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 چکیده

شده  وکار کسبکه منتج به افزایش پیچیدگی در فضای  وکارها کسببا ظهور انواع جدید 
، ها آننیازمند ابزارهایی هستند که با استفاده از  ازپیش بیش گذاران سرمایهاست، مدیران و 

در  ها سازمانخود ایجاد نمایند. وضعیت مالی  وکار کسبشفافیت بیشتری در وضعیت آتی 
نیز از طریق  وکار کسببرخوردار بوده است و بررسی سودآوری  یا ژهیوهمه ادوار از اهمیت 

مالی، وضعیت مالی سازمان را در یک  یها صورت. شود یمتحلیل وضعیت مالی سازمان تبیین 
مالی و  یها نسبتبا استفاده از  دوره مشخص در بردارند. در این تحقیق سعی بر آن است که

، سیستمی طراحی شود که با توجه به عملکرد گذشته یکاو داده یها تمیالگور یریکارگ بهبا 
نماید و بر مبنای آن، تحلیل مناسبی  ینیب شیپرا در آینده  ها آنصنعتی، سود خالص  یها شرکت

که در این تحقیق  از وضعیت عملکردی شرکت حاصل گردد. سیستم مبتنی بر شبکه عصبی
، اقدام ها شرکتمالی و سودآوری  یها نسبتطراحی شده است، با کشف روابط موجود میان 

 .دینما یم ها سازمان سود خالصبینی به پیش
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 مقدمه

وکارها نیازمند ابزارهایی هستند تا وضعیت سودآوری شرکت بسیاری از مدیران کسب
های دارای بینی نمایند. از طرف دیگر در شرکتتصمیمات خود پیش بر اساسخود را 

صرفاً به یک حوزه محدود  ها آنهایی که دامنه فعالیت ساختار هولدینگی یا شرکت
های تجاری در فعالیت ، عالوه بر آنکه مدیران ارشد به دنبال اخذ حداکثر سودنیست

گذاری در فضای های سرمایهخود هستند، دائماً در جستجوی شناسایی فرصت
باشند لذا وجود سیستمی که با استفاده از آن بتوانند نتایج حاصل از وکاری می کسب

های جدید را با بررسی روندهای قبلی وضعیت مالی این گذاری در حوزهسرمایه
. ضمناً بسیاری از فعاالن در حوزه استد حائز اهمیت فراوانی بینی نماینها پیش حوزه

اند که بتوانند وضعیت آتی بازار سرمایه نیز همواره در جستجوی ابزارهایی بوده
 اخذگذاری خود را بینی نمایند و لذا حداکثر سود حاصل از سرمایهها را پیششرکت
 نمایند.

ای از ها در قالب مجموعههای مالی شرکتخالصه اطالعات مندرج در صورت
 ندینما یمبعدی از ابعاد سازمانی را تبیین  هرکدامکه  شود یمهای مالی تحلیل  نسبت
های مبتنی بر متغیرهای بینیموجود در پیش یها یدگیچیپبه جهت (. 1611، 1)بیور

فرا های بینی کننده سود خالص هر شرکت، از روشمتعدد، جهت تهیه سیستم پیش
 به کاربرای حل مسائلی  یطورکل به 2یفرا ابتکارهای  شود. روشاستفاده می یابتکار

یابی به جواب مشخص در  بخشی برای حل و دست رود که هیچ الگوریتم رضایت می
های فرا ابتکاری بر روی مسائل  ترین استفاده روش وجود ندارد. رایج ها آنمورد 

ی بسیار وسیعی از  ها گستره گوریتمگذاری شده است، این ال سازی ترکیبی هدف بهینه
های یادگیری ماشین،  . عالوه بر این، بسیاری از روشردیگ یدر برمهای حل را  روش
فرا های  ی الگوریتم نوعی در زمره توان به های فازی و ... را می های عصبی، روش شبکه

احتمالی  های یابی به پاسخ ها برای دست حساب آورد، زیرا همگی این روش به ابتکاری
 شوند. گرفته می به کارو نه پاسخ قطعی مسائل  قبول قابل

کاوی های دادهای از روشدر این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از مجموعه

                                                                                                                             
1. Beaver 

2. Meta-heuristic 
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ورودی دریافت  عنوان بههای مالی را ای از نسبتسیستمی طراحی شود که مجموعه

وکار کشف حاصله از کسب الصسود خها را با کرده و رابطه بین مجموعه این نسبت
کارها میزان سود خالص وعملکرد گذشته کسب بر اساسسیستمی که بتواند نماید. 

تا  ابزاری کارآمد در اختیار مدیران قرار بگیرد عنوان بهتواند بینی نماید، میرا پیش ها آن
واند تنتایج حاصل از این پژوهش می کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیران ارتقا دهد.

