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چکیده
در سالهای اخیر مدیریت سود در پژوهش های دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .هدف
این پژوهش پیش بینی مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری مبتنی بر مدل جونز تعدیل شده است.
در این پژوهش از دو مدل شبكه عصبی مصنوعی و مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک – شبكه عصبی به
عنوان الگوی موفق جهت پیش بینی مدیریت سود مبتنی بر جونز تعدیل شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده شده است .نمونه مورد استفاده در این پژوهش شامل  075سال-شرکت بین سالهای  7837الی
 7831می باشد .یافته های پژوهش نشان داد که شبكه عصبی مصنوعی از توانایی باالیی در پیش بینی
مدیریت سود ،نسبت به مدل خطی جونز تعدیل شده برخوردار است .همچنین یافته ها حاکی از آن است که
الگوریتم ژنتیک به عنوان مدل بهینه ساز می تواند در افزایش توان پیش بینی شبكه عصبی مصنوعی و
بهی نه کردن وزن های آن برای پیش بینی مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز تعدیل شده تأثیر بسزایی
داشته باشد.
واژههاي کلیدي :مدیریت سود  ،اقالم تعهدی اختیاری  ،شبكه عصبی مصنوعی ،الگوریتم ژنتیک.
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 -1استادیار ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ،گروه حسابداری ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی بیانگر نیازهای اطالعاتی و انتظارات گروههای مختلف
استفادهکنندگان از صورت های مالی است که در راستای برآورد اهداف و نیازهای متفاوت خویش به این
اطالعات نیاز دارند تا بتوانند به سطحی از کیفیت اطالعات ارائهشده یقین پیدا نمایند .سود به عنوان عاملی
مؤثر در قیمت سهام بازار (بیور ،)7393 ،برآورد احتمال ورشكستگی (بیور ،)7399 ،برآورد ریسک بالقوه
مربوط به تحصیل سهام یک واحد (بیور ،کتلر و اسكولز )7375 ،مطرح میباشد ،درعینحال استفاده اطالعات
سود در سطوح مختلف تصمیمگیری ،حاکی از اهمیت آن دارد .برای پیش بینی سود بر اساس اطالعات
مندرج در صورتهای مالی تحلیل گران مدیریت از الگوی های آماری گوناگونی استفاده می کنند و فرض بر
این است که این پیش بینی ها برای استفاده کنندگان حسابداری سودمند است(رهنما رورپشتی،7833 ،
ص .)37ترکیب پیامدهای کلی و توجه بیشتر به سود و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری با حق
انتخاب موجب شد در اواخر دهه  7315مقولهای جدیدی به نام «مدیریت سود» ایجاد گردد .مدیریت سود،
به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت میباشد ،اطالق
میگردد (وایلد و دیگران .)1557 ،بیتی ( )7339مدیریت سود را به عنوان فرآیند تصمیمگیری آگاهانه با
رعایت اصول پذیرفتهشده حسابداری ،جهت رساندن سود گزارششده به سطح مورد نظر ،تعریف کرده است.
در اغلب پژوهش ها فرض بر این بوده است که سود از طریق اقالم تعهدی حسابداری مدیریت می شود .در
واقع مدیریت این شرکتها ،به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملكرد ضعیف واحد
تجاری می باشد ،به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود ازطریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری
می نمایند(مشایخی و همكاران .)7839،بر پایه این فرضیات ،مدلهای زیادی؛ تعهدات را به تعهدات غیر
اختیاری و تعهدات اختیاری تقسیم می کند .اقالم تعهدی اختیاری تخمین زده شده با این مدلها نماینده
مدیریت سود در نظر گرفته می شود(هاگالند  .)1571 ،مسئله مهم در بكارگیری مدل های تخمین اقالم
تعهدی اختیاری این است که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نمی باشد .به این معنا که می
تو اند بر جدا سازی فعالیتهای مدیریت سود از فعالیتهای عادی شرکت خدشه وارد شود(هاگالند.)1571،
بنابراین ارزیابی عملكرد این مدلها در تخمین اقالم تعهدی اختیاری می تواند با مشكل همراه شود .یک دلیل
عملكرد ضعیف مدلها آن است که داده ها معموال پر سرو صدا هستند و دلیل دیگر آن است که در اکثر
مدلها از رویكرد خطی برای مدلسازی فرآیند تخمین اقالم تعهدی استفاده می شود که به عملكرد مدلها در
چندین پژوهش خدشه وارد شده است و نشان می دهد که فرآیند تخمین اقالم تعهدی در واقع خطی
نیست(دچو وهمكاران 7330،؛ جتر و شیواکمار7333،؛ کوتاری وهمكاران  .)1550 ،با وجود نیاز قطعی و
بدیهی برای یک رویكرد غیر خطی جهت برآورد اقالم تعهدی اختیاری ،تا کنون تنها چند پیشنهاد برای
چنین مدل هایی ارائه شده است .تالش هایی برای مقایسه عملكرد رویكرد های غیر خطی(کوتاری و
همكاران)1550 ،و مدلهای رگرسیون خطی(بال و شیواکمار 1559،؛ جتر و شیواکمار )7333 ،انجام شده
است .یكی از رویكرد های غیر خطی ،استفاده از شبكه عصبی مصنوعی برای تخمین اقالم تعهدی اختیاری
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است .مطالعات اخیر در خصوص شبكه های عصبی مصنوعی ) (ANNنشان می دهد که این مدل به علت
دارا بودن ویژگی های غیر خطی ، 7ناپارامتریک 1و یادگیری تطبیقی ، 8ابزار قدرتمندی برای تخمین و پیش
بینی محسوب می شود .این ویژگی ها باعث می شود که اوال بسیاری از مفروضاتی که برای رویكردهای
خطی ضروری می باشند برای شبكه عصبی مصنوعی نادیده گرفته شوند و ثانیا شبكه عصبی مصنوعی
نسبت به داده های پر سر و صدا در مقابل رویكرد های خطی حساس نمی باشند.
لذا در این پژوهش تالش میشود تا با استفاده از شبكههای عصبی مصنوعی ،اقالم تعهدی اختیاری برای
پیش بینی مدیریت سود تخمین زده شود .همچنین در این پژوهش از مدل بهینه ساز الگوریتم ژنتیک برای
بهینه سازی وزن های مدل شبكه عصبی مصنوعی جهت ارتقای تواان پیش بینی کنندگی استفاده شده
است .در ادامه توانایی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از مدل آماری جونز تعدیل شده ،شبكه عصبی
مصنوعی و تكنیک ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبكه عصبی مورد بررسی قرار می گیرد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
نقش عمده و محوری گزارشگری مالی ،مخابره مؤثر اطالعات مالی به شیوهای معتبر و واقعی ،به افراد
برونسازمانی است .برای انجام چنین کاری مدیران فرصت اعمال نظر در فرآیند گزارشگری مالی را به دست
آورده و می توانند از دانش خود راجع به عملیات تجاری ،در جهت بهبود اثربخشی صورتهای مالی ،به عنوان
ابزار ارتباط با سرمایهگذاران بالقوه و اعتباردهندگان استفاده کنند .مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در
انتخاب خط مشیهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر تعریف شده است (اسكات،
 .)1558مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده
کند ،و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران دربا ره عملكرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در
نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند ،انجام میدهد(هیلی .)7333،عمده
تحقیقات اخی ر در مورد مدیریت سود از اقالم تعهدی اختیاری (غیر نرمال) به عنوان ابزاری یادکرده که
