به روشهایی که از نظر زمان و هزینه به صرفه بوده و دقت خوبی داشته باشد
افزایش یافته است .از این بابت مسئله پیشروی سازمانها به ویژه در حوزه تصمیمگیریهای مالی
دیگر جمعآوری صرف دادهها نیست بلکه دستیابی به توان استخراج دانش مفید نهفته در دادهها،
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دغدغه اصلی سازمانها است (قرهخانی و همکاران .)0930 ،در این میان یکی از پر کاربردترین
روشهای حل مسائل پیچیده الگوریتمهای تکاملی یا فراابتکاری میباشند.
بنابراین مسئله اصلی پژوهش ارائه مدلی بهتر جهت پیشبینی مدیریت سود با استفاده از
روشهای هوشمند ترکیبی از قبیل تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی و بهینهسازی آن بر اساس
الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و ازدحام ذرات میباشد .به عبارتی در این پژوهش به دنبال پاسخی
برای این پرسش هستیم که الگوی بهینهسازی الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذرات توانایی بهینه
کردن مدل اولیه پیشبینی کننده مدیریت سود را دارند یا خیر؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مدیریت سود هماهنگ نمودن آگانه سود جهت رسیدن به روند مورد نظر تعریف میشود .گاهی
مدیران از حسابها به عنوان ابزاری برای نمایش غیر واقعی جهت حصول اهداف بلندمدت شرکت
یا کاهش مصنوعی ریسک متصور استفاده میکنند (مشایخی و همکاران .)0929 ،به طور کلی
هدف از مدیریت سود نشان دادن کیفیت سود به صورت منطقی است که بتواند انتظارات
سهامداران و ارائه کنندگان آن را برآورد نماید (فرانسیس .)8112 ،شناخت مدیریت سود برای
کاربران صورتهایمالی به دلیل ارزیابی عملکرد اقتصادی کنونی ،پیشبینی سودآوری آینده و
تعیین ارزش شرکت مهم است .با این حال شناسایی مدیریت سود اغلب دشوار و وقت گیر است به
ویژه زمانیکه انگیزه آشکار سود مدیریت شده وجود ندارد (حجازی و همکاران .)0931 ،زمانی که
مدیریت اقدام به دستکاری سود میکند کیفیت سود حسابداری کاهش مییابد زیرا اقالم تعهدی
افزایش یافته و سود بر جریانهای نقدی فزونی مییابد و هرچه فاصله سود و جریانهای نقدی
افزایش یابد از کیفیت سود کاسته میشود (کردستانی .)0939 ،مدیریت سود میتواند بر مبنای
ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود هدف گذاری گردد .در مبنای مبتنی بر ارقام حسابداری،
مدیریت از طریق اقالم تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود
میپردازد .این کار از طریق انتخاب رویههای حسابداری ،برآوردها و تغییر زمانبندی ،شناخت
رویدادها صورت می گیرد تا در نهایت سود گزارش شده را تغییر دهند .در مبنای سود واقعی
زمانبندی رویداد یک انتخاب مدیریت میشود تا یک انتخاب حسابداری .این نوع دستکاری بر
معامله حقیقی تاکید دارد که بر مبنای آن و با هدف ایجاد اثرهایی بر سود انجام میشود (بلکویی،2
.)8111
سود حسابداری به دو بخش نقدی و تعهدی قابل تقسیم است .بنابراین مدیریت برای انجام
عمل هموارسازی و یکنواخت کردن سود طی دورهها میتواند از هر دو بخش نقدی یا بخش تعهدی
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سود استفاده کند لیکن بخش نقدی سود به سبب اینکه با دریافت و پرداخت همراه است امکان
دستکاری آن توسط مدیریت به راحتی وجود ندارد مگر اینکه وجه نقد مربوط به درآمدها یا
هزینه ها را آگاهانه و عمداً معوق کرده یا به جلو اندازد .مطالعات انجام شده نشان دادهاند که
مدیریت سود عموماً از طریق اقالم تعهدی صورت میپذیرد و هر چه اقالم تعهدی در سود بیشتر
باشد ،زمینه مساعدتری جهت اعمال مدیریت سود فراهم میآید (کاردان و همکاران .)0930 ،لذا
الگو های زیادی تعهدات را به تعهدات اختیاری و تعهدات غیر اختیاری تقسیم میکنند .اقالم
تعهدی اختیاری تخمین زده شده توسط الگوهای هیلی ( ،)0321دی دی آنجلو ( ،)0320جونز
( )0330و تعدیل شده جونز ( )0330ارائه شده است .مسئله مهم در بکارگیری الگوهای تخمین
اختیاری این است که مدیریت سود به طور مستقیم قابل ارزیابی نمیباشد به این معنا که با
جداسازی فعالیتهای مدیریت سود از فعالیتهای عادی ،به شرکت لطمه وارد نگردد (هاگالند،3
 .)8108بنابراین ارزیابی عملکرد این الگوها در تخمین اقالم تعهدی اختیاری میتواند با مشکل
همراه شود .یک دلیل عملکرد ضعیف الگوها آن است که از رویکرد خطی برای الگوسازی فرآیند
تخمین و ارزیابی اقالم تعهدی استفاده می کنند که به عملکرد الگوها در چندین پژوهش لطمه
وارد شده است و نشان میدهد که فرآیند تخمین اقالم تعهدی در واقع خطی نیست (فغانی
ماکرانی وهمکاران .)0931 ،به همین دلیل در پژوهشهای اخیر طبق جدول شماره ()0
پژوهشگران به دنبال این بودهاند که دقت پیشبینی الگوهای آماری را افزایش دهند و به متغیرهای
بهینه دست یابند .از این رو برخی از آنها مانند (فوهسانگ8101 ،01؛نجاری8109 ،00؛ تسای،08
8113؛ حجازی0930 ،؛ گرد0939 ،؛ کاردان )0930 ،راهکارهای جدید مانند درخت تصمیم،
شبکههای عصبی و الگوریتمهای فراابتکاری را ارائه کردهاند.
جدول شماره  -1متغیرهاي با اهمیت در پیش بینی مدیریت سود
محقق

متغیر با اهمیت در پیش
بینی مدیریت سود

الگو

محقق

متغیر با اهمیت در پیش
بینی مدیریت سود

الگو

خطی

سودآوری ،کارایی مدیریت،
نیکومرام و
محافظه کاری ،سرمایه بر
خطی
بادآور
بودن ،چرخه عملیات ،اندازه
نهندی()0922
شرکت

بلک ()0332

تعداد مالکان عمده

خطی

سرلک ()0939

سهم سهامداران عمده

خطی

مک
تیکولز()8111

نسبت بازده حقوق
صاحبان سرمایه و نرخ

خطی

نوروش و
همکاران

نسبت بدهی به سرمایه،
اندازه شرکت و نرخ مالیات

خطی

دیچو و همکاران تعداد اعضای هیات مدیره
موظف
()0331
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محقق

متغیر با اهمیت در پیش
بینی مدیریت سود

الگو

رشد
ماتسو
موتو()8118

سهامداران عمده

فرانکل و
همکاران
()8118

بازده دارایی ها

دیچو و
دیچو()8118

بینی مدیریت سود

()0929
خطی

خطی

رقابت در بازار  ،انداز
کوهن ( )8119شرکت  ،سرمایه بر بودن خطی
فعالیت
میزان فروش

محقق

متغیر با اهمیت در پیش

الگو

خطی

کردستانی و
همکاران()0938

حاکمیت شرکتی ،اندازه
شرکت ،نسبت اهرم و
پایداری سود

ولی عیار و
همکاران
()0939

محافظه کاری

خطی

چاالکی و
یوسفی ()0930

وجه نقد عملیاتی ،بازده
سرمایه و نسبت کیفیت

غیر
خطی

تسای وچیو
()8113

غیر
خطی

حاشیه سود ،وجه نقد
غیر
عملیاتی بر داراییها  ،اندازه
خطی
شرکت

نسبت جاری ،تغییرات سود
نجاری ( )8109آوری  ،عملکرد ( رشد
فروش)

غیر
خطی

سو کو چیپ و
همکاران
()8109

ساختار هیات مدیره

خطی

بازده داراییها  ،کیفیت
گرد و همکاران
سود ،نسبت جاری ،مالکان
()0939
نهادی و حسابرس داخلی