گذاری ابزاری در اختیار فعاالن بازار سرمایه قرار دهد که با وضوح بیشتری سبد سرمایه
 خود را انتخاب نمایند.

از فراهم کردن ابزاری در اختیار  اند عبارتبا توجه به آنچه ذکر شد اهداف این پژوهش 
ناسایی ، شها سازمانبینی وضعیت سودآوری گذاران برای پیشمدیران ارشد و سرمایه

، کاهش ریسک حاصل از یتیچند فعالهای کاری برای سازمانوهای کسبفرصت
. حال با اهداف ها سازمانریزی ریزی و بودجهها و کمک فرآیند برنامهیگذارسرمایه

 زیر تدوین شده است: سؤاالتیادشده، این پژوهش در پی پاسخ به 

 عملکرد گذشته سازمان وجود دارد؟ بر اساسبینی سودآوری سازمان آیا امکان پیش 

 سبود  هبای مبالی را ببر    کاوی میزان تأثیرگذاری نسببت  توان با استفاده از داده آیا می
 سازمان مشخص نمود؟ خالص

را داشته باشد و  ها سازمانهای مالی طراحی سیستمی که امکان دریافت نسبت منظور به
 1یستم شبکه عصبی مصنوعیرا ممکن سازد از س ها آنبینی وضعیت سودآوری پیش

شبکه  یساز هیشبکه با  هاست دادهاستفاده شده است. شبکه عصبی یک سیستم پردازش 
ای را های مختلف، مسئلهها در الیهعصبی مغز انسان و با کمک پردازش موازی داده

ها را از طریق آموزش کشف نماید و یا روابط موجود در یک مجموعه دادهحل می
 (1666، 2تواند خود را آزمون و اعتبار سنجی نماید. )اشپنگلر و همکارانکند و می می

گروه کاربران را مخاطب  3کلی،  یبند میتقسدستاوردهای کاربردی این پژوهش در یک 
 دهد:قرار می

 های دارای ساختار هولدینگی یبا دارای  وکارها یا مدیران ارشد سازمانمدیران کسب
بینی وضعیت سبودآوری خبود   ابزاری برای پیش عنوان بهچند فعالیت از این سیستم 

                                                                                                                             
1. Artificial Neural Network 

2. Spangler et al. 
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نمایند. مدیران ارشد عالوه بر آنکبه ببا در اختیبار داشبتن چنبین اببزاری       استفاده می
وکارهای خود را مشاهده کنند، ایبن  توانند با شفافیت بیشتری وضعیت آتی کسب می

بینی نموده و لذا شهای خود را پیگذارییابند که نتایج حاصل از سرمایهامکان را می
کیفیت تصمیمات استراتژیک خود را ارتقا دهند. شفاف نبودن وضبعیت سبودآوری   

های هنگفت های هولدینگی و لذا صرف هزینهها در سازمانگذاریحاصل از سرمایه
هبای الزم ببرای سبودآوری مطلبوب هسبتند از      کارهایی که فاقد ظرفیتودر کسب
 بینی کننده است.های پیشهای وجود سیستمضرورت

  بینبی وضبعیت سبودآوری    صاحبان و فعاالن بازارهای سرمایه نیز با استفاده از پبیش
 حبال  نیدرعب گذاری خود را کاهش دهنبد و  توانند ریسک سبد سرمایه، میها سازمان

 های آتی در جهت حصول سود حداکثری اقدام نمایند.با شناسایی فرصت

  بینبی کننبده   نیز با در اختیار داشبتن اببزار پبیش   دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور
وکارهبای تحبت نظبارت خبود را     توانند وضعیت یا روند کسبب می ها سازمانسود 

 مشاهده نموده و تصمیمات مقتضی را پیش از وقوع بحران اخذ نمایند.

 پیشینه نظری پژوهش

 شود:های زیر اشاره میدر فرآیند بررسی پیشینه نظری پژوهش جاری، به حوزه
 های مالیهای مالی و شناسایی نسبتمبانی پژوهش .1

 های عصبیکاوی و شبکهداده .2

 شنهاددهندهیهای پسیستم .3

 های مالیهای مالی و شناسایی نسبتمبانی پژوهش. 4

در همه ادوار از اهمیت  ها سازمانتر نیز مطرح شد وضعیت مالی که پیش طور همان
وکارها نیز از سودآوری یا عدم سودآوری کسبای برخوردار بوده است و بررسی ویژه

شود. راس، وسترفیلد و تبیین می ها سازمانتوسط  شده گزارشطریق وضعیت مالی 
 ها آنهای مالی صورت یبر مبنا ها سازمانجردن معتقدند مقایسه روندهای مالی 

لوگیری ترین مشکلی که از امکان مقایسه دو سازمان جنماید. مهممشکالتی را ایجاد می
شود وکار است لذا راهکاری که پیشنهاد میدر کسب ها سازمانکند، اندازه این می
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های مالی روشی های مالی است. استفاده از نسبتنسبت لیوتحل هیتجزاستفاده از روش 