مدیران به منظور اصالح سود گزارش شده از آن استفاده می نماید .از جمله این ابزارها ،تغییر در فرآیند
عملیات شرکت به منظور دستكاری سود است ،برای مثال شرکت میتواند سود را از طریق کاهش هزینه
آگهی و تبلیغات و یا تحقیق و توسعه (بوشی  ، )7333،از طریق فروش داراییهایی که نیاز به نگهداریشان
نیست (بارتف 7338 ،ـ پوتیراس ،)1551 ،همچنین از طریق تقلیل افراد ستادی و تجهیزات ضروری و ....
تقویت نماید .همه این فعالیتها پر هزینه هستند و از طرف دیگر ،اثر منفی بر جریانات نقدی آتی دارند،
چنین دستكاریهایی ارزش شرکت را کاهش داده و نسبت به دستكاری حسابداری محض ،هزینه بیشتری
دارند .بنابراین انتظار می رود ،قبل از این که مدیران به سایر روشهای پرهزینه که باعث ایجاد تغییر در
فعالیتهای سرمایه گذاری و عملیاتی خواهد شد ،متوسل گردند ،از دستكاری اقالم تعهدی به عنوان اولین
ابزار انتخابی ،جهت مدیریت سود استفاده می نمایند(پیسنلکی و یانگ.)1555 ،
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اولین مدل تخمین اقالم تعهدی اختیاری بوسیله ی هیلی( )7330ارائه شده است .مدل هیلی بر این
مبناست که اقالم تعهدی اختیاری برای سال وقوع برابر با میانگین اقالم تعهدی کل بلند مدت می باشند.
دی آنجل ( )7339مدیریت سود را با درنظر گرفتن ت فاوت یک دوره ای در محاسبه کل اقالم تعهدی بررسی
کرد .در این الگو  ،اقالم تعهدی مربوط به دوره قبل(که بر مجموع دارایی ها تقسیم می شود) معیار اندازه
گیری اقالم تعهدی غیر اختیاری است .با این حال رایج ترین مدل مورد استفاده برای تخمین اقالم تعهدی
غیر اختیاری مدلی است که بوسیله ی جونز( ) 7337براساس رگرسیون خطی است که دارایی های سال
قبل(، )TAt-1تغییر در فروش (، )∆REVاموال ،ماشین آالت و تجهیزات ( )PPEبه اقالم تعهدی کل ()TACC
نسبت داده می شوند .دیچو و همكاران ( ) 7330برای از بین بردن محدودیت مدل جونز یعنی فرض غیر
اختیاری بودن درآمد فروش ،اقدام به تعدیل درآمد از طریق تغییرات حسابهای دریافتنی نمودند .در این
مدل فرض می شود که تمام تغییرات در فروش نسیه از مدیریت سود ناشی می شود .سابرامانیام ()7339
نش ان داد که بازار برای اقالم تعهدی اختیاری ارزش بیشتری قائل می شود،زیرا اجزای اختیاری سود ،
توانایی سود در انعكاس قیمت ذاتی را افزایش می دهد .وی عالوه بر تایید وجود محتوای فزاینده اطالعاتی
در جریانهای نقدی و تعهدی شواهدی ارائه کرد که نشان می دهد مجموع اقالم تعهدی در مقایسه با وجوه
نقد حاصل از عملیات  ،دارای محتوای بیشتری است.
فو هسانگ چن و همكارن ( )1570در پژوهشی با عنوان "تشخیص مدیریت سود صنعت بیوتكنولوژی با
استفاده از شبكه های بایس ،تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ،شبكه عصبی پس انتشار ،و درخت تصمیم"
به این نتیجه دست یافتند که ترکیب روش غربالگری شبكه بایس با درخت تصمیم گیری بهترین عملكرد را
با نرخ دقت  % 33/07در تشخیص مدیریت سود نشان می دهد.
هنریک هاگالند ( )1571در مطالعهای به بررسی پیشبینی مدیریت سود با استفاده از مدلهای خطی و
مدلهای غیرخطی پرداخت .نتایج نشان داد که مدلهای شبكه عصبی مصنوعی از توان باالتری در تعیین
مدیریت سود نسبت به مدلهای خطی برخوردار است.
آمینو اسالم و همكاران ( )1577کارایی مدل تعدیل شده جونز در بازار بورس اوراق بهادار بنگالدش را
مورد ارزیابی قراردادند .نتایج نشان داد کارایی و دقت مدل تعدیلشده جونز در بازار بورس بنگالدش ضعیف
بوده درحالیکه مدل آنها در کشف اقالم تعهدی از توانایی باالتری برخوردار است.
چی فونگ تسایی و ین جونگ چیو ( )1553به بررسی مدیریت سود از طریق شبكه عصبی و درخت
تصمیم پرداختند .هدف اصلی آنان بررسی کاربرد شبكههای عصبی برای پیشبینی رو به باال یا پایین بودن
مدیریت سود میباشد .پس از  0مرحله اعتبارسنجی ،نتایج پژوهش صحت پیشبینی رو به باال را نشان داد.
دیچو و همكاران ( )1577در مطالعهای ضمن بررسی مدلهای مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
رویكرد جدیدی برای اندازهگیری مدیریت سود معرفی نمودند.
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جیانمینگ ( )1557در تحقیقی از طریق بهکارگیری اقالم تعهدی غیرمنتظره در خصوص آزمون
مدیریت سود مدل جدیدی را نسبت به مدل جونز و مدل تعدیلشده آن ارائه داد و به این نتیجه دست یافت
که این مدل توانایی باالیی در شناسایی موارد مدیریت شده و همچنین کیفتی بهتر را دارا میباشد.
پورزمانی ( )7839در پژوهشی با عنوان " کاربرد الگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی در بهبود قدرت
پیش بینی سود آوری شرکتها" به بررسی پیش بینی سودآوری شرکتها با استفاده از مدل های الگوریتم
ژنتیک خطی و غیر خطی پرداخت .در این پژوهش از  18نسبت مالی به عنوان متغیر مستقل برای سالهای
 7877تا  7837استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد دقت پیشبینی الگوریتم ژنتیک غیرخطی
(35/59درصد) بیشتر از الگوریتم ژنتیک خطی ( 37/79درصد) است.
موسی بزرگ اصل و فرشید غفارپور ( )7837در مطالعهای به بررسی مقایسه الگوهای پیشبینی اقالم
تعهدی برای تشخیص مدیریت سود پرداختند .در این پژوهش  0الگوی رایج شامل الگوهای دی آنجل
( ،)7330جونز( ،)7337جونز تعدیلشده( )7330سابرامانیام( ،)7339گومز و همكاران( )1555برآورد و
مقایسه شدند .یافتهها نشان داد در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای شناسایی
مدیریت سود ،الگوی تعدیلشده جونز توان بیشتری دارد.
 -3مدل هاي هوش مصنوعی
 -1-3شبکه عصبی مصنوعی
شبكه های عصبی مصنوعی یک سیستم پردازش داده ای می باشد که از تعداد زیادی عناصر پردازشگر
ساده و بسیار مرتبط باهم (یعنی همان اعصاب مصنوعی) تشكیل شده است و در ساختار آن از پوسته دماغی
مغز الهام گرفته شده است.این عناصر پردازشگر معموالً در الیه ها ،با صفحات ارتباط منطقی دارند بطوری
که بین الیه ها ارتباطات کامل و یا تصادفی وجود دارد(.غضنفری  . )7831نورون عنصر اصلی مغز است و به
تنهائی همانند یک واحد پردازش منطقی عمل می کند .مغز به عنوان یک سیستم پردازش اطالعاتی با
ساختار موازی از 755تریلیون نرون به هم مرتبط تشكیل شده است .نورونها ساده ترین واحد ساختاری
سیستم های عصبی هستند(جكسون،تی  .وبیآلر .)7838 .طی چند سال اخیر  ،تالشهای بسیار جدی برای
مدل کردن یک نرون طبیعی صورت گرفته و پیشرفت قابل مالحظه ای در این راستا حاصل شده
است(منهاج ،محمدباقر .)7877،برای مدلسازی یک شبكه عصبی مصنوعی ،میتوان از یک مدل ریاضی که
خصوصیات یک سیستم بیولوژیكی را توصیف کند ،استفاده کرد .در نگاره 7شمای کلی یک شبكه عصبی
مصنوعی نشان داده شده است.
از آنجایی که عوامل زیادی همچون الیه های پنهان  ،تعداد نورون های الیه های پنهان ،وزن های مربوط به
هر الیه ،توابع تبدیل  ،نرمال کردن داده ها و الگوریتم یادگیری می توانند عملكرد شبكه های عصبی را
تحت تاثیر قرار دهند  ،بنابراین بهترین معماری شبكه عصبی با استفاده از تجربه و آزمایش و خطا بدست
می آید(غضنفری و ارکات)7838 ،
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نگاره  -1شماي کلی شبکه عصبی مصنوعی
منیع :کیا ،مصطفی()7837

