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 راهبری نظام هایمعیار تأثیر ایمقایسه تبیین در مصنوعی هوش رویکرد

 حسابداری سود و اقتصادی سود بر مالی های نسبت و

 پروانه فاطمه

  جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری، و اقتصاد دانشکده حسابداری، دکتری دانشجوی

 ©1دارابی رویادکتر 

 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری، و اقتصاد دانشکده حسابداری گروه دانشیار

 یدکتر شهرام چهارمحال

 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری، و اقتصاد دانشکده حسابداری گروه استادیار

 (1400مهر  19 پذیرش: تاریخ ؛1400اردیبهشت  30 دریافت: )تاریخ

 مالی هایصورت کنندگاناستفاده گیریتصمیم در که است مالی هایصورت در مندرج اقالم از یکی سود

 فعالیت هر حیاتی و مهم مسائل از یکی است. خودساخته معطوف را زیادی توجه و دارد بسزایی تأثیر

 روزافزون پیشرفت با مسئله این شکبی باشدمی شدهتعیین اهداف به دستیابی میزان ارزیابی اقتصادی

 واقعیت به ترنزدیک و تردقیق هایروش ایجاد لزوم و شودمی جدیدی عرصه وارد اقتصادی هایفعالیت

 هایروش تکمیل و ارزیابی نو هایروش ایجاد مقدمه نیاز، احساس همین و شودمی احساس بیشتر

 حسابداری سود و اقتصادی سود تبیین جهت موثر عوامل شناسایی پژوهش این هدف شود.می ترقدیمی

 به داخلی پژوهش هیچ در شدهانجام مطالعه به توجه با باشدمی مصنوعی هوش رویکرد از استفاده با

 مالی های نسبت و راهبری نظام دیدگاه از اقتصادی و حسابداری سود بر مؤثر عوامل ایمقایسه تحلیل

 الی 1390 هایسال طی شرکت 127 مالی اطالعات از پژوهش اهداف به توجه با لذا است نشده پرداخته

 نوع بین تفاوت دهدمی نشان تحلیل نتایج که است شدهاستفاده پژوهش هایفرضیه آزمون جهت 1398

 به نسبت مالی های معیار دارد.بطوریکه وجود اقتصادی و حسابداری سود بر معیار تأثیر میزان و معیار

 همچنین و اقتصادی(دارد و حسابداری شرکت)سود سود تبیین در باالتری توانایی راهبری نظام های معیار

 مالی های معیار از استفاده با اقتصادی سود به نسبت حسابداری سود بینی پیش قدرت کرد بیان توان می

 .باشد می باالتر

 هوش الگوریتم مالی، های نسبت شرکتی، راهبری حسابداری، سود اقتصادی، سود کلیدی: هایواژه

.مصنوعی
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 مقدمه

 مالی هایصورت کنندگاناستفاده گیریتصمیم در که است مالی هایصورت در مندرج اقالم از یکی سود

  [.17] است خودساخته معطوف را زیادی توجه و دارد بسزایی تأثیر

 به مربوط تصمیمات هستند مالی های صورت از کنندگان استفاده گروه مهمترین که سهامداران واقع در

 [.5نمایند] می اتخاذ حسابداری سود اساس بر عمدتا را شان گذاری سرمایه امور

 محتوای طریق از هاشرکت عملکرد انعکاس در عملکرد ارزیابی معیارهای نقش سرمایه بازارهای توسعه با

 این شکوفایی و رشد سرعت تواندمی صحیح گیری نتیجه و است شده رنگتر پر نیز موجودشان اطالعاتی

 وضع و گرفته صورت مطلوبتری نحو به اقتصادی منابع یبهینه تخصیص و بخشد تحقق را بازارها

 که داد نشان هوشمند و نوین روش یک عنوان به مصنوعی هوش رویکرد لذا گردد. بهتر گذاریسرمایه

 واحدهای عملکرد ارزیابی برای باشد.می متفاوت معیارهای به نیاز حسابداری و اقتصادی سود تبیین برای

 افزودهارزش معیارها این جدیدترین از یکی است، شدهارائه مختلفی معیارهای تاکنون مدیران و تجاری

 شدهمطرح استوارت استرن بانام مدیریت و مشاوره شرکت یک توسط بار اولین معیار این باشد.می اقتصادی

 …و سود تقسیم سهم، هر سود سود، قبیل: از عملکردی معیارهای سایر که است معتقد استوارت است.