وکار، اعم از تحلیلگران کسب ها سازمانگیرندگان سنتی و همچنان کارآمد برای تصمیم
(. شروع استفاده از 2113، 1و همکارانران مالی است )دلن گذاران و مدیسرمایه
های مالی با استفاده از گردد. مقدار نسبتمیالدی برمی 16های مالی به اواخر دهه  نسبت

تواند شود و میمحاسبه می ها سازمانهای مالی از صورت شده استخراجمتغیرهای 
 :(2113، 2مزایای زیر را فراهم نماید )راس و همکاران

 محاسبه عملکرد با هدف تنظیم پاداش برای مدیران 

  های دارای ساختار سلسله مراتبیدر شرکت ها بخشمحاسبه عملکرد 

 گبذاران کنبونی   های عملکردی گذشته برای سرمایهریزی آتی با استفاده از دادهبرنامه
 گذاران بالقوهو سرمایه

 کنندگان و طلبکارانارائه اطالعات به تأمین 

 موقعیت رقابتی رقبا ارزیابی 

  هاحوزه مالی در ادغام عملکردارزیابی 

بندی فوق استفاده اگرچه بسیاری از منابع حوزه مدیریت مالی و حسابداری از طبقه
در هر طبقه، اختالفاتی وجود دارد.  شده فیتعرهای ها یا شاخصکنند اما در نسبتمی

اند نسبت استفاده کرده 11مالی از های نسبت لیوتحل هیتجزبرخی مطالعات در حوزه 
 31( و برخی از 2119نسبت )سینکا و الراز،  96(، برخی از 2113)راس و همکاران، 

 یسمیمکانفرآیند محاسبه هر نسبت مالی دارای  (.2113نسبت مالی )دلن و همکاران، 
معیارهای مختلف  بر اساسها ها و تفکیک شاخصبندی شاخصجهانی است اما طبقه

(. بسیاری از 1661ها شده است )خوزه، ها در تعداد شاخصث ایجاد تفاوتباع
های مالی صورت گرفته است )بایر، نسبت یبند طبقهتحقیقات در حوزه تعریف و 

 (.1666، 3؛ برنستین2112
های مالی در که اشاره شد در مراجع حوزه مدیریت مالی و حسابداری نسبت طور همان

 شوند:می یبند میتقسطبقه کلی  2

                                                                                                                             
1. Delen et al. 

2. Ross et al. 

3. Bernstein 
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 هبای  های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت در مبورد واریبز ببدهی   نسبت
 کند.گیری میرا اندازه مدت کوتاه

 های سودآوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و نحبوه تبأمین آن از   نسبت
 دهد.قرار می لیوتحل هیتجزگذاری را مورد محل درآمد، فروش و سرمایه

 کند.گیری میلیت: درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازههای فعانسبت 

 دهد. های اهرمی: تأمین نیازهای مالی شرکت از طریق ایجاد بدهی را نشان مینسبت
کنند که شرکت تا چه حبد نیازهبای مبالی خبود را از     ها تعیین میاین نسبت درواقع

 منابع دیگران تأمین نموده است.

های مالی که بیانگر وضعیت مالی یک سازمان است، مبنای سبتدر پژوهش حاضر، ن
هایی که در قالب گیرد تا با شناسایی روندها و ارتباطات بین دادهقرار می لیوتحل هیتجز

بینی شوند، از وضعیت گذشته مطلع شده و اقدام به پیشهای مالی منتشر مینسبت
های حجیم از وابط بین دادهصورت گیرد. برای کشف ر ها سازمانوضعیت سودآوری 

شود. در ادامه به معرفی پیشینه پژوهشی کاوی استفاده میهای آماری و دادهتکنیک
 شود.کاوی پرداخته میحوزه داده

 های عصبیکاوی و شبکهداده. 1

از استخراج اطالعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از یک  عبارت است 1کاوی داده
. باشند یمها پنهان بزرگ. این الگوها و دانش معموالً در داده بسیار یها دادهپایگاه 

 منظور به ها دادهمقادیر عظیمی از  لیوتحل هیتجزبه بررسی و  کاوی داده، گرید انیب به
معموالً برای  کاوی داده(. از 2111)وو،  شود یم، اطالق دار یمعنکشف الگوها و قوانین 

. تعدادی از شود یماستفاده  ها داده یبند خوشه، تخمین و ینیب شیپ، یبند دسته
عصبی،  های شبکه، یبند خوشهاز الگوهای  اند عبارت ها کیتکناین  نیتر معروف