 -2-3الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک ) (GAیک روش بهینه سازی غیر کالسیک بر پایه تكامل بیولوژیكی ) (EAمی باشد.
) (GAابزاری است که بوسیله آن ماشین می تواند مكانیسم انتخاب طبیعی را با جستجو در فضای مسأله
جهت یافتن جواب بهینه ،شبیه سازی نماید.اساس این مدل بر گرفته از مدل داروین در مورد تكامل بوده که
محاسبات تكمیلی آن توسط ریچنبرگ در سال  7395معرفی و توسط جان هالند و دانشجویانش در سال
 7370در دانشگاه میشیگان ارائه شد(توماس  .)1551،در سال  7331جان کازا این مدل را در برنامه های
استنتاجی در اجرا کردن وظایف معین به کار گرفت (GA) .بر روی جمعیتی از راه حل های بالقوه به صورت
موازی اقدام به جستجوی نهایی گردیده ،در هر نسل یا گروه به ترین آنها انتخاب و پس از زادو ولد (استفاده
از فرآیند جهش با احتمال ثابت) مجموعه ای از فرزندان را تولید می کند(رعایت مناسب تر بودن افراد و
احتمال ابقای فرد در نسل های بعدی از جمله نكات فرآیند می باشد) .الگوریتم دارای قابلیت انعطاف باالیی
بوده و می تواند بهت رین روش برای دستیابی سریع به پاسخ مناسب باشد ،این الگوریتم برای حل مسئله
برنامه راه حل های زیادی را ارائه ،با استفاده از یک تابع تناسب آنها را ارزیابی ،وبا گرایش فضای جستجو در
جهت تكامل ،راه حل مطلوب را تولید و معرفی می کند(تسكناس.)1559،
در طبیعت جهش فرآیندی ا ست که در آن بخشی از یک ژن بصورت تصادفی تغییر می کند .در
الگوریتم ژنتیک احتمال جهش در کروموزوم ها در حدود  5/57تا  5/557در نظر گرفته می شود .می توان
جهش را طوری تنظیم کرد که نرخ جهش با افزایش همگرایی جمعیت کاهش یابد.در کد گذاری حقیقی می
توان با محدود ک ردن جهش به تغییرات کوچک ،عملگر های تكثیر را در جهت رسیدن به جواب همگرا کرد.
رابطه زیر برای جهش در اعداد حقیقی پیشنهاد شده است:
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()1