 ترعملی و ترکامل هاآن با مقایسه در اقتصادی افزودهارزش و نیستند کاملی گیریاندازه هایشاخص

 دارد سهامداران ثروت در ایجادشده تغییرات با که ارتباطی دلیل به اقتصادی افزودهارزش چراکه باشد.می

 [.2] باشدمی شرکت عملکرد ارزیابی برای تریمناسب معیار

 هافرضیه تدوین و نظری مبانی

 را مالی های داده از برخی حسابداری سیستم و پذیرد می صورت اطالعات پایه بر منطقی گیری تصمیم

 احتماالا  که است آن اجزای و سود حسابداری، اطالعات مهمترین از یکی کند. می ارائه اطالعات شکل به

 گزارش شیوه در ،تغییرات دهد می تشکیل را گذاران سرمایه گیری تصمیم برای مربوط اطالعات از بخشی

 گری گزارش مخاطبان برای آن اجزای و سود که است مطلب این گواه حسابداری تکامل سیر در سود

 است، حسابداری سیستم اهمیت با خروجی یک سود که مورد این در و است بوده اهمیت حایز مالی

 [.7دارد] وجود تردیدکمی

 عملکـرد از بـازار کـردن آگـاه برای مدیران که اساسی مالی هایصورت مهمترین از یکـی بنـابراین،

 [.4است] زیان و سود صورت کنند،می استفاده شـرکت

 از اخیر هایسال در که است موضوعی ایران در هاشرکت ارزش بر شرکتی حاکمیت احتمالی تأثیرات 

 ازآنجاکه است. قرارگرفته موردتوجه محققان و نظارتی اجرایی، مختلف هایگروه و نهادها سوی

 شوند،می شرکت ارزش افزایش و نمایندگی هایهزینه کاهش به منجر شرکتی حاکمیت سازوکارهای

 نظارتی چارچوب یک ایجاد طریق از شرکتی حاکمیت مؤثر سازوکارهای اجرای که داشت انتظار توانمی

 [.3] یابد ارتقا اقتصادی افزودهارزش آن واسطهبه و شده ارزش خلق به منجر مناسب
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 با که کند ایجاد اجرایی مدیران برای را هایی انگیزه تواند می زیاد نظارت که داشت نظر در باید سویی از

 شرکت ارزش کاهنده ها فعالیت این که نمایند هایی فعالیت به اقدام برسند، نظر به تواناتر اینکه قصد

 [.18هستند]

 فعالیت کنترل و هدایت مدیریت، منظور به خارجی و داخلی مکانیزم دو دربرگیرنده شرکتی حاکمیت

 مقابل در را اجرایی مدیریت شرکتی حاکمیت مکانیزم است، سهامداران برای ارزش خلق در شرکت های

 شرکتی، حاکمیت سازوکارهای ، سازد می پاسخگو سهامداران مقابل در را مدیره هیئت و مدیره هیئت

 اهداف از یکی است، منافع تضاد کاهش درنتیجه، و حسابداری واقعی سود ارائه سازی شفاف برای راهی

 جدید معیار اقتصادی یافزوده[.ارزش15باشد] می گوئی پاسخ مسئولیت ایفای شرکتی، حاکمیت

 دارد. سهامداران به نسبت مدیران انگیزش برای بهتری تطابق است ادعاشده که است عملکرد گیریاندازه

 به بیشتری تمایل باید اند،کرده تجربه را زیادتری نمایندگی مشکالت که هاییشرکت اساس، این بر

 این اصلی مسئله ذکرشده موارد به توجه با .[25] دهند نشان عملکرد ارزیابی سیستم این از استفاده

 با لذا است؟ تأثیرگذار اقتصادی و حسابداری سود بینیپیش و ارزیابی بر عواملی چه که است این پژوهش

 است: شدهتدوین زیر هایفرضیه باال، مطروحه مطالب به توجه

 اول: فرضیه

 اقتصادی سود بینی پیش با مقایسه در حسابداری سود بینی پیش جهت باالتری قدرت مالی های معیار

  دارند.