غیر
خطی

سالو و ایوب
()8100

کیفیت حسابرسی

خطی

فغانی ماکرانی و
همکاران
()0931

اقالم تعهدی اختیاری

غیر
خطی

خطی

کاردان و
همکاران
()0930

سود ناخالص ،گردش
موجودیها ،نسبت جاری و
آنی ،بازده سرمایه و توان
پرداخت بهره

غیر
خطی

چن و همکاران تغییرات سود آوری ،قدرت
نقد شوندگی
()8115(،)8100

کوینگلینگ و اندازه شرکت ،اهرم مالی،
همکاران( )8100سودآوری و رشد شرکت

خطی

در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در زمینه استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری در حوزه
حسابداری و مالی صورت گرفته است .عمده تمرکز پژوهشهای حوزه الگوهای نوین بیشتر مبتنی
بر شبکه عصبی بوده است.
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برای بهبود عملکرد شبکههای عصبی ،در پژوهشهای مختلف از دو راه کار استفاده شده است.
برخی از پژوهشگران نظیر (کاردان و همکاران 0930،؛ گرد و همکاران )0939 ،از الگوریتمهای
فراابتکاری مبتنی بر جمعیت همانند الگوریتم ژنتیک در انتخاب بهترین ورودی های موثر الگو در
پیشبینی متغیرهای مالی استفاده کرده اند .در حالی که برخی پژوهشگران همچون (نقدی و
همکاران0930 ،؛حجازی و همکاران )0930 ،از الگوریتم های فراابتکاری در ایجاد بهترین معماری
ساختار شبکه عصبی مصنوعی بهره بردهاند .در این پژوهش سعی بر این است تا از مزیت دوم
الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذرات در بهینهسازی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود استفاده
گردد .لذا به منظور افزودن به ادبیات نظری حاکم بر پیشبینی مدیریت سود ،در پژوهش حاضر
سعی شده با افزودن الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذرات به شبکههای عصبی مصنوعی گامی در
بهبود الگوی پیشبینی مدیریت سود برداشته شود زیرا عقیده بر این است که این الگوریتمها
توانایی بهبود نقاط ضعف شبکه عصبی را دارا می باشند.
در پژوهش سالو و ایوب ،)8100( 09نقش کیفیت حسابرسی ،مکانیزم حاکمیت شرکتی بر
کیفیت گزارشگری مالی را بررسی نمودند .نتایج نشان دادکه شاخص کیفیت گزارشگری مالی یعنی
مدیریت سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت معنیداری دارد یعنی با کاهش کیفیت حسابرسی
مدیریت سود افزایش می یابد همچنین منجر به کاهش سرمایه گذاری سهامداران در شرکت می-
شود.
کوینگلینگ و همکاران ( ،) 8100در پژوهشی با عنوان چگونگی ارزیابی مدیریت سود در سطح
کشورهای مختلف ،از ارتباط مستقیم مدیریت سود با سطح نگهداشت سرمایهگذاری نتیجه گرفت.
همچنین اندازه شرکت ،اهرم مالی ،سودآوری و رشد شرکت ،که به طور بالقوه به مدیریت سود
مربوط میباشد .اندازه شرکت به دلیل نظارت عمومی ،بررسی تحلیلگران و پوشش رسانهها به
عنوان یک معیار بسیار موثر و ویژه بر کیفیت گزارشگری مالی دانستند.
فوهسانگ چن و همکاران ( ،)8101در پژوهشی با عنوان تشخیص مدیریت سود صنعت بیو
تکنولوژی با استفاده از شبکههای بایس ،تجزیه و تحلیل مولف های اصلی ،شبکه عصبی پس از
انتشار و درخت تصمیم ،نشان دادکه ترکیب روش غربالگری شبکه بایس با درخت تصمیم گیری
بهترین عملکرد را با نرخ دقت  %32/10در تشخیص مدیریت سود نشان میدهد.
نجاری و همکاران ( )8109اقدام به پیشبینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم ماشین بردار
پشتیبان نمودند نتایج تحقیق بیانگر آن است که الگوریتم مذکور توانایی مناسبی جهت پیشبینی
مدیریت سود دارد.
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هنریکهاگالند ( ،)8108در پژوهشی به بررسی پیشبینی مدیریت استفاده از الگوهای خطی و
الگوهای غیرخطی ،به این نتیجه دست یافت که الگوهای شبکه عصبی مصنوعی از توان باالتری در
تعیین مدیریت سود نسبت به الگوهای خطی برخوردار است.
تسای و چیو (  ،)8113برتری الگوهای مبتنی بر یادگیری ماشین را نسبت به الگوهای ریاضی
از قبیل رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود را با استفاده از یازده متغیر و اطالعات فصلی در
این الگو دسته بندی نمودند و درصد دقت این مدل را  %20بیان کردند.
قرهخانی و همکاران ( ،)0930با بررسی دقت الگوریتم خطی ،تکاملی  BBOو  ICDEو
الگوریتمهای غیرخطی  SVRو  CARTدر پیشبینی مدیریت سود نشان داد که به طور کلی
الگوریتمهای غیرخطی از دقت بیشتری نسبت به الگوریتمهای خطی برخوردار بوده و الگوریتم
رگرسیون پشتیبان ،مدیریت سود را بهتر از سایر الگوریتمها پیشبینی میکند .همچنین الگوریتم
خطی در پیشبینی سود نتایج تقریباً مشابهی را از خود نشان داد.
عزیز گرد و همکاران ( ،)0939با استفاده از الگوریتمهای مورچگان و غذایابی باکتری اقدام به
پیشبینی مدیریت سود نمودند .مدیریت سود در این تحقیق با اقالم تعهدی اختیاری اندازهگیری-
شده است .نتیجه حاصل نشان از دقت باالی پیشبینی مدیریت سود توسط این الگوریتمها داشت.
حجازی و همکاران ( ،)0930با استفاده از روش شبکههای عصبی و درخت تصمیم به پیشبینی
مدیریت سود پرداختند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این روشها نسبت به روشهای
خطی دقیق تر و دارای سطح خطای کمتری است .ضمناً مدیریت سود با متغیر اقالم تعهدی
اختیاری و غیر اختیاری دوره قبل و عملکرد شرکت ،اندازه ،تداوم سود در هر دو روش دارای
بیشترین ارتباط است.
 -1-2شبكه عصبی مصنوعی