)xk′= xk+∆(t,xkmax-xk

()2

)xk′= xk- ∆(t,xk-xkmin
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 xkmaxبزرگترین مقدار مجاز متغیر  xkو  xkminکوچكترین مقدار مجاز آن است T .تعداد نسل های حقیقی
تولید شده تا آن زمان است∆(t,y).مقداری بین صفر و yدارد و از رابطه زیر بدست می آید:
()3

)

(

)

(

 Tماکزیمم تعداد نسل هاست b .هم یک پارامتر بزرگتر از یک است که مقدار غیر یكنواختی را تعیین می
کند (رضایی،رنجبران .)7833
 -3-3بکارگیري الگوریتم ژنتیک در بهینه سازي مدل شبکه عصبی مصنوعی
عملكرد شبكه عصبی مصنوعی بر اساس آموزش وزنها می باشد و مقادیر مربوط به وزن ها بصورت
تصادفی توسط شبكه تعیین می شود ،هر چه مقدار این وزنها دقیق تر باشد عملكرد شبكه بهتر خواهد بود.
در این پژوهش برای تعیین بهترین وزن که عملكرد شبكه را بهبود بخشد ،مقدار آنها با استفاده از الگوریتم
ژنتیک بهینه شده است .فرآیند بهینه سازی شبكه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نگاره 1
نشان داده شده است.

نگاره  -2فرآیند بهینه سازي شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
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همان طور که در شكل فو ق مشاهده می شود ،کروموزم های الگوریتم ژنتیک وزنهای شبكه عصبی مصنوعی
را تشكیل می دهند .تابع برازش ) (Fitness functionاین وزنها را به شبكه عصبی اعمال می کند سپس
مجموعه داده مورد نظر به شبكه اعمال می شود و میانگین مجذور خطا محاسبه شده و به عنوان مقدار
برازش یا سازگاری محاسبه شده به الگوریتم ژنتیک برگشت داده می شود .الگوریتم ژنتیک دارای پارامتر
هایی جهت انجام عملیات بهینه سازی می باشد .از جمله این پارامتر ها اندازه جمعیت ،تعداد نخبگان
انتقالی به نسل بعدی ،تعداد نسل ،نرخ عملگر جهش ،نرخ عملگر ترکیب و شرط توقف می باشد .مقدار این
پارامتر ها در بخش طراحی مدل تعیین شده است.
 -4فرضیه هاي پژوهش
فرضیه های پژوهشی در این پژوهش عبارتند از:
فرضیه اول :دقت و توانایی مدل مبتنی بر شبكههای عصبی مصنوعی در پیش بینی مدیریت سود از مدل
خطی جونز تعدیل شده بیشتر است.
فرضیه دوم :دقت و توانایی مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبكه عصبی در پیش بینی مدیریت سود از مدل
شبكه عصبی مصنوعی بیشتر است.
 -5روششناسی پژوهش
در این پژوهش به منظور جمع آوری مبانی تئوریكی موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده
است .اطالعات الزم مربوط به متغیر های تحقیق از ط ریق بانک اطالعاتی رهاورد نوین و در مواقع
لزوم از طریق مراجعه مستقیم بهسازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.مرتب
سازی وتجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای matlab14، Excelو spssانجام گرفت .هدف از انجام
این تحقیق پیش بینی مدیریت سود با استفاده از مدل شبكه عصبی مصنوعی و مدل ترکیبی الگوریتم
ژنتیک -شبكه عصبی و همچنین مقایسه آنها می باشد .داده های ورودی با استفاده از داده های خام محاسبه
گردیدند .جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده د ر بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است
که تعداد  30شرکت در طی دوره  9ساله  7837الی  7831به عنوان نمونه انتخاب شده است.
 -1-5روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از الگوی جونز تعدیل شده و مدل غیرخطی مبتنی بر الگوی شبكه عصبی مصنوعی برای
پیش بینی مدیریت سود و همچنین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن مدل شبكه عصبی مصنوعی
استفاده میشود .داده های مورد استفاده در این پژوهش به دو بخش دادههای تخمین(تعیین ضرایب برای
مدل خطی و دادههای آموزش برای شبكه عصبی مصنوعی)که شامل  9سال( 7833 ،7833، 7837و)7835
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از  9سال کل مجموعه دادهها و بخش دادههای ارزیابی مدلها (دادههای آزمون برای شبكه عصبی مصنوعی)
که  1سال ( 7837و )7831از  9سال کل دادهها را شامل میشود.
مسئله ارزیابی عملكرد مدل های تخمین تعهدات اختیاری آن است که تعهدات اختیاری واقعی را
نمیتوان اندازهگیری کرد .یک روش ارزیابی عملكرد مدلها ،دریافت تصادفی مجموعه داده تخمین و
مجموعه داده ارزیابی از یک جمعیت مشابه است .وقتی هر دو مجموعه داده از یک جمعیت گرفته میشود،
تعهدات اختیاری نباید زیاد متفاوت از صفر باشد .اگر مدلها به خوبی مشخص باشد ،هرچه میانگین و میانه
تخمین مدل ها برای تعهدات اختیاری به صفر نزدیكتر باشد ،عملكرد بهتر است .در این پژوهش از آزمون t
استیودنت( میانگین یک جامعه ) برای تعیین معنیداری تفاوت میانگین اقالم تعهدی اختیاری هر یک از
الگوها با صفر استفاده شده است .در نهایت با انجام آزمون جفتی ( مقایسه میانگین زوج ها ) برای آزمون
فرضیه های پژوهش ،اقدام به تعیین تفاوت میانگین اقالم تعهدی اختیاری یک الگو با الگوی دیگر میشود
که معنیداری تفاوت در میانگین اقال م تعهدی اختیاری بین الگوهای مورد استفاده در این پژوهش با یكدیگر
را نشان میدهد.
 -2-5الگوي شناسایی مدیریت سود
براساس مطالعات انجام شده ،مدل تعدیل شده جونز قویترین مدل برای توصیف و پیشبینی مدیریت سود
میباشد.
بر این اساس در پژوهش حاضر از مدل مذکور برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری استفاده شده است .در
مدل تعدیل شده جونز ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح زیر محاسبه میگردد:
()4