. یریگ میتصمهمسایگی، رگرسیون و درخت  نیتر کینزدژنتیک،  یها تمیالگور
، از آن وکار کسبسبب شده امروزه در تجارت الکترونیک و  کاوی داده یها یژگیو
کاوی فرآیندی (. داده2111، 2؛ هان و کامبر2112بسیاری گردد )بایر،  یها تفادهاس

                                                                                                                             
1. Data Mining 

2. Han & Kamber 
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ها از کارگیری این تکنیکمشخص دارد که پژوهشگران مختلف در سطح جهان برای به

 نمایند.این اصول تبعیت می
هستند که  یا شدهاطالعاتی موازی و توزیع  یها ستمیسعصبی مصنوعی،  های شبکه

مصنوعی، قوه  های شبکه. این کنند یم یساز هیشبپردازش اطالعات توسط مغز انسان را 
 یساز مدلشناختی انسان و نحوه عملکرد مدارهای موازی عصبی را با استفاده از 

برای  توانند یمعصبی  های شبکه(. 2112، 1)تینگ پنگ دینما یم یساز هیشبریاضیاتی 
، 2به کار روند )لی و همکاران ها آموختهه اطالعات و تعمیم یادگیری الگوهای پیچید

های ورودی و خروجی یک (. همچنین برای شناخت ارتباط پیچیده بین داده2119
 (.1661، 3مورد استفاده قرار گیرند )بورک و همکاران توانند یمسیستم یا آزمایش، 

ای از مجموعه صورت بهرا  شده یگردآورهای لذا سیستم شبکه عصبی مصنوعی، داده
کند نماید و هسته این سیستم تالش میمتغیرهای ورودی و متغیر خروجی دریافت می

به سیستم را کشف کند. پس از  شده ارائهها و خروجی بتواند رابطه پنهان بین ورودی
های جدیدی تواند همانند ذهن انسان ورودیشود که میکشف رابطه سیستمی تهیه می

 را حدس بزند. ها آنوجی متناظر با را بگیرد و خر

 شنهاددهندهیپهای سیستم. 3

مرتبط با  یها حوزهدر  الخصوص یعل اند داشته، همواره سعی شنهاددهندهیپ یها ستمیس
ها انجام داده و راهکارهای ممکن را به کاربران سیستم پیشنهاد مدیریت، تحلیلی از داده

هستند که عقاید و عالئق کاربران را  ییها ستمیس شنهاددهندهیپهای دهند. اساساً سیستم
، از این اطالعات ها آنورودی دریافت کرده و پس از یکپارچگی و تجمیع  عنوان به

(. 1661، 2برای ارائه پیشنهاد به دیگر کاربران استفاده نمایند )رسنیک و واریان
فتار گذشته و پشتیبان تصمیم هستند که توانایی تحلیل ر یها ستمیساز  یا رمجموعهیز

 (.2112برای مسائل جاری را دارند )تینگ پنگ،  ییها هیتوصارائه 
 اند عبارت شنهاددهندهیپ یها ستمیسبورک، کریستین و بنجامین معتقدند اجزای اصلی 

                                                                                                                             
1. Ting-Peng 

2. Li et al. 

3. Burke et al. 

4. Resnick & Varian 
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 از:
 است که سیستم در خود دارد. ییها که شامل داده نهیزم پس یها داده .1

و بر  دینما یها را در تعامل با سیستم، وارد سیستم م ورودی که کاربر آن یها داده .2
 .گردند یتولید م ها شنهادیها، پ اساس همین داده

مناسب را تولید  یها شنهادی، پادشدهیالگوریتم و مدلی که با ترکیب دو نوع داده  .3
 .دینما یم

 پیشینه کاربردی پژوهش

-های دادهصورت گرفته از کاربرد الگوریتم مطابق آنچه گفته شد به بررسی مطالعات

که در حوزه  ییها پژوهشپردازیم. اساساً می ها سازمانبینی وضعیت مالی کاوی در پیش
اند از منظر کاربردی کننده در حوزه مالی انجام شده ینیب شیپ یها ستمیستهیه و طراحی 

 شوند:به دو بخش عمده تقسیم می
مالی در ورشکستگی یا  یها شاخصی تأثیرگذاری بخش اول از مطالعات به بررس

های مالی به جهت اهمیت آن بینی بحران. بحث پیشاند پرداخته ها شرکتبحران مالی 
ها و هاست که مورد بررسیگذاران و حتی اقتصاد کشورها دهه، سرمایهها سازمانبرای 

بخش از (. این 2119، 1های زیادی قرار گرفته است )وانک و همکارانپژوهش
شوند اند شامل مقاالتی میبرگرفته را در یالملل نیبها که قسمت عمده مقاالت پژوهش

های مالی که در ادبیات موضوع حوزه حسابداری و مالی از نسبت یا مجموعهکه 
های روش بر اساسو  اند گرفتهورودی سیستم در نظر  عنوان بهباشند را موجود می