14

01

شبکههای عصبی مصنوعی در سال  0399میالدی توسط مک کاالچ و پیتز معرفی شدند.
شبکههای عصبی مصنوعی از تعداد زیادی نرونهای مصنوعی تشکیل شدهاند .نرون مصنوعی یک
الگو الکترونیکی ساده از یک نرون بیولوژیکی میباشد .تعداد نرونهایی که در یک شبکه عصبی
مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرد به کاری که باید انجام شود ،بستگی دارد .راههای بسیاری
مختلفی برای اتصال نرونها به یکدیگر برای تشکیل یک شبکه عصبی وجود دارد .یکی از
معمولترین و سادهترین این روشها ،روش پیشخور نام دارد.این نام از اینرو به این شبکه داده شده
است که نرونهای هر ال یه ،خروجی خود را به عنوان خوراک ،به الیه بعدی می فرستند و این عمل
تا رسیدن به خروجی نهایی ادامه پیدا می کند .مطالعات نشان داده که یک شبکه عصبی با حداکثر
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دو الیه پنهان و نرونهای کافی قادر به حل پیچیدهترین مسائل مهندسی است .تعداد الیههای
پنهان و نرونهای تشکیل دهنده آنها بسته به پیچیدگی مساله معموال با سعی و خطا تعیین می-
شود (دمت و بیل .)8118 ،00نحوه عملکرد شبکههای عصبی مصنوعی به این صورت است که ابتدا
به هر متغیر ورودی یک وزن دلخواه در بازه (0و )1تعلق میگیرد .سپس این وزن در مقدار ورودی
ضرب شده و مجموع این مقادیر به نرونهای واقع در الیه پنهان رسیده و با یک مقدار به نام بایاس
که در واقع وزن نرون می باشد و معموالً مقدار آن برابر با یک است ،جمع شده و در نرون یک تابع
انتقال (پلهای ،خطی یا سیگموئیدی) روی آن اثر میکند .به این مقدار مجدداً وزن اختصاص داده
شده و به نرون بعدی (در الیه پنهان بعدی یا الیه خروجی) منتقل میشود و به این ترتیب مقادیر
بدست آمده از همه نرونهای در الیه پنهان جمع میشوند و یک دوره آموزشی کامل شده و مقادیر
خروجی بدست آمده با مقادیر واقعی اندازهگیری شده مقایسه میشود و از اختالف آنها میانگین
مربعات خطا محاسبه شده و این خطا با یک الگوریتم پس انتشار در مسیر برگشت تعدیل میگردد.
مقادیر وزنها اصالح شده و مجدداً یک دوره آموزشی دیگر شروع میشود .این فرآیند تا زمانی که
معیار توقف شبکه (تعداد دورههای آموزشی تعریف شده یا میزان خطای مورد نظر) ارضا شود ،تکرار
میگردد .به این ترتیب شبکه آموزش یافته و با تعداد دیگری از دادهها که خروجی آنها به شبکه
داده نمیشود آزمایش می شود و با مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه و نتایج واقعی اندازهگیری
شده ،عملکرد شبکه مورد سنجش قرار میگیرد (نگنویسکی.)8118 ،
-2-2تكنیک دادهكاوي ،روش هوشمند تركیبی
در حوزه حسابداری و امور مالی بسیاری از پیشبینیها از الگوهای خطی ساده پیروی نمی-
کنند ،بلکه بر اساس سیستمی غیر خطی و آشوب گونه که تحت تاثیر شرایط سیاسی ،اقتصادی،
روانشناسی و غیره میباشد ،دچار تغییر میشوند .بهترین روش جهت پیشبینی مواردی با این
ویژگیها استفاده از سیستمهای هوشمند غیرخطی است .امروز هوش مصنوعی در راستای پیش-
بینی چنین مواردی همچون دستکاری مدیریت در دادههای حسابداری بسیار مورد توجه است.
میتوان گفت مهمترین کاربرد سیستمهای هوشمند در حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ،پیشبینی
متغیرها است (فروغی و یادگاری .)0931،یکی از سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی جهت
انتخاب بهترین اطالعات و اتخاذ تصمیم منطقی بر اساس اطالعات انتخاب شده و همچنین برای
انجام پیشبینی در شرایط پیچیده و غیرخطی ،روشهای هوشمند ترکیبی ،شبکههای عصبی
مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری میباشد (مطیع قادر.)0923 ،
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بهینه سازی ،عمل به دست آوردن بهترین نتیجه تحت یک شرایط مشخص است .کلمه
متاهیوریستیک یا فراابتکاری به مفهوم پیدا کردن راهحل بهینه با به کارگیری تکنیکهایی در
سطوح پیشرفته و همچنین استفاده از روشهای آزمون و خطا میباشد .در این پژوهش جهت
05
مانند الگوریتم ژنتیک ،)GA)02بهینهسازی اجتماع
بهینهسازی از الگوریتمهای تکاملی
ذرات (PSO)03استفاد می شود .در جدول ( )8الگوریتمهای فراابتکاری ژنتیک و ازدحام ذرات
معرفی میگردد.
جدول شماره  -2معرفی الگوریتمهاي فراابتكاري ژنتیک و ازدحام ذرات
عملگر یا رفتار

نام

گروهی

الگوریتم ژنتیک

ترکیب و جهش

)Genetic Algorithm (GA

محل انتشار

الهام گرفته شده از

Adaptation in Nutural and
)Artficial Systems(1975

تکامل طبیعی

الگوریتم ژنتیک که یر مبنای نظریه تکامل ابداع شده است از اولین و مشهورترین الگوریتمهای فراابتکاری به شمار
می رود .عملگر اصلی این الگوریتم ترکیب است .با این وجود عملگر جهش نیز برای جلوگیری از همگرایی زودرس و
افتادن در دام کمینهی محلی مفید است .بخش هوشمند این روش ،مرحلهی انتخاب و نخبه گزینی آن است که در هر
مرحله جوابهای بهتر را به نسل بعد منتقل میکند .به طور خالصه این الگوریتم از پنج مرحله تشکیل شده یک
رمزگذاری ،دوم تکامل ،سوم ترکیب ،چهارم جهش و پنجم رمزگشایی است (هلند.)0351 ،
الگوریتم دسته ذرات
Particle Swarm
)Optimization (PSO

حرکت به سمت بهترین تجربه
شخصی و بهترین تجربه کسب
شده توسط کل دسته تاکنون

International Confrance on
)NeuralNetworks(1995

پرواز گروهی
پرندگان

الگوریتم دسته ذرات از پرواز گروهی پرندگان الهام گرفته شده است هر پرنده یا ذره در گروه از یک رفتار بسیار ساده
پیروی میکند ،تکرار و تقلید تج ربه موفقیت آمیز پرندگان همسایه .الگوسازی این اصل ساده منجر به ایجاد یکی از
سادهترین و در عین حال پر کاربردترین الگوریتمهای فراابتکاری شده است .در این الگوریتم برای جستجوی جواب
بهینه از روش برداری استفاده شده است .این الگوریتم برای جستجوی بهترین راهحلهای جهانی با استفاده از یک
جمعیت از ذرهها طراحی شده است و در مرحله به مرحله به روزرسانی میشود .هر ذره نشاندهنده یک راه حل بالقوه
در فضای جستجو میباشد که تنظیم موقعیت و سرعت خود را با توجه به بهترین تجربه یا موقعیت خود و بهترین
تجربه یا موقعیت که تاکنون توسط همه ذرات به دست آمده مشخص میکند (کندی.)0331 ،

 -3فرضیه هاي پژوهش
براساس مطالعات مقدماتی و بررسی مبانی نظری و پژوهش انجام شده و در راستای پاسخگویی به
سوال پژوهش ،فرضیههای زیر تدوین شده است.
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فرضیه اول :پیشبینی مدیریت سود بر اساس الگوی شبکههای عصبی مصنوعی
نسبت به روش رگرسیون خطی ) (LRدقت بیشتری دارد.
فرضیه دوم :پیشبینی مدیریت سود بر اساس الگوی ترکیبی شبکههای عصبی مصنوعی و
الگوریتم ژنتیک ) (A-GAو ازدحام ذرات) (A-PSOنسبت به روش رگرسیون خطی) (LRدقت
بیشتری دارد.
فرضیه سوم :پیشبینی مدیریت سود بر اساس الگوی ترکیبی شبکههای عصبی مصنوعی و
الگوریتم ژنتیک ) (A-GAو ازدحام ذرات ) (A-PSOنسبت به روش شبکههای عصبی
)(ANN

مصنوعی )(ANN

دقت بیشتری دارد.

 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش تالش دارد ضمن معرفی متغیرهای موثر و بهینه نسبت به ارائه یک الگو در کشف
مدیریت سود براساس روشهای هوش مصنوعی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران را مورد بررسی قرار دهد .هدف پیشبینی مدیریت سود با استفاده از الگوی شبکه عصبی
مصنوعی و الگو ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات و همچنین مقایسه
آنها میباشد .بنابراین جهت مرتب سازی و تجزیه و تحلیل دادهها نرم افزارهای SPSS2017 ,
EXCEL2014و MATLAB2017استفاده گردید.
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی سالهای  0931الی  0931است .در این پژوهش ،نمونهگیری با استفاده از روش حذف
سیستماتیک انجام شده است .لذا نمونه انتخابی شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است که شرایط زیر را دارا باشد:
 کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای شرکتهای مورد بررسی موجود باشد.
 جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی (بانکها و لیزینگ) نباشند.
با توجه به محدودیتهای تعداد  089نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب گردیده است.
 -1-4اندازهگیري متغیر مدیریت سود
اقالم تعهدی اختیاری اقالمی هستند که مدیریت میتواند با دستکاری آنها در ثبت و شناساایی
سریع ،تاخیر و یا حذف بر آن کنترل کنند .اقالم تعهدی اختیاری استفاده مدیریت از اقالم تعهادی
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کمتر یا بیشتر از حد معمول در گزارشگری سود را اندازهگیری میکند ،یعنی ساود مادیریت شاده
است که اقالم تعهدی اختیاری بیشتری داشته باشد.
:کل اقالم تعهدی جاری شرکت  iدر سال  tکه از رابطه زیر محاسبه می شود:
مدل ()0

)

 :تغییرات در داراییهای جاری،
وجه نقد ،

(

تغییرات در بدهیهای جااری،

تغییارات در

تغییرات در اسناد پرداختنی یا سایر بدهیهای کوتاهمدت بهرهدار شرکت  iاز

هزینه استهالک شرکت است .پس از تخمین الگو ( )0اقالم غیر اختیاری
سال  t-1تا سال  tو
بر اساس الگوی تعدیل شده جونز ،توسط فرانسیس ( )8111به صورت الگو های ( )8و ( )9زیر ارائه
و محاسبه میشود .
(
)
مدل ()8
مدل ()9

)

(

شرکت  iاز سال  t-1تا سال
تغییرات فروش و
جمع داراییهای،
ارزش ناخالص اموال ،زمین و تجهیزات شرکت  iدر پایان سال  tاست .در مرحله آخرالگو
و
( )9اقالم تعهدی اختیاری ) (DACبه شرح زیر محاسبه میشود:
t