TAt ,i  CAt ,i  CLt ,i  CASH t ,i  STDt ,i  DEPt ,i

 iدر سال t

 : TAکل اقالم تعهدی شرکت
 : CAt ,iتغییر در داراییهای جاری شرکت  iبین سال  tو t-1
 : CLt ,iتغییر در بدهیهای جاری شرکت  iبین سال
 : CASH t ,iتغییر در وجه نقد شرکت  iبین سال  tو t-1

 tو t-1

 : STD t ,iتغییر در حصه جاری بدهیهای بلندمدت شرکت
 : DEPt ,iهزینه استهالک

 iبین سال  tو t-1

شرکت  iدر سال t

پس از محاسبه کل اقالم تعهدی ،پارامترهای  3 , 2 , 1به منظور تعیین اقالم تعهدی غیر اختیاری ،از
طریق فرمول زیر برآورد میشوند.
(TAi ,t / Ai ,t 1  1 (1/ Ai ,t 1 )   2 [(REVi ,t  REC ) / Ai ,t 1 ]   3 ( PPE it / Ai ,t 1 )   it )5

که داریم:
 : TAi,tکل اقالم تعهدی شرکت

 iدر سال t
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REVi ,t

 :تغییر در درآمد فروش شرکت  iبین سال  tو t-1

 : RECتغییر در حسابهای دریافتنی شرکت  iبین سال  tو t-1

 : PPEitناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت
Ai ,t 1

 it

 iدر سال t

 :کل ارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر سال t-1

 :اثرات نامشخص عوامل تصادفی

 : 3 , 2 , 1پارامترهای برآورده شده شرکت

i

پس از محاسبه پارامترهای  3 , 2 , 1از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقالم تعهدی غیر
اختیاری) (NDAبه شرح زیر تعیین میشود:
(NDAi ,t  1 (1/ Ai ,t 1 )   2 [(REVi ,t  REC ) / Ai ,t 1 ]   3 ( PPE i ,t / Ai ,t 1 ) )6

و در نهایت اقالم تعهدی اختیاری ) (DAپس از تعیین  NDAبه صورت زیر محاسبه میشود:
()7

DAi ,t  (TAi ,t / Ai ,t 1 )  NDAi ,t

 -3-5طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعی
در این پژوهش ،شبكه پس انتشار خطا) (BPکه یكی از انواع شبكههای پیشخور) (ffاست  ،مورد استفاده
قرار گرفت .این شبكه ها ،یک شبكه چند الیه با تابع انتقال غیرخطی و قاعده یادگیری Levenbery-
 Marqwardtمیباشد.این روش سعی در کاهش محاسبات با استفاده از عدم محاسبه ماتریس  Hessianدارد.
ماتریس  Hessianبه روش زیر قابل تخمین است.
()8

H=J TJ

همچنین شیب نیز به صورت زیر محاسبه میگردد:
()9

G=J Te

 Jماتریس ژاکوبیان ) (Jacobianمیباشد که شامل مشتقات  7از خطاهای شبكه نسبت به وزنها و
بایاسها است و  eبردار خطای شبكه است،ماتریس ژاکوبیان از طریق تكنیکهای استاندارد ) (BPقابل
محاسبه است و پیچیدگی محاسبات آن نسبت به محاسبه ماتریس  Hessianبسیار کمتر است .در این
پژوهش برای آموزش شبكه از تابع یادگیری  TrainLMاستفاده شده است(کیا  .)7837،نتایج بیشتر پژوهش
های قبلی در زمینه پیش بینی مدیریت سود نشان می دهد که برای حل این نوع مسائل  ،داشتن یک الیه
پنهان یا میانی در شبكه کافی است  .در مسائل از نوع پیش بینی تعداد نورون های الیه ورودی برابر با تعداد
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متغیر های پیش بین (مستقل) است .بنابراین در این پژوهش ،تعداد نورون های الیه ورودی برابر با ( 8تعداد
متغیرهای مستقل) است .با استفاده از قاعده  n(2n+1نشان دهنده تعداد نورون های الیه ورودی است )
برای تعداد نورون های مختلف در الیه میانی ،همراه با تنظیم پارامتر های دیگر ،این نتیجه حاصل شد که
وجود هفت نورون در الیه میانی می توان به عملكرد بهتر ،بویژه از نظر قابلیت تعمیم ،منجر شود .تابع تبدیل
مورد استفاده در این پژوهش ،تابع سیگموئیدی است .تابع سیگموئید یک تابع مشتق پذیر با برد محدود
است که برای همه مقادیر ورودی (دامنه نامحدود) تعریف شده است .و در همه نقاط دارای مشتق مثبت
است.
()11

با قرار دادن یک شرط مرزی و سه درجه آزادی ،کالسی از نوع تابع سیگموئید ایجاد میشود .بسیاری از
فرآیندهای طبیعی مثل منحنی های یادگیری پیچیده و نیز هنگامی که یک شرح مفصل وجود ندارد ،اغلب
از تابع سیگموئید استفاده می شود .در کنار توابع منطقی ،توابع سیگموئید شامل تانژانت وارون معمولی،
ت انژانت هذلولوی و تابع خطا است .انتگرال هر تابع صاف،مثبت و زنگی شكل ،یک تابع سیگموئید خواهد بود.
بنابراین توابع توزیع تجمعی برای بسیاری از توزیعهای احتمالی مشترک سیگموئید هستند .نگاره  8نمودار
انواع توابع سیگموئید را نشان می دهد.