 دوم: فرضیه

 سود بینی پیش با مقایسه در حسابداری سود بینی پیش جهت باالتری قدرت راهبری نظام های معیار

  دارند. اقتصادی
 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 
 پژوهش پیشینه

 از استفاده با حسابداری سود پذیریبرگشت و پایداری الگوسازی به (اقدام1400) نژادوحاجیان حسینی

 یکدیگر با آتی سال سود با جاری سال سود که دهدمی نشان پژوهش هایکردند.یافته مارکوف هایزنجیره

 پایداری ویژگی بررسی جهت را مارکوف فرآیند هایروش از استفاده زمینۀ موضوع همین و دارد ارتباط

 به بازار واکنش بر شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی به (1399) ناصرآبادی و فرکند.سلیمانیمی فراهم سود

 پژوهش این آماری جامعه و باشدمی 96 تا 91 سال از پژوهش مطالعاتی دوره پرداختند. غیرمنتظره سود
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 واکنش بر شرکتی حاکمیت که است آن بیانگر هافرضیه آزمون از حاصل نتایج است شرکت 164 شامل

  دارد. تأثیر غیرمنتظره سود به بازار

 سهامی شرکتهای سهام بازده و حسابداری سود بین متقابل تأثیر تحلیل و (تجزیه2021)1بیرا و الفتالوی

 پژوهش متغیرهای بین معناداری ارتباط نهایت دادند.در انجام را بغداد بهادار اوراق بورس در شده ثبت

 ارتباط بررسی به اقدام ای مطالعه (در2021) 2ویولیاتی منیروهکردند. کسب سهام بازده و حسابداری ،سود

 اندونزی بهادار اوراق بورس شرکتهای سهام قیمت با حسابداری سود اطالعات و نقدینگی جریانهای بین

 سود و گذاریسرمایه نقدی هایجریان صورت به مربوط اطالعات که دهدمی نشان تحقیق کردند.نتایج

 .گذارندمی تاثیر سهام هایقیمت بر حسابداری

 پژوهش روش

 پس پژوهش( )طرح پژوهش اطالعات آوریجمع لحاظ به و کاربردی پژوهش هدف، ازلحاظ پژوهش این

 گردآوری روش ازلحاظ و گرددمی استفاده نمونه هایشرکت گذشته اطالعات از چراکه است رویدادی

 هایشرکت کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه باشد.می همبستگی – توصیفی استنتاج، و هاداده

 اینکه به توجه با که باشدمی 1398 الی 1390 هایسال بین تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 نظر در 1398 الی 1390 زمانی دوره درنتیجه باشدمی نیز قبل هایسال به نیاز هامتغیر از برخی برای

 موردنظر آماری جامعه از مناسب نماینده یک آماری نمونه کهاین برای تحقیق این در است. شدهگرفته

 و شدهگرفته نظر در زیر معیار 4 منظور این برای است. شدهاستفاده سیستماتیک حذف روش از باشد،

 حذف مابقی و شدهانتخاب تحقیق نمونه عنوانبه باشد کرده احراز را معیارها کلیه شرکتی کهدرصورتی

 شوند.می

 فهرست از 1398 سال پایان تا و شدهپذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1390 سال از قبل شرکت

 باشند. فعال و باشند نشده حذف بورسی هایشرکت

ها، مؤسسات مالی و های هلدینگ، بیمه، لیزینگ، بانکخاص فعالیت شرکت ماهیت دلیل به .1

های انتخابی جز های تولیدی و بازرگانی، شرکتها با شرکتمالحظه آنگذاری و تفاوت قابلسرمایه

 های یادشده نباشد.شرکت

 اسفند باشد و طی بازه زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد. 29کت منتهی به سال مالی شر .2

 باشد. دسترس درها اطالعات مالی شرکت .3

 فرضیه آزمون جهت آماری نمونه عنوان به شرکت 127 تعداد فوق های محدودیت به توجه با نهایت در

 اند. شده انتخاب پژوهش های

 

 