مدل ()9
 -2-4متغیرهاي پیشبینی كننده:
با بررسی ادبیات کیفیت گزارشگری تعداد  82متغیر به عنوان متغیرهای مرتبط با کیفیت سود
و کیفیت گزارشگری مالی در چهار گروه دسته بندی معیاریهای مالی ،مدیریتی ،شرکتی،
حسابرسی با استفاده از طبقهبندی نیکومرام و بادآورنهندی ( )0922وکوینگلینگ ( )8100انتخاب
شدند .در جدول ( )9گروهبندی متغیرها و روش محاسبه آنها نشان داده شده است.
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جدول شماره  -3متغیرهاي پیشبین و روش محاسبه آنها
ویژگی هاي حسابرسی
ویژگی هاي شركت
24
اندازه )( (SIZE16نیکومرام ،گزارش حسابرسی) (OPINION
(کوینگلینگ)8100 ،
)0922

عواملی مدیریتی
ویژگی هاي مالی
9
) (BODSساختار هیات
) (PROF1حاشیه سود
مدیره(کوهن)8119 ،
(نیکومرام)0922،
دقت پیش بینی
اندازه شرکت حسابرسی
سرمایه بر بودن فعالیت
نسبت جاری)(CA2
(حجازی
سود)(MBE10
25
17
) ( (CAINکوهن ( (SIZ-AUD ) )8110 ،سالو )8100
(قره خانی)0930 ،
)0931،
تخصص حسابرس
) (OPCY18چرخه عملیات
محافظه کاری مدیریت
) (ROA3بازده دارایی ها
26
11
) ( (SPE-AUDالود)8105 ،
(کان جیا)8100 ،
) ( (MACOولی عیار)0939،
(سالو )8100
27
19
شهرت حسابرس) (REP-AUD
) (FILEاهرم مالی
به موقع بودن گزارش
بازده سرمایه )(ROE4
12
(الود)8105،
) ( (DELAYمرادی( )0939 ،کوینگلینگ )8100
(کان جیا)8100 ،
نسبت کیفیت (
دوره تصدی حسابرس
سن شرکت )(AEG20
درصدسهامداران نهادی(NM-
(SMOOTH5

(فرانسیس)8119،

)( RE13سرلک)0939 ،

)(ATR6گردش داراییها تعداد سهامداران
)( ) SH14عزیز گرد)0939 ،
(عزیز گرد)0939 ،
عمدهNM-

(کرمی)0939 ،

)( (TEN-AUD28نجاری)8109 ،

رقابت در بازار محصول
) ((PRMC21کوهن
)8110،

-

وجه نقدعملیاتی بر
تغییرات سود)(SIZE-H22) (PROFITV15تعداد کارکنان
دارایی ها )( (OCA7قره
(نجاری )8109،
(فرانسیس)8112 ،
خانی ) 0930،
رتبه نقدشونگی شرکت
 فرصت های رشد)((LIQR23چن)8115 ،
(( )GROP8سالو)8100 ،
0حاشیه سود تقسیم بر فروش خالص 8 /داراییهای جاری تقسیم بر بدهی جاری 9 /سود خالص تقسیم بر کل داریی ها
9 /سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سرمایه 1 /سود خالص تقسیم بر جریان نقد عملیاتی  0 /فروش خالص تقسیم
بر کل داریی ها  5 /وجه نقد عملیاتی تقسیم بر دارایی_ها2 /نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
01
3
تعداد اعضای غیر موظف تقسیم بر مجموع اعضا هیات مدیره  /اختالف سود واقعی با سود پیشبینی ساالنه /
00واکنش احتیاط آمیز مدیریت در برابر ابهامات از طریق شاخص گیولی و هین محاسبه می گردد 08/فاصله زمانی بین
تاریخ صورت های مالی و تصویب آن 09/سهام متعلق به سهامداران باالی  1درصد09 /تعداد مالکان باالی مالکیت 1
درصد  01/نسبت سود سال جاری به سال قبل
 00لگاریتم تعداد سهام ضرب در ارزش آن  05/خالص داراییها ثابت مشهود تقسیم بر کل داراییها02 /نسبت فعالیت
+دوره گردش موجودی کاال+دوره وصول مطالبات 03/کل بدهی تقسیم بر کل داراییها  81 /فروش شرکت تقسیم بر
کل فروش صنعت  80/لگاریتم عمر شرکت  88/لگاریتم تعداد کارکنان 89/رتبه نقد شوندگی طبق تابلوی بورس به
صورت ساالنه
89مقبول  1غیر مقبول  81/ 0سازمان حسابرسی و مفید راهبرد  1و سایر شرکتهای حسابرسی 80/ 0سهم بازار موسسه
حسابرسی در یک صنعت خاص می باشد 85/تقسیم کل داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی تقسیم بر
کل داراییهای شرکتها  82/اگر حسابرس نسبت به دوره قبل تغییر کرده از متغیر مصنوعی  0و در غیر اینصورت 1
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 -5انتخاب متغیرهاي پیشبین
کلیت پژوهش براساس سه فاز کلی اول انتخاب دادهها و پاک سازی آنها ،دوم آموزش داده ها و
در مرحله آخر سوم ارزیابی الگو می باشد .از مهمترین مراحل تهیه یک الگو شبکه عصبی مصنوعی،
جمع آوری داده ها برای آموزش شبکه است .داده های مورد نیاز بر حسب نوع مسئله می تواناد باا
استفاده از اطالعات موجود ،برداشتهای انجام شده و با توجه به مطالعات گذشته مطابق جدول ()8
به تعداد  82متغیر انتخاب گردید .سپس جهت پاک سازی و انتخاب داده های پایش باین کاه آیاا
تاثیری در پیش بینی کنندگی مدیریت سود دارد یا خیر از رگرسیون 81خطی گام به گام اساتفاده
گردید .جهت ورود متغیر های مستقل به الگو رگرسیون گام به گام ،ابتادا متغیار ای کاه بیشاترین
همبستگی را با متغیر وابسته دارد انتخاب می گردد ،سپس دومین متغیری که وارد تحلیل می شود
متغیری است که پس از تفکیک متغیر مقدم بر آن موجب بیشترین افزایش مقادار ضاریب تعیاین
گردد .لذا ورود متغیرها به الگو را یک به یک تا زمانی که سطح خطاا باه کمتار از  %1برساد اداماه
خواهد داشت( .ستایش و کاظم نژاد .)0939 ،بنابراین جهت الگو رگرسیون خطی گام به گاام ابتادا
فرضهای زیر بنایی رگریسیون کنترل می گردد .از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال
بودن باقیماندههای الگو می انجامد؛ الزم است قبل از برازش الگو ،نرمال بودن آن کنترل شود جهت
آزمون فرض باال از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .در این آزمون هر گااه ساطح
معناداری بیشتر از  %1باشد نرمال بودن نمونه با اطمینان 31درصد پذیرفته می شود کاه باا مقادار
خطا  1/109مورد تایید قرار گرفت .سپس یکای از مفروضاات رگرسایون اساتقالل خطاهاسات؛ در
صورتی که استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشاند ،امکاان اساتفاده از
رگرسیون وجود ندارد .آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاهاا از یکادیگر اساتفاده
میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون درفاصله  0/1تا  8/1باشد فرض همبستگی بین خطاهاا
رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدارآماره دوربین واتسون  0/033میباشاد و ایان
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و
فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و میتوان از رگرسیون گام به گاام اساتفاده کارد .مطاابق
جدول شماره ( )9و ( )1به کمک آزمون  tمتغیر های کاه ساطح معنای داری آنهاا کمتار از پانج
درصد است با محاسبه ضریب تعیین به عنوان متغیر مناسب جهت ورود به الگو انتخااب مایگاردد.
بر این اساس الگو خطی به صورت زیر ارائه میگردد.
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جدول  -4ضریب همبستگی چند گانه متغیرها
متغیر