نگاره  -3نمودار انواع توابع سیگموئیدي
منیع :کیا ،مصطفی()7837

تابع عملكرد 9برای آموزش شبكه ،میانگین مجموع مربعات خطا ) (MSEدر نظر گرفته شده است که عبارت
است از:
()11

) (

∑
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استفاده از این تابع عملكرد باعث خواهد شد که شبكه وزنها و تورش های کوچكتری داشته باشد و این
امر به نوبه خود شبكه را مجبور میکند تا پاسخ های هموارتری ارائه دهد .برای تعیین بهترین مدل شبكه
عصبی که دارای توانایی پیشبینی باالیی باشد و همچنین از کمترین (MSEمیانگین مربعات خطا) برخوردار
باشد باید بهترین پ ارامترهای مربوط به شبكه تعیین گردد .پارامترهای مربوط به شبكههای عصبی مصنوعی
برای طراحی مدل شامل تعداد الیههای پنهان ،تعداد نورونهای موجود در هر الیه پنهان یا میانی ،تابع
تبدیل ،تابع یادگیری ،نرخ یادگیری و تعداد تكرار آموزش میباشد.
جدول  -1انتخاب بهترین پارامتر هاي شبکه عصبی مصنوعی
MSE

epoch

Lr

n

ANN

5/5970

055

5/57

7

7

5/5908

7555

5/57

7

1

5/5839

1555

5/57

7

8

5/5837

7555

5/7

7

9

5/5993
5/5073

1555
8555

5/7
5/7

7
7

0
9

5/5817

7555

5/0

7

7

5/5853

1555

5/0

7

3

5/5059

7555

5/7

7

3

5/5093

1555

5/7

7

75

منبع :یافته های پژوهش
=nتعداد نورون های الیه پنهان=Lr ،نرخ یادگیری=e poch ،تكرار آموزش=MSE ،میانگین مجموع مربعات خطا.

جدول شماره  7نشان دهنده  75ساختار برتر شبكه عبصی مصنوعی می باشد .بازه تغییرات نرخ
یادگیری از  5/57تا  5/3می باشد و برای هر یک از نرخ های یادگیری از تعداد تكرار های ، 7555 ، 055
 1555و  8555استفاده شده است .در نهایت ،با بررسی جدول شماره  7و مقایسه میانگین مجموع مربعات
خطا ANN8 ،با میانگین مجموع مربعات خطای ، 5/5853نرخ یادگیری  5/0و تعداد تكرار  1555به عنوان
بهترین ساختار شبكه عصبی مصنوعی انتخاب شده است.
در طراحی الگوریتم ژنتیک اندازه جمعیت  10و تعداد نخبگان 1در نظر گرفته شده است ،به این معنی
که در هر نسل دو تا از بهترین افراد بدون تغییر به نسل بعدی منتقل می شوند .تعداد کل نسل ها  755و
در شرط توقف اگر بعد از  75نسل هیچ تغییری در مقادیر برازش)(Fitnessبه وجود نیامد از الگوریتم خارج
شود .تعداد کروموزم ها بر اساس تعداد کل وزن های شبكه عصبی مصنوعی تعیین می شود.این تعداد
عبارتند از)7 :تعداد وزنهای الیه ورودی )1تعداد وزنهای الیه میانی )8بایاس مربوط به تعداد نورون های الیه
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میانی و خروجی .در مجموع  85وزن و بایاس که تعداد کروموزم های الگوریتم ژنتیک را تشكیل می دهند
محاسبه گردید .در تعیین نرخ های عملگر جهش و عملگر ترکیب از مقادیر تصادفی استفاده شده است.معیار
اندازه گیری تابع برازش ،میانگین مجذور مربعات خطای بدست آمده از خروجی شبكه می باشد .جدول 1
نشان دهنده انتخاب بهترین نرخ عملگرها در بهترین برازش و سازگاری است.
جدول  -2انتخاب بهترین پارامتر هاي الگوریتم ژنتیک
خروج از الگوریتم

بهترین برازش

نرخ عملگر

نرخ عملگر

)(MSE

جهش

ترکیب

تعداد جمعیت

شماره
مدل

99

5/551773

5/7

5/7

10

7

03

5/551573

5/1

5/7

10

1

80

5/551577

5/8

5/7

10

8

37

5/557337

5/9

5/7

10

9

37

5/551739

5/7

5/3

10

0

09

5/557335

5/1

5/3

10

9

71

5/557317

5/8

5/3

10

7

98
39

5/557380
5/551839

5/9
5/7

5/3
5/3

10
10

3
3

73

5/551853

5/1

5/3

10

75

35

5/551199

5/8

5/3

10

77

38

5/551837

5/9

5/3

10

71

منیع :یافته های پژوهش

جدول شماره  1نشان دهنده  71ساختار الگوریتم ژنتیک است که از  8نرخ عملگر ترکیب(  5/3 ، 5/7و
 )5/3و  9نرخ عملگر جهش (  5/8 ، 5/1 ، 5/7و  ) 5/9استفاده شده است .در بررسی جدول شماره  0می
توان نتیجه گرفت که بهترین برازش به مقدار  5/557317مربوط به نرخ عملگر جهش  5/8و نرخ عملگر
ترکیب  5/3می باشد و در نسل  71ام از الگوریتم خارج شده است ،و بدترین برازش با مقدار 5/551837
مربوط به نرخ عملگر جهش  5/9و نرخ عملگر ترکیب  5/3است که در نسل  38ام از الگوریتم خارج شده
است .در نهایت ،مدل ترکیبی شماره  7برای پیش بینی مدیریت سود انتخاب شده است.
 -6یافته هاي پژوهش
در جدول شماره  8آمار توصیفی از جمله حداقل  ،حداکثر  ،میانگین  ،انحراف معیار  ،کشیدگی و چولگی
برای متغیرهای مختلف محاسبه شده است.
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جدول  -3آمار توصیفی متغیر هاي مربوط به مدل جونز تعدیل شده
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