ها کنند که کدام شاخصمشخص می فرا ابتکاریهای کاوی و الگوریتممختلف داده
؛ دلن و 1661، 2ها دارند. )بیوربیشترین تأثیر را در ورشکستگی یا بحران مالی شرکت

؛ 2112؛ شین و لی، 2112، 2؛ سان و لی2111؛ کومار و راوی، 2113، 3همکاران
 (.1662، 9زوپونیدیس

های مالی از نسبت یا مجموعه اه آنهایی هستند که ورودی سیستم بخش دوم پژوهش

                                                                                                                             
1. Wanke et al. 

2. Beaver 

3. Delen et al. 

4. Sun & Li 
5. Zopounidis 
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اند. بینی نرخ ارزش سهام در بازار سرمایه نمودهاقدام به پیش ها آن بر اساساست و 

. خروجی این هاست آنتفاوت این بخش مطالعات با بخش قبلی در خروجی  درواقع
، 2لم ؛2119، 1مطالعات ارزش و قیمت سهام در بورس بوده است )گنگ و همکاران

 (.2111، 3انژاد و فروغی؛ زیب2112
های سال فعالیت سازمان 2های مالی دهنده در این پژوهش نسبتسیستم پیشنهاد

 کاوی خود و با استفاده از روشموتور داده بر اساسرا دریافت نموده و  یموردبررس
از  سود خالصهای مالی و شبکه عصبی مصنوعی، اقدام به کشف روابط بین نسبت

خروجی سیستم خواهد پرداخت. در فرآیند تهیه و گردآوری  انعنو بهکار وکسب
های مشابهی از نظر اند که فعالیتشده هیپاالهایی های مالی در این پژوهش، سازمان داده

 داشته باشند. یبر هیسرمامیزان 

 پژوهش یشناس روش

های توان به دو دسته دادهبرای پردازش در این تحقیق را می موردنظراطالعات 
ای از طریق بررسی های کتابخانههای میدانی تقسیم کرد. دادهای و دادهکتابخانه

های سایت، مقاالت، کتب فارسی و انگلیسی و اطالعات موجود در وبها نامه انیپا
از مجموعه اطالعات  یا کتابخانه ریغهای اند. دادهمرجع معتبر، به دست آمده

گذاری استخراج شده و دارویی و سرمایه شرکت در صنعت 33حسابداری تجمیع شده 
و  ازیموردناند. در پژوهش حاضر به دلیل جنس اطالعات مورد استفاده قرار گرفته

در حوزه مالی حسابداری، اطالعات مالی  ها انبار دادهفرآیند تجمیع اطالعات در 
ه و مورد در هر دوره از این انبار داده استخراج شد ها آنهای مالی و نسبت ها سازمان

 استفاده قرار گرفته است.
های موجود و ترجیحات تکنیک مورد استفاده و انتخاب آن بستگی به ماهیت داده

( که البته در هر پژوهشی، بایستی 1611 کاوی دارد )بیور،اجرایی و ماهیت عمل داده
 کاوی مشترک بین صنایعکه فرایند استاندارد داده (1666فرایندی مشابه )برنستین، 

 مختلف است، دنبال شود. حالت کلی این فرایند از این قرار است:

                                                                                                                             
1. Geng et al. 

2. Lam 
3. Zibanezhad & Foroghi 
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 CRISP-DMکاوی فرآیند استاندارد داده . 4شکل 

 (4444، 1)منبع: چپمن و همکاران

 نمایش داده شده است: 2در شکل  شده یطراحمعماری سیستم 
 

 
 شده یطراحمعماری سیستم  .1شکل 

                                                                                                                             
1. Chapman et al. 
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های ورودی داده عنوان بهدر پژوهش حاضر،  شده یطراحشبکه عصبی مصنوعی 

نرمال  سود خالصکند و ها را دریافت میهای مالی شرکتدر قالب نسبت شده آماده
نماید. پس از آموزش خروجی سیستم اخذ می عنوان بههای متناظر را شده سازمان

بینی یشبه سیستم، اقدام به پ شده دادههای ها و خروجیسیستم با استفاده از ورودی
 کند.می ها آنهای مالی نرمال شده با دریافت نسبت ها سازمان سود خالص
 زیر است: صورت به شده ارائههای الگوریتم خالصه گام

های حسابداری مورد نیاز پژوهش: این اطالعات از مکعب استخراج داده .1
در قالب  شده آمادهشود. اطالعات حسابداری، با استفاده از کدنویسی استخراج می

 گردد.مقادیر مالی فراهم می

های مالی با استفاده از اطالعات در دسترس: با استفاده از اطالعات محاسبه نسبت .2
های مالی مورد محاسبه قرار های حسابداری، نسبتدر قالب سرفصل شده استخراج