سطح

ضریب تعیین
بهبود یافته

معنی داري

ضریب همبستگی

2

چند گانه

R

NM-RE

1/111

1/982

1/019

SIZE

1/111

1/192

1/599

PROF

1/111

1/109

1/510

MBE

1/111

1/125

1/500

AEG

1/118

1/139

1/551

PROFV

1/118

1/133

1/559

OCA

1/110

1/010

1/552

OPINION

1/119

1/001

1/520

SMOOTH

1/101

1/001

1/529

LIQR

1/105

1/003

1/525

جدول شماره  -5وضعیت كلی متغیرها
ویژگیهاي
مالی

ورود به

عواملی

ورود به ویژگیهاي ورود به ویژگیهاي ورود به

الگو

مدیریتی

الگو

شركت

الگو

نظارتی

الگو

PROF

قبول

BODS

رد

SIZE

قبول

OPINION

قبول

CA

رد

MBE

قبول

CAIN

رد

SIZEAUD

رد

ROA

رد

MACO

رد

OPCY

رد

SPEAUD

رد

ROE

رد

DELAY

رد

FILE

رد

REPAUD

رد

SMOOTH

قبول

NMRE

قبول

AEG

قبول

TENAUD

رد

ATR

رد

NMSH

رد

PRMC

رد

-

-

OCA

قبول

PROFV

قبول

SIZEH

رد

-

-

GROP

رد

-

-

LIQR

قبول

-

-

-6یافتههاي پژوهش
به منظور بررسی تعمیم پذیری پیشبینی انجام شده از روایی متقابل  01بخشی استفاده شد.
روایی متقابل  01بخشی برای برآورد نرخ خطای واقعی کامالً قابل اتکا و کافی است .در این روش
نمونه اصلی به  01دسته نمونه فرعی تقسیم می شود 3 .نمونه فرعی مختلف تقسیم می شود3 .
نمونه به عنوان نمونه های آزمایش و نمونه باقی مانده به عنوان نمونه ارزیابی مورد استفاده میشود
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(ستایش وکاظم نژاد .)0939 ،در این مطالعه از  31درصد دادههای شامل 008شرکت از داده های
تاریخچه ز مانی که به صورت تصادفی جهت آموزش شبکه عصبی انتخاب و در فاز ارزیابی بر اساس
دادهها یی که برای این فاز نگه داشته شده است شامل  01درصد دادهها معادل  08شرکت استفاده
گردید .برای بررسی کارایی شبکههای با ساختار های مختلف و مقایسه آنها با هم و قضاوت در
مورد انتخاب بهترین شبکه از معیار متوسط مربعات خط ،(MES)80جذر متوسط مربعات
خطا (RMSE)88و ضریب همبستگی ) (Rاستفاده می شود شبکهی که دارای کمترین مقادیر دو
خطای مذکور و نزدیکترین مقدار ) (Rرا به یک داشته باشد به عنوان بهترین شبکه تلقی میگردد.
معیار اول نشان دهنده متوسط خطای بین نتایج بدست آمده از آنالیزها و خروجیهای الگو با
مقادیر واقعی اندازهگیری شده است.
)

مدل ()1

(

∑

که و به ترتیب مقدار تخمین زده شده و مقدار واقعی اندازهگیری شده است و  Nنیز تعداد
زوج داده های موجود می باشد .معیار دوم نشان دهنده متوسط خطای بین نتایج بدست امده از
مقایسه بین دادههای واقعی و پیشبینی شده می باشد .این معیار از رابطه ( )0محاسبه می شود:
)

مدل ()0

∑
√

(

معیار سوم ضریب همبستگی) (Rمابین مقادیر پیشبینی شده از شبکه عصبی و دادههای خروجی
حاصل از الگو سازی عددی به عنوان معیار مناسبی جهت ارزیابی توانایی شبکه مدنظر میباشد که
به صورت رابطه ( )5ارائه میگردد:
() ̅

)̅

مدل ()5

)̅

(

∑

(
)̅

∑
(

∑√

که و این به ترتیب مقدار تخمین زده شده و مقدار واقعی اندازه گیری شده است و  Nنیز
تعداد زوج دادههای موجود می¬باشد ̅ ،و ̅ به ترتیب میانگین داده¬های تخمین زده و واقعی
میباشد.
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 -1-6انتخاب بهترین شبكه
هدف از آموزش شبکه عصبی ،تعیین مقادیر وزنها برای دستیابی به بهترین شبکه برای الگو
سازی تابع هدف است .از آنجا که مقدار خروجی متناظر با بردار ورودی تعیین شده و در شبکه وارد
می شوند ،بهترین نوع یادگیری از نوع یادگیری با ناظر است .در میان قوانین یادگیری با ناظر،
الگوریتم پس انتشار خطا از طریق الیههای شبکه و در خالف مسیر ارتباط وزن نرون ها ،مقدار خطا
حاصل از محاسبه در مسیر رفت را در مسیر برگشت توزیع کرده و در نتیجه کاربرد شبکه عصبی
مصنوعی در محاسبات را بطور چشمگیری افزایش میدهد .در این تحقیق نیز از همین قانون
آموزش استفاده شده است .براساس جدول ( )0دراین پژوهش با بررسی و آزمون شبکه عصبی با 0
ساختار مختلف و توابع انتقال به همراه تعداد الیههای مخفی و وزنهای آنها مورد بررسی قرار
گرفت.
جدول شماره  -6ساختارهاي مختلف پیشنهادي شبكه عصبی
تعداد الیههاي

تعداد نورون

تعداد نورون

تعداد الیه

مخفی

الیهي اول

الیه دوم

خروجی

0

08

01

0

ANN-II

0

09

08

0

ANN-III

0

00

09

0

ANN-IV

8

08

01

0

ANN-V

8

09

08

0

ANN-VI

8

00

00

0

الگو
ANN-I

معموالً تعداد نرونها در الیههای پنهان با سعی و خطا مشخص میشود و از قاعده مشخصی
پیروی نمیکند .اگر تعداد نرونها کم باشد شبکه قادر به یادگیری نخواهد بود و چنانچه تعداد
نرون ها زیاد باشد ،پدیده بیش یادگیری روی می دهد و شبکه به جای اینکه رابطه بین ورودی و
خروجی ها را یاد بگیرد آن را حفظ می کند و خطای شبکه در آزمون باال می رود (مطیع قادر،
.)0923
بر اساس جدول شماره ( )5در نهایت یک شبکه عصبی مصنوعی پس از حداقل نمودن خطای
موجود در الگوی آموزش و ارزیابی با تنظیم وزنها به عنوان بهترین شبکهها تعیین گردید.
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جدول شماره  -7مقدار MSE,Rو  RMSEالگوهاي پیشنهادي
الگو