-5/9977

7/7990

5/5719

5/7930

7/5311

0/9587

1/TAt-1

5

5

5

5

7/3339

9/9137

TACC/TAt-1
(∆REV∆REC)/TAt-1

-7/3789

7/9090

5/5778

5/1903

-5/1533

7/3795

PPEt/TAt-1

5/5553

7/3899

5/1919

5/1799

7/3338

9/3317

منیع :یافته های پژوهش

 -1-6آزمون میانگین یک جامعه
مسئله قابلمالحظه هنگام مقایسه کردن مدل های متفاوت برای شناسایی مدیریت سود این است که
اهمیت واقعی مدیریت سود نمیتواند اندازهگیری شود .بنابراین  ،عملكرد مدل ها نمیتوانند به طور مستقیم
ارزیابی شوند .با این حال راههای جایگزینی برای تعیین عملكرد مدلها وجود دارد .ابتدا فرض این است که
اگر مجموعههای داده های ارزیابی و تخمین به طور تصادفی از یک جامعه باشند ،میانگین اقالم تعهدی
اختیاری به طور معنی داری نباید از صفر متفاوت باشند .بنابراین هرچه مدل  ،اقالم تعهدی اختیاری را در
مجموعه داده های ارزیابی نزدیک تر به صفر تخمین بزند  ،عملكرد مدل بهتر است(هاگالند .)1571،برای این
منظور می توان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده کرد .برای بررسی فرضیه مطرحشده به ترتیب زیر عمل
میکنیم :
میانگین جامعه اقالم تعهدی اختیاری برابر با صفر است(ادعا)
میانگین جامعه اقالم تعهدی اختیاری برابر با صفر نیست

H0 : µ = 0
H1 : µ≠ 0

نتیجه آزمون شامل دو خروجی میباشد .خروجی اول (جدول  )9آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را
ارائه میکند و اعداد محاسبه شده به ترتیب تعداد دادهها  ،میانگین ،انحراف معیار و خطای معیار میانگین را
نشان میدهد .کمترین میانگین و بیش ترین میانگین به ترتیب مربوط به مدلهای ترکیبی الگوریتم
ژنتیک-شبكه عصبی  ،شبكه عصبی مصنوعی و مدل خطی جونز تعدیل شده میباشد.
جدول  -4آمار توصیفی آزمون میانگین یک جامعه
میاگین خطاي استاندارد

انحراف
معیار

میانگین

تعداد
نمونه

5/55573

5/78909

5/5557

075

مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبكه عصبی

5/55975
5/55093

5/79707
5/79387

5/5571
5/5759

075
075

مدل شبكه عصبی مصنوعی
مدل خطی جونز تعدیل شده

منیع :یافته های پژوهش
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خروجی دوم (جدول  ) 0مربوط به آمار استنباطی است و نتایج آزمون را ارائه میکند .بر این اساس با
توجه به آماره  tبرای هر یک از مدلها مقدار  Sigبرای مدلهای ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبكه عصبی ،
شبكه عصبی مصنوعی و مدل خطی جونز تعدیل شده به ترتیب 5/073 ،5/317و  5/780میباشد .از آنجا
که سطح معنیداری ) (Sigبرای همه مدلها از  5/50بیشتر است  ،فرض  H0رد نمیشود و ادعای برابری
میانگین اقالم تعهدی اختیاری با صفر را نمیتوان مردود دانست.
جدول  -5آمار استنباطی و نتایج آزمون میانگین یک جامعه
معیار آزمون = 0
فاصله اطمینان %55

میانگین

سطح معنی

درجه

داري Sig.

آزادي

5/317

093

5/038

093

7/718

093

حد باال

حد پایین

5/5739

- 5/5895

5/55573

5/5117

- 5/5503

5/55773

5/073

5/5198

-5/5558

5/57503

5/780

Tآماره

7/307

مدل ها
مدل ترکیبی الگوریتم
ژنتیک-شبكه عصبی
مدل شبكه عصبی مصنوعی
مدل خطی جونز تعدیل شده

منیع :یافته های پژوهش

 -2-6آزمون مقایسه میانگین زوجها
برای انتخاب بهترین مدل در پیش بینی اقالم تعهدی اختیاری جهت شناسایی مدیریت سود از آزمون
مقایسه میانگین زوج ها استفاده شده است .یكی از بهترین معیارهای ارزیابی عملكرد مسایل پیشبینی ،
میانگین قدر مطلق خطاها ) (MAEمیباشد که از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
|

()12

|∑

خطای پیشبینی  ،اختالف مقدار واقعی و مقدار پیشبینی شده در دوره متناظر میباشد .اگر  Eخطای
پیشبینی در دوره  Y ، tمقدار حقیقی در دوره  tو  Fمقدار پیشبینی در دوره زمانی  tباشد .خطای
پیشبینی طبق رابطه زیر  ،برابر است با:
()13

Et=Yt – Ft

از آنجا که اقالم تعهدی اختیاری از تفاوت اقالم تعهدی کل و اقالم تعهدی غیر اختیاری محاسبه میشود،
میتوان برای ارزیابی عملكرد پیش بینی از میانگین قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری به شرح زیر استفاده
کرد:
()11

|

|∑

|

|∑

میانگین قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری
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هر چه میزان قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری ) (DAکمتر باشد بدین معناست که مدل مورد نظر،
پیشبینی بهتر و دقیقتری را ارائه نموده است.
 -1-2-6آزمون فرضیه اول پژوهشی
فرضیه اول پژوهشی به شرح زیر است:
 - H0دقت کلی مدل شبكههای عصبی مصنوعی در پیش بینی مدیریت سود از مدل خطی جونزتعدیل شده
بیشتر نیست .و یا به عبارتی:
H0: µd ≥ 0

 - H1دقت کلی مدل شبكههای عصبی مصنوعی در پیش بینی مدیریت سود از مدل خطی جونز تعدیل شده
بیشتر است .و یا به عبارتی:
H1: µd < 0

که در آن  µd ،برابر است با ). (µAnn-µAdjJonse
نتیجه آزمون مقایسه میانگین زوجها برای فرضیه اول پژوهش به شرح زیر است.
جدول  -6نتیجه آزمون مقایسه میانگین زوجها بین مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی و جونز
تعدیل شده
اختالف زوج ها

سطح
معنی

درجه

داري

آزادي

Sig.