                                                           
1 Layla Naji Alfatlawi,. Nada Kaki Bira 

2 Muniroh. & Yuliati 
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 تحقیق متغیرهای

 انتخاب زیر شرح به مالی های نسبت های معیار و راهبری نظام های معیار گروه دو در پژوهش های متغیر

 است: شده

 کمیته اعضای حسابرسی:تعداد کمیته حسابرسی.تخصص کمیته اعضای :تعداد حسابرسی کمیته اندازه

 در موظف غیر اعضای تعداد حسابرسی: کمیته اعضا.استقالل کل به نسبت مالی تخصص با حسابرسی

 در سهام درصد 5 از بیش مالکیت مجموع نهادی: مالکان اعضا.نسبت کل بر تقسیم حسابرسی کمیته

 اعضای کلبه غیرموظف مدیران نسبت مدیره:هیئت موظف غیر مدیران سهامداران.نسبت دست

 شرکت مدیرههیئت رئیسنایب یا رئیس شرکت مدیرعامل اگر مدیرعامل: دوگانه شرکت.نقش مدیرههیئت

 دارای شرکت اگر خانوادگی: شود.مالکیتمی استفاده صفر صورت این غیر در و 1 مصنوعی متغیر باشد

 مالکیت شود.نسبتمی استفاده صفر صورت این غیر در و 1 مصنوعی متغیر باشد خانوادگی مالکیت

 شرکت.تخصص رهمدیهیئت اعضای تعداد مدیره:هیئت شرکت.اندازه مدیران دست در سهام میزان مدیران:

 مدیره.جنسیتهیئت ترکیب در مالی و حسابداری تحصیلی مدرک با مدیران نسبت مدیره:هیئت اعضای

 مالکیت دارای شرکت اگر دولتی: شرکت.مالکیت مدیره هیات اعضای کل به زن تعداد نسبت مدیره:هیئت

 تعداد عامل: مدیر تصدی شود.دورهمی استفاده صفر صورت این غیر در و 1 مصنوعی متغیر باشد دولتی

 اگر داخلی: حسابرس کند.وجود می فعالیت شرکت مدیریت پست در شرکت عامل مدیر که هایی سال

 صفر مصنوعی نغیر از صورت این غیر در و 1 مصنوعی متغیر از دارد داخلی حسابرسی کمیته شرکت

 است. شده استفاده

 است.نسبت آمده بدست شرکت فروش به شده تمام بهای تقسیم حاصل فروش:از به شده تمام بهای نسبت

 حساب نسبت آید.می دست به هادارایی کلبه دریافتنی حساب نسبت ها:دارایی به دریافتنی حساب

 فروش: به ثابت دارایی نسبت آید.می دست به فروش کلبه دریافتنی حساب نسبت فروش: به دریافتنی

 بلندمدت بدهی ها:دارایی کلبه بلندمدت بدهی نسبت آید.می دست به فروش کلبه ثابت دارایی نسبت

 است. شدهاستفاده هادارایی جمع طبیعی لگاریتم از متغیر این محاسبه برای شرکت: اندازه ها.دارایی کلبه

 است. شدهاستفاده هادارایی جمع بر هابدهی جمع تقسیم حاصل از متغیر این محاسبه برای مالی: ریسک

 سهام: صاحبان حقوق بازده ها.دارایی کلبه جاری بدهی تقسیم از ها:دارایی کلبه جاری بدهی نسبت

 سود بود.نسبت خواهد سهام صاحبان حقوق بازده سهام، صاحبان حقوق به خالص سود تقسیم حاصل

 به دوره ابتدای هایدارایـی جمـع برتقسیم شرکت سـهم هر تقسیمی سود میزان ها:دارایی به تقسیمی

 است. شده استفاده زیر فرمول از سهام بازده محاسبه سهام:برای بازده سـهم. هر ازای
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات− سود سهام مصوب+ارزش بازار شرکت در ابتدای سال−ارزش بازار شرکت در پایان سال

ارزش بازار شرکت در ابتدای سال
  

 به قیمت نسبت سهم، هر سود بر سال پایان در سهام قیمت تقسیم حاصل سهم: هر سود به قیمت نسبت

 بر عملیاتی فعالیت از ناشی نقد وجه تقسیم حاصل عملیاتی: نقد جریان بود.نسبت خواهد سهم هر سود