R

RMSE

MSE

آموزش

ارزیابی

آموزش

ارزیابی

آموزش

ارزیابی

ANN-I

1/219

1/500

1/1321

1/0090

1/9091

1/9952

ANN-II

1/200

1/513

1/0008

1/0091

1/9913

1/9908

ANN-III

1/283

1/533

1/1599

1/1388

1/8515

1/9190

ANN-IV

1/290

1/205

1/1090

1/1551

1/8198

1/8551

ANN-V

1/211

1/280

1/1988

1/1011

1/8119

1/8111

ANN-VI

1/298

1/210

1/1131

1/1500

1/8983

1/8000

بهترین مقدارمیانگین  01تکرار  MSE,Rو  RMSEدر الگوهای پیشنهادی مطابق جدول ( )1به
ترتیب 1/1988 ،1/211و  1/8119در فاز آزمایش و در فاز ارزیابی 1/1011 ،1/280و1/8111
همگی در الگو  ANN-Vهستند .نامناسب ترین مقادیر  MSE ,Rو  RMSEدر الگوهای ،1/219
1/0008و  1/9913در فاز آموزش و در فاز ارزیابی1/0090 ،1/513و  1/9952همگی به ترتیب در
الگو های  ANN-Iو  ANN-IIمی باشد .با بررسی فاز ارزیابی کلیه مقادیر به دست آمده  MSE,Rو
 RMSEدر الگوهای پیشنهادی نشان میدهند که تمامی آنها به خوبی آموزش دیده و توانایی
پیشبینی مدیریت سود در محدوده مورد بررسی در این مقاله را دارند.
کارایی یک الگو بر پایه شبکه عصبی مصنوعی به ساختار شبکه و تصمیم پارامترهای آن بستگی
دارد یکی از مشکالت موجود در زمینه الگوسازی با شبکه عصبی مصنوعی یافتن ساختار بهینه با
استفاده از تعیین تعداد پنهان الیههای مخفی و نورونها است که فقط می تواند توسط سعی و خطا
پیگیری شود (گازلبی .)8110،به طور کلی الگوهای  ANN-V ,ANN-IVو ANN-VIدارای دوالیه
مخفی نسبت به الگوهای  ANN-II ,ANN-Iو  ANN-IIIدارای یک الیه مخفی کارایی باالتری
دارند .لذا در نهایت یک شبکه ) (ANN-IVبا دوالیه پنهان و 09نرون در الیه پنهان اول و  08نرون
در الیه پنهان دوم ،و توابع انتقال سیگموئید به عنوان بهترین شبکه تعیین میشود.
 -2-6بهینه سازي با الگوریتمهاي فراابتكاري ژنتیک و ازدحام ذرات
الگوریتمهای فراابتکاری از سازوکار نسبتاً مشابهی برای کشف جواب بهینه استفاده می کنند.
در اغلب این الگوریتمها ،جستجو با ایجاد تعدادی جواب تصادفی در محدودهی مجاز متغیرهای
تصمیم شروع میشود .این مجموعه جواب در هریک از الگوریتمها نامهایی مانند جمعیت ،کلونی،
گروه و  ...دارند .همچنین به هریک از جوابها به تنهایی ،اسامی مانند کروموزوم ،مورچه ،ذره و...
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تخصیص مییابد .سپس با عملگرهایی مجموعهای جواب جدید تولید میشود و این عمل تا رسیدن
به معیار توقف ادامه مییابد (شریفزاده و امجدی  .)0939،از آنجایی که عملکرد این دوالگوریتم
مبتنی بر جمعیت میباشد ترکیب هر یک از این الگوریتمها با شبکه عصبی به دلیل ماهیتی که
دارند عملکرد متفاوتی از خود نشان میدهند .هدف از ترکیب این الگوریتمها با شبکه عصبی،
بهینهسازی وزنها و بایاسهای شبکه عصبی میباشد .همانطور که گفته شد این الگوریتمها
ماهیتی مبتنی بر جمعیت دارند و باید مسئله را به گونهای تعریف کرد که این الگوریتمها بتوانند به
صورت تودهای از جمعیت آن را بهینهسازی کنند .در مرحله تعریف مسئله ،کروموزوم (الگوریتم
ژنتیک) یا ذره (الگوریتم ازدحام ذرات) باید به گونهای باشد که وزنها و بایاسها را بهینهسازی کند
یعنی تعداد ژنهای هر کروموزم باید به اندازه تعداد وزنها و بایاسها باشد .در این راستا اجرای
برنامه اعتبار سنجی بعد از  01بار اجرا برنامه در هر اجرا ،ترکیبی از الگوی ورودی برای بهینهسازی
عوامل موثر بر مدیریت سود به دست آمد .در نهایت بهترین جوابها (متغیرها) براساس مقادیر
 MSE ،RMSEو  Rدرجدول ( )2به صورت مقایسهای نشان داده شد.
در الگوی رگرسیون خطی ) (LRمعیارهای خطای  MSEو ضریب همبستگی  Rدر فاز آموزش
به میزان ( 1/0029و  )1/200و در فاز ارزیابی ( 1/0993و  )1/550می باشد.که نسبت به سایر
الگوها ،شبکه عصبی ( )ANNو الگو ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتمهای فرابتکاری ژنتیک (A-
 )GAو ازدحام ذرات ) (A-PSOبیشترین میزان خطا و کمترین میزان همبستگی را حاصل نمود.
الگو شبکه عصبی مصنوعی با معیارهای عملکرد خطا و ضریب همبستگی در فاز آموزش (1/1998و
 )1/280و در فاز ارزیابی (1/10110و  )1/280نسبت به الگو خطی بهتر و نسبت به الگوهای
ترکیبی ضعیف تر میباشد .الگو ترکیبی شبکه عصبی الگوریتم ازدحام ذرات ( )A-PSOنسبت به
سایر الگوها شامل الگو خطی( ،)LRالگو شبکه عصبی ( )ANNو الگو ترکیبی شبکه عصبی الگوریتم
ژنتیک ( )A-GAباعث کاهش میزان خطا  MSEو افزایش ضریب همبستگی  Rدر فاز آموزش به
میزان (1/18099و )1/251و در فاز ارزیابی به میزان (1/19901و  )1/210گردید.
جدول  -8مقایسه مقادیر شاخص هاي خطا الگوهاي پژوهش
معیار

مجموعه داده ها

LR

ANN

A-GA

A-PSO

MSE

آموزش

1/0029

1/19881

1/19289

1/18099

MSE

ارزیابی

1/0993

1/10110

1/11891

1/19901

R

آموزش

1/200

1/211

1/208

1/251

R

ارزیابی

1/550

1/280

1/291

1/210

1/191

1/189

1/188

1/109

تفاوت ضریب همبستگی آموزش و ارزیابی
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تفاوت بین ضریب همبستگی در دو دسته آموزش و ارزیابی ،الگو ترکیبی ))1/109( (A-PSO
کمتر از الگوی ) ،)1/191( (LRالگوی ) )1/89( (ANN-Vو الگوی ) )1/188( (A-GAاست .این
موضوع نشان می دهد الگو حاصل از دادههای آموزش در تکنیک الگوی ترکیبی ) (A-PSOتقریباً
توانایی در برخورد با دادههای جدید را دارد .لذا این نتایج نشان دهنده کارآمد بودن الگو ترکیبی
شبکه عصبی الگوریتم ازدحام ذرات ) (A-PSOدر راستای پیشبینی مدیریت سود که از
پیچیدگیهای بسیار زیادی برخوردار است میباشد.
 -3-6آزمون فرضیهها
برای آزمون فرضیهها و بررسی وجود تفاوت معنیدار بین عملکرد الگوها با یکدیگر از آزمون
زوجی استفاده شد .در این راستا جهت مقایسه دقت پیشبینی الگوها مقداردقت ) (MSEاز  01بار
تکرار روایی متقابل  01بخشی (روایی مقطع 01بخشی با  01بار تکرار) استفاده شد (ستایش و
کاظم نژاد .)0939 ،قبل از این آزمون بررسی نرمالیتی مطابق جدول ( )3شاخص  MSEالگو ها با
کمک آزمون شایپر ویلک انجام سپس الگوها دو به دو با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند .بنابراین
بر اساس مقدار  pآماره آزمون شایپر ویلک که در سه الگو ( )P <1/11می باشد مجوز استفاده از
آماره  tفراهم می گردد.
t

جدول شماره  -9بررسی نرمالیتی شاخص MSE
شاخص MSE

-Pمقدار آزمون شایپرویلک

LR

1/939

ANN

1/130

A-GA

1/132

A-PSO

1/000

براساس جدول شماره ( )01مقدار آماره آزمون  tو مقدار احتمال مربوطه حاکی از تفاوت
معنیدار در مورد کلیه معیارهای عملکرد بین هر جفت الگو پیشبین مورد مقایسه در هر سه حالت
است .نتایج این آزمون و مقدار احتمال مربوطه( ،)P< 1/11تفاوت معنیداری بین میانگین مقداری
خطای ) (MSEهر جفت الگو پیشبین را در هر سه حالت وجود دارد.
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جدول شماره  -11نتایج آزمون مقایسه دقت الگو ها
نتیجه آزمون

ردیف

الگو هاي مورد مقایسه

آماره t

مقدار احتمال

0

)(LR)-(ANN-V

01/519

1/111

ANN-V

8

)(LR)-(A-GA

30/053

1/111

A-GA

9

)(LR)-(A-PSO

33/022

1/111

A-PSO

9

)(ANN-V( -(A-GA

00/509

1/111

A-GA

1

)(ANN-V)-(A-PSO

80/910

1/111

A-PSO

0

()A-GA)-(A-PSO

02/852

1/111

A-PSO

(دقت بیشتر)