5/555

093

آماره t

فاصله اطمینان %55
حد باال

حد پایین

- 5/77758 -5/53758 -19/997
منیع :یافته های پژوهش  -منظور از

Abs

میانگین
خطاي
استاندارد
5/55839

انحراف
معیار
5/71557

میانگین
-5/75797

 AnnAdjJonse

 ،قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری می باشد

جدول شماره  9نتایج آزمون  tاستیودنت را نشان میدهد .سطح معناداری آزمون ) (Sigکوچکتر از
 5/50درصد است ،لذا میتوان با اطمینان بیان کرد که  µd ≠ 0است و از طرفی حد باال و حد پایین
( -5/53758و  )-5/77758منفی بیانکننده این موضوع میباشد که  µAnn< µAdjJonseاست .در نتیجه فرض
 H0رد میشود و فرض  H1پذیرفته میشود .به عبارت دیگر با اطمینان  30درصد دقت کلی مدل شبكههای
عصبی مصنوعی در پیشبینی مدیریت سود از مدل رگرسیون خطی جونز تعدیل شده بیشتر است.
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 -2-2-6آزمون فرضیه دوم پژوهشی
فرضیه دوم پژوهشی به شرح زیر است:
 - H0دقت کلی مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبكه عصبی در پیش بینی مدیریت سود از مدل شبكه
عصبی مصنوعی شده بیشتر نیست .و یا به عبارتی:
H0: µd ≥ 0

 - H1دقت کلی مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبكه عصبی در پیش بینی مدیریت سود از مدل شبكه
عصبی مصنوعی شده بیشتر است .و یا به عبارتی:
H1: µd < 0

که در آن  µd ،برابر است با ). (µGAANN-µAnn
نتیجه آزمون مقایسه میانگین زوجها برای فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر است.
جدول  -7نتیجه آزمون مقایسه میانگین زوجها بین مدل ترکیبی  GA-ANNو مدل شبکه عصبی
مصنوعی
سطح

اختالف زوج ها
درجه

معنی داري آزادي
Sig.

5/555

093

آماره t

فاصله اطمینان %55
حد باال

حد پایین

- 5/53503 - 5/51308 -17/501
منیع :یافته های پژوهش  -منظور از

Abs

میانگین
خطاي
استاندارد
5/55137

انحراف
معیار

میانگین

- 5/50315 5/39310

 GAANNANN

زوج 1

 ،قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری می باشد

جدول شماره  7نتایج آزمون  tاستیودنت را نشان میدهد .سطح معناداری آزمون ) (Sigکوچکتر از
 5/50درصد است ،لذا میتوان با اطمینان بیان کرد که  µd ≠ 0است و از طرفی حد باال و حد پایین
( -5/51308و  )-5/53503منفی بیانکننده این موضوع میباشد که  µGAANN< µAnnاست .در نتیجه فرض
 H0رد میشود و فرض  H1پذیرفته میشود .به عبارت دیگر با اطمینان  30درصد دقت کلی ترکیبی الگوریتم
ژنتیک-شبكه عصبی در پیشبینی مدیریت سود از مدل شبكه عصبی مصنوعی بیشتر است.
 -7نتیجه گیري و بحث
این پژوهش  ،پیش بینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را در
یک دوره  9ساله مورد بررسی و آزمون قرارداد .بدین منظور از اقالم تعهدی اختیاری برای تعیین مدیریت
سود استفاده شده است .در این پژوهش نیز همانند پژوهش های قبلی صورت گرفته در زمینههای مختلف،
مدل خطی رگرسیونی با مدل غیرخطی شبكه عصبی مصنوعی که یكی از پر کاربردترین مدلهای هوش
مصنوعی می باشد ،مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعات گذشته نشان داده که
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مدل شبكه عصبی مصنوعی به علت دارا بودن ویژگیهای غیرخطی  ،ناپا رامتریک و یادگیری تطبیقی  ،ابزار
قدرتمندی برای دستهبندی  ،شناسایی و پیشبینی مسایل مالی میباشد .مدل شبكه عصبی مصنوعی با
توجه به ویژگی های آن ،برای تعیین پارامتر های مناسب جهت پیش بینی مدیریت سود بارها مورد آزمون و
خطا قرار گرفت و 75نمونه از بهترین ساختار شبكه عصبی در این پژوهش ارائه شد و در نهایت ساختاری که
بهترین برازش را نشان داد برای مقایسه با مدل خطی انتخاب گردید .نتایج این پژوهش با پژوهش های
هاگالند( ،)1571تسایی( )1553و پورزمانی ( )7839همسو بوده و در همه این پژوهش ها ،بكارگیری هوش
مصنوعی در پیش بینی مدیریت سود و سود آوری دارای خطای پیش بینی کمتری بوده است .همچنین در
این پژوهش از الگوی الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی وزن های شبكه عصبی مصنوعی استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که ترکیب الگوریتم ژنتیک با شبكه عصبی مصنوعی قدرت پیش بینی را بطور قابل
مالح ظه ای افزایش می دهد که این امر مطابق با پژوهش فو و همكاران( )1570در ترکیب مدل های
هیورستیک و نیز مطابق با پژوهش پور زمانی( ) 7839در بكار گیری الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی می
باشد .توانایی باال و درصد خطای پایین مدل شبكه عصبی مصنوعی در مسایل پیش بینی ،به دلیل غیر
خطی بودن موجب شده است تا در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش پیشنهاد می
شود برای افزایش توانایی مدل شبكه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مدیریت سود از سایر متغیر های
حسابداری استفاده شود و نیز می توان برای انتخاب متغیر ها و بهینه سازی آن از الگوریتم ژنتیک و سایر
مدل های بهینه ساز استفاده نمود .پژوهش های پیش رو می تواند در بكارگیری و توسعه مدل های هوش
مصنوعی بسیار موثر باشد ،همچنین ترکیب مدل های هوش مصنوعی در این امر موجب افزایش توانایی
پیش بینی می شود.
فهرست منابع
 بزرگ اصل موسی ،غفار پور فرشید ،مقایسه الگوهای پیش بینی اقالم تعهدی برای تشخیص مدیریت
سود ،تحقیقات کاربردی در گزارشگری مالی ،)7837(،شماره ، 7صص .17- 05
 پورزمانی زهرا  ،کاربرد الگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی در بهبود قدرت پیش بینی سود آوری
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