 .گیردمی

ه دلیل های صدور اسناد حسابداری: بها و بررسی رویه و روالداده یساز نرمال .3
، است MATLAB R2014bهای ابزار تهیه و طراحی که در این پژوهش حساسیت

ورودی یا خروجی قرار  عنوان بهها بایستی نرمال شده و سپس درون سیستم داده
هر شرکت و در هر سال مالی  بر اساسها بایستی داده یساز نرمالبگیرند. اساساً 

الگوی معناداری  ها سازمانی کل یک شاخص برا یساز نرمالخاص اتفاق بیفتد. 
مختلف  یها مهرومومها برای یک سازمان در داده یساز نرمالکند، حتی تولید نمی

استاندارد  یها روالهای حسابداری با در نظر گرفتن رویه و معنا خواهد بود. دادهبی
 صورت بهمالی را  شوند که ممکن است یک یا چند نسبتهایی مینیز دچار تورم

تغییر دهند. صدور برخی اسناد حسابداری در مواقع خاصی از سال یا  یتوجه بلقا
هایی از این قبیل اتفاقات باشد لذا استفاده تواند نمونهها میتغییرات سهامی شرکت

 از آرای خبرگان در این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.

ی: در این مرحله، های عصبی مصنوعهای موتور شبکهها و خروجیارائه ورودی .2
اند، که بررسی و نرمال شده ها سازمان سود خالصهای مالی و شاخص نسبت

گیرند. فرآیند های عصبی مصنوعی قرار میورودی و خروجی سیستم شبکه عنوان به
هر  آزمونهای اعتبارسنجی و داده که یدرحالگیرد ها صورت می% داده11آموزش با 
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 دهند.خود اختصاص می % حجم اطالعات را به19کدام 

 

 
 معماری سیستم شبکه عصبی  .3شکل 

در صورت  3ها و ارزیابی عملکرد سیستم و بازگشت به مرحله بررسی خروجی .9
لزوم: برای آموزش سیستم شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده در پژوهش حاضر، 

استفاده شده است و جهت بررسی خطای سیستم  Levenberg-Marquardtاز روش 
1از شاخص

MSE گردد.استفاده می 

    
 

 
∑  ̂     

 

 

   

 

 MSEفرمول محاسبه  . 1شکل 

بینی کننده: پس از تهیه سیستم شبکه عصبی مصنوعی اعالم نتیجه سیستم پیش .1
های مالی خود واسط کاربری الزم برای کاربران تهیه گردیده است تا با ورود نسبت

بینی نموده و نتیجه را از حاصل از فعالیت خود را پیش سود خالصبه سیستم، 
 طریق همان واسط ارائه کند.

  

                                                                                                                             
1. Mean Squared Error 
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 های پژوهشیافته

ها پس از اند و این دادهدر منبع اصلی با ساختار زیر آماده شده ها سازماناطالعات مالی 
ورودی برای  عنوان به، ها سازمانهای مالی صحت سنجی دقیق با توجه به صورت

 دهد:ها را نشان می( نمایی کلی از این داده1جدول )اند. قرار گرفته مورداستفادهسیستم 

 شده استخراجاطالعات حسابداری  .4جدول 

 هاتعداد شرکت هاتعداد نمونه
119 33 

 
مرور های خام حسابداری، مطابق آنچه در پس از در اختیار داشتن اطالعات و سرفصل
های های مالی را با استفاده از این سرفصلادبیات حوزه مالی اشاره شد، نیازمندیم نسبت

حسابداری استخراج نماییم. این اطالعات با توجه به آنچه در اختیار محقق قرار گرفته 
های مالی با توجه به تعاریف شود و لذا فرآیند محاسبه نسبتاست تهیه و تدوین می

 گیرد.در ادبیات حوزه مالی و حسابداری صورت میها تک نسبتتک
های حسابداری، نیاز است با استفاده از های مالی از روی سرفصلجهت محاسبه نسبت

 یساز نرمالها استخراج شوند و مورد پردازش قرار بگیرند. فرآیند کدنویسی این داده
 هرسالامتجانس، برای های ناست که ابتدا مطابق نظر خبرگان داده صورت نیبدها داده

شوند و سپس فرآیند محاسبه میانگین و انحراف معیار و هر شرکت خاص حذف می
گردد و در گام بعدی حاصل تفاضل هر نسبت مالی از میانگین همان نسبت در آغاز می

شود. با همان شرکت و سال کسر شده و بر انحراف معیار در همان بخش نیز تقسیم می
معنادار استخراج  صورت بهکنیک مقادیر نرمال شده هر شاخص استفاده از همین ت

 شود. می
( ذکر شده است وارد سیستم شبکه عصبی 2با نسبتی که در جدول ) شده آمادهاطالعات 

 شده است. MATLAB R2014bافزار در نرم
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 شده ساختهپارامترهای شبکه عصبی مصنوعی  .1جدول 