مصنوعی )(ANN-V

مقایسه دقت پیشبینی مدیریت سود الگو خطی ) (LRو الگو شبکه عصبی
با توجه به جدول ( )01مشخص است که مقدار  MSEالگوهای ) (LRو ) (ANN-Vدرسطح خطای
 1درصد اختالف معنی داری دارد یعنی نتایج این دو الگو با هم تفاوت داشته و الگو ) (ANN-Vبا
خطای کمتر دقت بهینه سازی باالتری دارد.
مقایسه دقت پیشبینی مدیریت سود الگو خطی ) (LRو الگو های ترکیبی شبکه عصبی
مصنوعی الگوریتم ژنتیک ) (A-GAو شبکه عصبی الگوریتم ازدحام ذرات ) (A-PSOبا توجه به
جدول( )01مشخص است که مقدار  MSEالگو ) (LRبا الگوهای ) (A-GAو ) (A-PSOدرسطح
خطای  1درصد اختالف معنی داری دارد یعنی نتایج این دو الگو با هم تفاوت داشته و الگوهای
ترکیبی ) (A-GAو) (A-PSOبا میانگین خطای کمتر دقت بهینه سازی باالتری دارند.
مقایسه دقت پیشبینی مدیریت سود الگو شبکه عصبی مصنوعی ) (ANN-Vالگوهای ترکیبی
شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک ) (A-GAو شبکه عصبی الگوریتم ازدحام ذرات ) (A-PSOبا
توجه به جدول( )01مشخص است که مقدار  MSEالگو ) (ANN-Vبا الگوهای ) (A-GAو(A-
) PSOدرسطح خطای  1درصد اختالف معنیداری دارد یعنی نتایج این دو الگو با هم تفاوت داشته
و الگوهای ترکیبی ) (A-GAو ) (A-PSOبا میانگین خطای کمتر دقت بهینه سازی باالتری دارند.
مقایسه دقت پیشبینی مدیریت سود الگوهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک
) (A-GAو شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ازدحام ذرات ( )A-PSOبا توجه به جدول ()01
مشخص است که مقدار MSEالگوهای ()A-GAو ( )A-PSOدرسطح خطای  1درصد اختالف
معنیداری دارد یعنی نتایج این دو الگو با هم تفاوت داشته و الگو ( )A-PSOدقت بهینه سازی
باالتری دارد.
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ترتیب الگوها مطابق جدول شماره ( )00جهت دقت پیشبینی و ارزیابی مدیریت سود عبارتاند
از رتبه اول الگوی ) ،(A-PSOرتبه دوم الگوی) ،(A-GAرتبه سوم الگوی ) (ANNو رتبه چهارم
الگوی ) (LRاست .همان گونه که انتظار می رفت الگوی ترکیبی شبکه عصبی الگوریتم ازدحام
ذرات باعث بهبود دقت پیشبینی و بهینه سازی متغیرها نسبت به سایر الگوها گردید.
جدول  -11رتبه الگوها در پیشبینی مدیریت سود
نتیجه آزمون

رتبه

خطاي آموزشMSE

خطاي ارزیابیMSE

0

1/18099

1/1990

A-PSO

8

1/19280

1/11891

A-GA

9

1/19881

1/10110

ANN

9

1/0029

1/0993

LR

(دقت بیشتر)

 -7نتیجه گیري و بحث
الگو شبکه عصبی به علت دارا بودن ویژگیهای غیرخطی ،ناپارامتریک و یادگیری تطبیقی ،ابزار
قدرتمندی برای دسته بندی ،شناسایی و پیشبینی مسائل مالی می باشد .لذا الگوهای شبکه
عصبی با توجه به ویژگی آن برای تعیین پارامترهای مناسب جهت پیشبینی سود بارها مورد آزمون
خطا قرار گرفت در نهایت از  0ساختار متفاوت بهترین ساختار که دارای کمترین میزان خطا و
بیشترین میزان همبستگی را داشت انتخاب گردید .نتایج این بررسی همانند هاگالند (،)8108
تسایی ( ،)8113قره خانی ( ،)0930نقدی ( ،)0930ماکرانی ( ،)0931ستایش ( )0939و حجازی
( )0930همسو بوده ودر همه این پژوهشها بکارگیری هوش مصنوعی در پیشبینی مدیریت سود
دارای خطای پیشبینی کمتری بوده است.
یک عیب مهم الگوهای خطی این است که هیچ شاخص مستقیمی مبنی بر این که دادهها در
حالت خطی به بهترین صورت نشان داده شوند را ارائه نمیکند .لذا با توجه به ماهیت علوم
اجتماعی در بسیاری از حالتها تحلیل آماری خطی نامناسب است .استفاده از الگوهای خطی
مستلزم از پیش مشخص کردن الگو پایه است این کار با عث حل آسانتر مساله ولیکن نیازمند
حدسهای زیاد است همچنین این الگو به مفروضات گوناگونی از جمله عدم وجود رابطه خطی
چندگانه و توزیع نرمال باقیماندهها است (ستایش و کاظم نژاد .)0939 ،لذا می توان نتیجه گرفت
که کاربرد الگوهای غیرخطی شبکه عصبی کارایی الگو را افزایش داده است .همچنین ارزیابی
عملکرد الگو ترکیبی شبکه عصبی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات برتری این الگوها در قیاس با
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الگوی رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی است .در کل می توان نتیجه گرفت الگوریتمهای
فراابتکاری ژنتیک و ازدحام ذرات به عنوان یک مکمل شبکه عصبی ،دقت پیش بینی را افزایش
میدهد و این افزایش دقت می تواند نتایج متفاوتی را حاصل نماید.
تعیین متغیرهاي موثر در پیش بینی
باتوجه به هدف پژوهش مبنی بر پیشبینی متغیرهای موثر بر مدیریت سود ،نتایج روش شبکه
عصبی مصنوعی) (ANN-Vو روش ترکیبی هوشمند شبکه عصبی الگوریتمهای ژنتیک ( )A-GAو
ازدحام ذرات ) (A-POSمطابق جدول ( ) 08به صورت میزان اهمیت متغیرها در ارزیابی مدیریت
سود براساس نسبت دقت هر متغیر نسبت به کل دقت متغیرها ارائه گردید .نتایج نشان داد که
ترکیب الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات با شبکه عصبی مصنوعی قدرت پیش بینی متغیرها را
افزایش میدهد .این مهم نیز با پژوهش نقدی ( ،)0930فغانی ماکرانی ( ،)0931پژوهش فو و
همکاران ( )8101در استفاده از روشهای فراابتکاری مطابقت دارد .روش شبکه عصبی مصنوعی
) (ANN-Vبا شناسایی و رتبه بندی کمترین میزان خطای  MSEقدرت پیشبینی متغیرها را به
ترتیب دقت پیش بینی ،سهم سهامداران عمده ،اندازه شرکت ،حاشیه سود ،نسبت کیفیت سود ،سن
شرکت ،تغییرات سود ،نسبت وجه نقد بر داراییها ،رتبه نقد شوندگی و نوع گزارش حسابرسی در
پیشبینی مدیریت سود بهینه سازی نمود.
جدول شماره  -12متغیرهاي مهم كلیدي در پیشبینی مدیریت سود
نماد

)ANN-V)1

)A-GA)2

(A-PSO)3

)(2-1

)(3-1

انتخاب

گروه

MBE

%01/19

%00/81

%00/09

+%0/80

+%0/01

BEST

مدیریتی

NM-RE

%09/22

%00/23

%00/08

+%9/10

+%8/89

BEST

مدیریتی

SIZE

%01/25

%00/19

%08/15

+%1/00

+%0/81

BEST

شرکتی
-

PROF

%01/05

%3/02

%3/93

-%0/93

-%0/02

-

SMOOTH

%01/03

%01/93

%00/98

+%1/81

+%0/09

BEST

مالی

AEG

%3/31

%01/08

%3/02

+%1/05

-%1/55

-

-

PROFV

%2/91

%3/35

%0/80

+%0/15

-%8/09

-

-

OCA

%5/55

%1/98

%5/08

-%8/91

-%1/01

-

-

LIQR

%5/10

%9/91

%5/30

-%9/00

+%1/9

-

-

OPINION

%1/58

%0/91

%9/23

+%1/59

-%0/29

-

-

جمع

%011

%011

%011

1

1

-

-
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در مقابل ترکیب شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ژنتیک ( )A-GAدر بهینهسازی متغیرها منجر
به شناسایی  5متغیر بهینه شامل درصد مالکیت سهامداران عمده ،دقت پیش بینی ،اندازه شرکت،
نسبت کیفیت ،سن شرکت ،تغییرات سود آوری و گزارش حسابرس در پیش بینی مدیریت سود را
نشان داد .الگو پیشنهادی ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم ازدحام ذرات) (A-PSOبا
شناسایی  1متغیر بهینه شامل دقت پیشبینی ،سهم مالکیت سهامداران عمده ،اندازه شرکت،
نسبت کیفیت و نقد شوندگی به عنوان متغیرهای بهینه در پیش بینی مدیریت سود انتخاب شدند.
لذا روش ) (A-POSبا بهینه نمودن متغیرها در سطح خطای کمتر بهترین روش پیشبینی مدیریت
سود میباشد.
این نتایج با این نتایج با تحقیقات غیرخطی نجاری ( ،)8109گرد ( ،)0939کاردان (،)0930
حجازی ()0930و تسای ( )8113و با تحقیقات خطی کوینگلینگ ( ،)8100سالو (،)8100
فرانسیس ( ،)8112چن ( ،)8115کوهن ( ،)8119نیکومرام ( ،)0922سرلک ( )0939و حجازی
( )0931مطابقت دارد .در جدول شماره ( )09نتایج  01متغیر شاخص در پیشبینی مدیریت سود
با یافته های پژوهش از لحاظ انطباق نشان داده شد.
جدول شماره  -13انطباق یافتههاي پژوهش با پژوهشهاي مشابه
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متغیر