 مقدار پارامتر
 11 پنهان یها هیالسایز 

 تصادفی ها دادهنحوه تقسیم 
 11 آموزش یها دادهنسبت 

 19 اعتبارسنجی یها دادهنسبت 
 19 آزمون یها دادهنسبت 

 Levenberg-Marquardt تابع آموزش

 1111 ها دوره
 1 در آموزش تحمل قابلحداکثر شکست 

 111/1 معیار هدف در اعتبارسنجی

 
 کند:شده را تشریح میهای وارد سیستم جدول زیر نمونه داده

 های وارده به سیستم توسط کاربرنمونه داده .3جدول 

 تعریف متغیر ورودی
 جاری یها یبدهجاری /  یها ییدارا نسبت جاری
 جاری یها یبده( / ها یموجود) بجاری  یها ییدارا نبست آنی

 ها یبده/ کل  ها ییداراکل  نسبت بدهی
 ها ییداراحقوق صاحبان سهام / کل  نسبت حقوق صاحبان سهام

 سود ناخالص / فروش و درآمدها سود ناخالصحاشیه 
 سود عملیاتی / فروش و درآمدها یاتیسود عملحاشیه 
 / فروش و درآمدها سود خالص سود خالصحاشیه 

 / حقوق صاحبان سهام سود خالص نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام
 جاری یها ییدارافروش و درآمدها /  گردش دارایی جاری
 فروش و درآمدها / دارایی ثابت گردش دارایی ثابت

 ها ییدارافروش و درآمدها / کل  ها ییداراگردش مجموع 

 
های ورودی و خروجی نمودار خطای سیستم داده بر اساسپس از آموزش سیستم 

 ( حاصل شده است:9زیر )شکل  صورت به شده یطراح
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 عصبی های شبکهآموزش الگوریتم  ینمودار خطا. 9شکل 

 بر اساس شده ساختهطور نمودار عملکرد سیستم شبکه عصبی مصنوعی و همین
 است: 1شکل  صورت به MSEشاخص 

 
 MSEشاخص  بر اساس شده ساختهسیستم شبکه عصبی مصنوعی  نمودار عملکرد .6شکل 
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ارائه شده  1در شکل  شده هساختو نهایتاً عملکرد کلی سیستم شبکه عصبی مصنوعی 
 است:

 
 شده ساختهکلی سیستم شبکه عصبی مصنوعی  نمودار عملکرد .7شکل 

. دقت سیستم ندیب یمشبکه بدون اشکال خاصی آموزش  شود یمکه دیده  طور همان
های نیز مطابق آنچه در اشکال فوق ایجاد شده و سیستمی که با ورود داده شده یطراح

در فضای واقعی نیز  آزمونکه با فرآیند  یا گونه بهبسیار باال است شود می آزمونواقعی 
ترین نماید. البته مهممی ها سازمان سود خالصبینی با دقت بسیار باالیی اقدام به پیش

شرط استفاده از این سیستم این است که کاربران برای استفاده از آن بایستی صنعت و 
 داشته باشند. مدنظردوره بلوغ سازمان خود را 

 شنهاددهندهیپواسط کاربری سیستم 
های پیشنهادکننده، این سیستم نیز به موتور شبکه عصبی آموزش همانند سایر سیستم

به تعامل با  C#.Netبه زبان  شده نوشتهدیده شده متصل است که با استفاده از کدهای 
و ارائه  ها مانسازپردازد. وظیفه اصلی این سیستم دریافت اطالعات مالی آن می

را  ها سازمانهای مالی . این سیستم نسبتهاست آن سود خالصبینی از میزان  پیش
کند مالی در یک رابط کاربری دریافت می یها شاخصاعداد واقعی بر مبنای  صورت به

های عصبی نقش سیستم شبکه آزمونهایی که در فرآیند آموزش و و با استفاده از داده
نماید و سپس نتیجه را به تابع های ورودی کاربر میسازی دادهبه نرمالاند اقدام داشته

را دریافت کرده و به کاربر ارائه ارسال و پاسخ آن  MATLABافزار مربوطه در نرم
، امکان تحلیل شرایط سازمان در آینده شده ینیب شیپتا بر مبنای مقدار سود  کند یم

 فراهم گردد.
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 ت مالیفرم ورود اطالعا .2شکل 

ها داده یساز نرمالپس از دریافت اطالعات مالی از کاربر، اقدام به  شنهاددهندهیپسیستم 
کند و نتیجه را ارسال می دهید آموزشنموده و نتیجه را به سیستم شبکه عصبی مصنوعی 

را  شنهاددهندهیپای از خروجی سیستم نمونه 6دهد. شکل در اختیار کاربر قرار می
 دهد.نمایش می

 
 فرم نمایش نتیجه محاسبات .4شکل 
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 ها شنهادیپو  یریگ جهینت

، مستقیماً از اسناد ازیموردنهای ویژگی خاص پژوهش حاضر این است که داده
-شرکت که همگی در صنایع دارویی و سرمایه 33های عملیاتی حسابداری سیستم

کننده وضعیت  بینیهای پیشاند استخراج شده است. استفاده از سیستمگذاری بوده
موضوع  ها سازماناین  شده ارائههای مالی قیمت سهام در بورس با توجه به صورت

های داده یبر روهای است اما این بررسی هایی در داخل و خارج ایران بودهپژوهش
های دوره صورت بهاند که صورت پذیرفته ها سازمانهای مالی صورتدر  منتشرشده

-شوند. موضوع این پژوهش نوع جدیدی از پیشمنتشر می ماهه هسیا  ماهه ششساالنه، 

این اطالعات مستقیماً از  سو کیاز  که یصورتکند به های حوزه مالی را میسر میبینی
شوند و از سوی دیگر استخراج می ها سازمانهای عملیاتی اسناد حسابداری سیستم

ست. این رویکرد های مورد بررسی اماهانه شرکت سود خالصخروجی سیستم 
شاخص خروجی در نظر  عنوان بهرا  سود خالصعملیاتی در پژوهش حاضر مقدار 

سود بینی ای است که دست به پیشگرفته است و در تحقیقات بومی اولین نمونه
های ماهانه زده است. سیستم ارائه شده در این پژوهش، هر سازمان در دوره خالص

ر کاربران آن قرار گیرد تا با استفاده از آن با آگاهی و مستقل در اختیا صورت بهتواند می
های زیرمجموعه خود گذاری یا تأمین منابع مالی سازمانوضوح بیشتر نسبت به سرمایه

 اقدام کنند.
وکارها عالوه بر آنچه گفته شد، یکی از نیازهای بسیار اساسی مدیران ارشد کسب

ت. استفاده از منابع بانکی و نحوه تسهیم استفاده یا عدم استفاده از منابع بانکی اس
های وکاری یکی از دغدغههای مختلف کسبجریان مالی ناشی از آن در حوزه

هاست. وجود سیستمی که بتواند میزان همیشگی مدیران ارشد و مدیران مالی سازمان
بینی نماید پیش ها آنهای مالی نسبت بر اساسسودآوری حاصل از فعالیت سازمان را 

در مرحله اخذ تصمیم در حوزه دریافت یا عدم دریافت تسهیالت بانکی کمک  تنها نه
وکاری نیز کاربرد های کسبکند، بلکه در چگونگی تسهیم آن در واحدشایانی می

سازی در فرآیند اخذ تسهیالت بانکی و هم در دارد. لذا هم در مقام تصمیم یتوجه قابل
وکاری، وجود چنین سیستمی های کسبدر واحد شده قیتزرمقام تسهیم جریان مالی 
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 کند.نقش بسزایی بازی می

هاست که در ذیل به در پژوهش حاضر دارای برخی محدودیت شده یطراحسیستم 
 اشاره شده است: ها آنبرخی از 

 های حجیم استوار است لذا کاوی و بنابراین، دادهاین پژوهش عمدتاً بر پایه داده
های تازه تأسیس های شرکتهایی که از فعالیتیعنی دادههای با حجم کم داده

 تواند مورد استفاده سیستم باشد.شود، نمیاستخراج می

 های با حجم فعالیت و گردش عدم تبعیت از استانداردهای حسابداری در سازمان
اسناد  نابهنگامهای استفاده از سیستم است. صدور مالی باال، از دیگر محدودیت

های عملیاتی های سازمان در سیستمعدم تطابق درآمدها و هزینهحسابداری، 
 کارگیری چنین سیستمی است.ترین محدودیت توسعه و بهمهم ها سازمان

 هایی هستند که در دوران بلوغ به سر ببرند. سازمان لیوتحل هیتجزهایی قابل سازمان
اند و یدا نکردهکه هنوز شرایط پایداری را پ جهت ازآنکه در دوران رشد هستند 

-ممکن است دائماً باال و پایین برود، امکان نگاشت بین داده ها آنهای مالی نسبت

 .نیست ریپذ امکان ها آن سود خالصو  ها آنهای عملکردی 

تر اشاره شد، با در اختیار داشتن اطالعات مالی و حسابداری که پیش طور همان
هایی که در دوران بلوغ خود به سر استاندارد در یک صنعت مشخص و انتخاب شرکت

قابل  ها سازمان سود خالصهای مالی و برند، با دقت بسیار باالیی رابطه بین نسبتمی
بینی های مالی اقدام به پیشتوان با استفاده از این مجموعه نسبتاستحصال است و می

 ماهانه نمود. صورت به ها سازمانسود خالص 
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