پژوهش هاي خطی

پژوهش هاي غیر خطی

حاشیه سود

کوهن ( ،)8110نیکومرام()0922

کاردان ( ،)0930تسای ()8113

کیفیت سود

چاالکی ()0930

عزیز گرد ( ،)0939تسای ()8113

دقت پیش بینی

حجازی ()0931

تسای()8113

سهم سهامداران عمده

سرلک()0939

عزیز گرد ()0939

تعداد سهامداران عمده

ماتسو ()8118

عزیز گرد ()0939

تغییرات سود

فرانسیس ()8112

نجاری ()8109

اندازه شرکت

کوینگلینگ( ،)8100نوروش(،)0929
نیکومرام ()0922

حجازی ( ،)0930تسای ()8113

سن شرکت

سالو(،)8100

نجاری()8109

قدرت نقد شوندگی

چن ()8115

گزارش حسابرسی

کوینگلینگ ()8100

عزیز گرد ()0939
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با طبقه بندی  01متغیر موثر در ارزیابی مدیریت سود در گروه ویژگیهای مالی ،ویژگیهای
مدیریتی ،ویژگیهای شرکتی و ویژگیهای حسابرسی و بهینهسازی آنها با استفاده الگوریتم های
ژنتیک و اذحام ذرات می توان نتیجه گرفت:
گروه مدیریتی با ویژگیهای مهم سهم سهامداران عمده ،دقت پیش بینی و تغییرات سود رتبه
نخست در گروه بندی شاخصهای بهینه را نشان داد.
در رتبه دوم ویژگی های گروه شرکتی ،شاخص مشهود و قابل اتکا اندازه شرکت است .که در
کمترین زمان با حداقل هزینه و به آسانی در دسترس عموم قرار میگیرد .قدرت پیشبینی
کنندگی این شاخص می تواند ناشی از پشتیبانی تحلیلگران و رسانه ها در تجزیه و تحلیل
شرکتهای بزرگ میباشد.
در گروه مالی ویژگی نسبت کیفیت در میان متغیرها در هر دو الگوریتم قدرت پیشبینی
کنندگی مناسبتری را نشان داد .استفاده کنندگان با استفاده از ویژگیهای گروه مدیریتی و شرکتی
میتوانند نیازهای بازار سرمایه در بورس اوراق بهادر تهران را در پیشبینی کسب نمایند و به
اطالعات حسابداری به دلیل عدم مربوط بودن با واقعیت (عدم تجدید ارزیابی) ونیز عدم به موقع
بودن کمتر مورد توجه و اقبال واقع شده و در جایگاه سوم قرار میگیرد.گروه شاخصهای
حسابرسی بغیر از گزارش حسابرسی که در الگو ) (A-GAبهینه شده بود تاثیر قابل مشهودی بر
پیشبینی کنندگی مدیریت سود را نشان نداد.
این پژوهش با محدودیت های نیز همراه بوده است .از جمله این که نتایج حاصل از پژوهش
حاضر فقط قابل تعمیم به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است .لذا تعمیم
نتایج به سایر شرکت ها باید با احتیاط صورت پذیرد .قابل توجهترین نتیجه این پژوهش دقت
پیشبینی بهتر الگویهای غیر خطی در پیشبینی مدیریت سود است که استفاده از انواع مختلف
الگوهای خطی را با چالش روبه رو کرده است .بنابراین به سرمایه گذاران ،تحلیل گران مالی وسایر
افراد توصیه می شود الگوهای غیرخطی دیگر همچون الگوریتمهای فراابتکاری بهره ببرند .باتوجه به
نتایج این مطالعه ،توصیه های زیر را به منظور انجام پژوهشهای آتی می توان پیشنهاد داد:
 باتوجه به تجربیات این تحقیق پیشبینی سایر ویژگی های دیگر کیفیت گزارشگری مالی در
قالب گروههای حسابداری و بازار نیز با استفاده از روشهای هوشمند ترکیبی میتواند قدرت
این روشها را بیشتر نشان داد.
 استفاده از سایر روشهای بهینهسازی همچون رقابت استعماری ،کلونی مورچگان و ...در
شناسایی عوامل موثر بر مدیریت سود.
 استفاده بیشتر از دادهکاویها براساس هوش مصنوعی در زمینههای تحقیقات حسابداری و مالی
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پورولی علیار ،صیاد؛ جبار زاده کنگر لویی ،سعید؛ ظاهر ،صادق .)0931( .بررسی ارتباط بین
محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
فصل نامه اقتصاد و مالیات ،دوره ( ،)8شماره (.35-29،)0
چاالکی ،پری؛ یوسفی ،مرتضی ( .)0930پیشبینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم
گیری .مطالعات حسابداری و حسابرسی ،سال اول ،شماره (089-001، )0
حجازی ،رضوان؛ آدم پیرا ،سمیرا؛ بهرامی زیارتی ،مصطفی .)0931( .تشخیص مدیریت سود با
استفاده تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،
سال( ،)2شماره(.31-59،)83
حجازی ،رضوان؛ محمدی ،شاپور؛ اصالنی ،زهرا؛ آقا جانی .)0930( .پیشبینی مدیریت سود با
استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران .بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره ( ،)03شماره (.90-90 ،)02
ستایش ،محمد حسین؛کاظم نژاد ،مصطفی .)0939( .بررسی سودمندی روشهای غیرخطی
رگرسیون بردار پشتیبان و روشهای کاهش متغیرهای پیشبین در پیشبینی بازده سهام.
فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی .سال ( ،)5شماره (.90-0 ،)82
سرلک ،نرگس؛ محمدی ،آمنه .)0939( .بررسی رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکت
با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران.
تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،سال (،)5شماره (.91-02 ،)82
شریفزاده ،حسین؛ امجدی،نیما.)0939( .مروری بر انواع الگوریتمهای فراکاوشی در بهینه
سازی.الگو سازی در مهندسی .سال دوازدهم ،شماره (.99-85،)92
فغانی ماکرانی ،خسرو؛ صالح نژاد ،سید حسن؛ امین ،وحید .)0931( .پیشبینی مدیریت سود
مبتنی بر الگو جونز تعدیل شده با استفاده از الگو شیکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک.
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ،شماره (.090-005،)82
فروغی ،داریوش؛ یادگاری ،سعید .)0923( .کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی در حسابداری.
فصلنامه علمی حسابداری و مدیریت مالی ،شماره (. 12 -90 ، )9
قره خانی ،بیتا؛ کاردان ،بیتا؛ صالحی ،مهدی؛ منصوری ،مرتضی .)0930( .بررسی دقت
الگوریتمهای خطی – تکاملی  BBOو icdeو الگوریتمهای غیر خطی  CVRو  CARTدر پیش-
بینی سود .پژوهشهای حسابداری مالی ،سال ( ،)3شماره (.31-55 ،)90
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کردستانی ،عالمرضا؛ معصومی ،جواد؛ بقایی ،وحید. )0938( .پیشبینی مدیریت سود با استفاده
از شبکه عصبی مصنوعی .مجله پیشرفتهای حسابداری و دانشگاه شیراز .دوره پنجم شماره
(.031-003 ،)09
گرد ،عزیز؛ وقفی ،سید حسام؛ حبیب زاده بایگی ،سید جواد؛ خواجه زاده ،سارا.)0939( .
مقایسه دقت پیشبینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتمهای مورچگان و غذایابی باکتری.
پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ( ،)9شماره (.819-020،)01
مرادی ،مهدی؛ سلیمانی مارشک ،مجتبی؛ باقری ،مصطفی .)0939( .بررسی عوامل موثر بر به
هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیکهای شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم.
پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ( ،)1شماره (.095-003 ،)05
مشایخی ،بیتا؛ صفری ،مریم .وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره ( ،)09شماره(،)99
.19-91
مطیع قادر ،لطفی ،اسفهالن. )0923( .مروری بر برخی از روشهای بهینه سازی هوشمند.
دانشگاه آزاد اسالمی شبستر.
نقدی ،سجاد؛ عرب مازیار یزدی ،محمد. )0930( .ترکیب شبکه عصبی ،الگوریتمهای ژنتیک و
الگوریتمهای تجمع ذرات در پیشبینی سود هر سهم.دانش حسابداری .دوره هشتم ،شماره (،)9
.99-5
نوروش ،ایرج؛ نیکبخت ،محمد رضا؛ سپاسی ،سحر .)0929( .بررسی مدیریت سود در شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.
دوره دو شماره (055-000 ،)88
نیکو مرام ،هاشم؛ بادآور نهندی ،یونس .)0922( .تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی
عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران .فراسوی مدیریت ،سال ( ،)8شماره
(.025-090 ،)2
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