 خواهد فروش بازده فروش، به خالص سود تقسیم حاصل فروش: آید.بازدهمی دست به هادارایی جمع
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 خواهد فروش به عملیاتی سود نسبت فروش، به عملیاتی سود تقسیم حاصل عملیاتی: سود بود.حاشیه

 حاصل هادارایی کل برتقسیم بدهی دفتری ارزش و شرکت بازار ارزش جمع حاصل بود.کیوتوبین:

 از و بازاراست؛ به نسبت موردنظر سهم بازدهی تغییرات شدت سهام بتا سیستماتیک: شود.ریسکمی

 است. شدهادهاستف فرمول
cov (بازاربازدهی ،بازدهی سهام)

var (بازدهی بازار)
  

 قیمت معیار انحراف سهام: قیمت .ریسک عملیاتی نقد وجه معیار انحراف عملیاتی: نقد جریان ریسک

 دست به جاری بدهی بر جاری دارایی تقسیم حاصل از جاری: بدهی به جاری دارایی شرکت.نسبت سهام

 هایدارایی کل برتقسیم جاری دارایی از است عبارت ها:دارایی کلبه جاری دارایی آید.نسبتمی

 نقد وجه ها.نسبتدارایی کلبه ثابت دارایی نسبت ها:دارایی کلبه ثابت دارایی بورسی.نسبت هایشرکت

 هادارایی جمع برتقسیم شرکت نقد وجوه جمع حاصل از متغیر این محاسبه برای ها:دارایی کلبه

 سود آید. می بدست ها دارایی جمع بر خالص سود تقسیم حاصل از حسابداری: است.سود شدهاستفاده

  است. شده گرفته نظر در اقتصادی سود معیار عنوان به اقتصادی افزودهارزش اقتصادی:

 پژوهش هاییافته

 پژوهش توصیفی آمار

 میدهد نشان را تحقیق های متغیر توصیفی آمار 1 شماره جدول
 .آمار توصیفی پژوهش1جدول 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر

 0.66 0.02 0.17 0 0.92 0.25 0.28 هاحساب دریافتنی به دارایی

 2.71 15.41 0.36 0 4.21 0.30 0.40 حساب دریافتنی به فروش

 11.33 206.51 0.76 0.01 16.90 0.22 0.41 دارایی ثابت به فروش

 3.16 16.46 0.08 0 0.93 0.04 0.07 هاداراییبدهی بلندمدت به

 0.74 1.32 1.44 10.16 20.14 14.10 14.23 اندازه شرکت

 0.5 0.51 0.20 0.03 1.56 0.59 0.58 ریسک مالی

 0.03 -0.22 0.18 0.02 1.14 0.52 0.51 هاکل داراییبدهی جاری به

 -26.35 797.80 2.36 -72.69 9.48 0.24 0.16 بازده حقوق صاحبان سهام

 18.83 484.71 0.00 0 0.06 0.00 0.00 نسبت سود تقسیمی

 4.05 26.20 2.04 -0.68 24.24 0.27 0.99 بازده سهام

 33.05 1107.98 2364.21 -144.87 7.96 7.88 117.74 نسبت قیمت به سود هر سهم
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 چولگی کشیدگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر

 0.47 1.61 0.13 -0.46 0.68 0.09 0.11 نسبت جریان نقد عملیاتی

 10.89 234.89 0.33 -1.38 7.80 0.10 0.15 بازده فروش

 -0.86 7.16 0.21 -1.39 0.97 0.14 0.16 حاشیه سود عملیاتی

 16.42 301.65 7.75 0.58 168.50 1.54 1.61 کیوتوبین

 0.49 2.39 0.90 -2.82 5.94 0.62 0.67 ریسک سیستماتیک

 2.45 5.06 14.57 6.14 17.42 11.24 13.04 ریسک جریان نقد عملیاتی

 1.43 3.26 8.75 2.35 10.52 7.32 8.24 ریسک قیمت سهام

 7.14 83.30 1.27 0.20 22.31 1.31 0.64 دارایی جاری به بدهی جاری

 -0.68 -0.25 0.19 0.06 0.97 0.70 0.67 دارایی جاری به کل دارایی

 1.12 0.93 0.17 0.1 0.93 0.20 0.24 هاکل داراییدارایی ثابت به

 3.37 19.74 0.05 0.00 0.59 0.02 0.04 نسبت وجه نقد به کل دارایی

 -0.36 0.22 0.17 0.17 1.41 0.77 0.75 شده به فروشبهای تمام

 -0.79 -0.066 1.39 0 3 3 0.28 اندازه کمیته حسابرسی

 -0.26 -1.39 0.38 0 1 0.66 053 تخصص کمیته حسابرسی

 -0.41 -0.00 0.40 0 1 1 0.78 داخلیوجود حسابرسی 

 8.28 66.74 0.23 5 7 5 5.02 مدیرهاندازه هیئت

 0.93 1.46 0.13 0 0.8 0.2 0.31 مدیرهتخصص هیئت

 -1.20 1.40 18.55 0 99.59 76.9 14.35 درصد مالکان نهادی

 1.07 -0.85 0.44 0 1 0 0.26 نقش دوگانه مدیرعامل

 -0.19 0.10 0.18 0 1 0.6 0.65 نسبت مدیران غیرموظف

 1.68 2.59 3.53 1 20 3 3.90 دوره تصدی مدیرعامل

 1.11 2.65 0.22 0 1 0.33 0.26 استقالل کمیته حسابرسی

 -0.96 0.13 24.05 0 99.45 68.9 63.21 مالکیت مدیریت

 1.91 1.68 0.36 0 1 0 0.15 مالکیت خانوادگی
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 چولگی کشیدگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر

 -0.36 -1.86 0.49 0 1 1 0.58 مالکیت دولتی

 3.42 11.34 0.05 0 0.4 0 0.01 مدیرهجنسیت هیئت

 0.49 1.24 0.13 -0.40 0.62 0.09 0.11 سود حسابداری

 -3.17 15.57 0.41 -3.45 1.29 -0.00 -0.09 سود اقتصادی

 آماری وتحلیلتجزیه

 Relief-F بر مبتنی مستقل متغیرهای اهمیت یافتن روش

 یک تصادفی صورتبه الگوریتم کند.می استفاده ویژگی انتخاب برای آماری حلراه یک از روش این

 هایویژگی بر مبتنی سپس کند،می انتخاب نمونه یکعنوآنبه را زیرمجموعه این از سال-شرکت

 فاصله ارزیابی تابع اساس بر را 2شکست تریننزدیک و 1برخورد تریننزدیک نمونه، این مستقل( )متغیرهای

  کند.می پیدا اقلیدسی

 حسابداری: سود متغیر برای

 درصد" ،"مدیره(هیئت )اعضای مدیریت مالکیت" متغیرهای شرکتی حاکمیت معیارهای نظرازنقطه -1

 مالی تخصص" و "مدیرههیئت اعضای مالی تخصص" ،"حسابرسی کمیته استقالل" ،"نهادی مالکان

  شدند. انتخاب "حسابرسی کمیته اعضای

 نسبت" ،"فروش بازده" ،"عملیاتی سود حاشیه" متغیرهای مالی های نسبت معیارهای نظرازنقطه -2

 شدند. انتخاب "مالی ریسک" و "عملیاتی نقد جریان نسبت" ،"فروش درآمد به شدهتمام بهای

 اقتصادی: سود متغیر برای

 اعضای مالی تخصص" ،"حسابرسی کمیته استقالل" متغیرهای شرکتی حاکمیت معیارهای نظرازنقطه -1

 مالی تخصص" و "مدیرعامل تصدی دوره" ،"مدیره(هیئت )اعضای مدیریت مالکیت" ،"حسابرسی کمیته

  شدند. انتخاب "مدیرههیئت اعضای

 ریسک" ،"سیستماتیک ریسک" ،"سهام بازده" متغیرهای مالی های نسبت معیارهای نظرازنقطه -2

 شدند. انتخاب "کیوتوبین" و "جاری بدهی به جاری دارایی نسبت" ،"سهام قیمت

 

 

 

 

                                                           
1 Near Hit 

2 Near Miss 
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بینی سود اقتصادی و سود منظور پیشبه RRelief-Fمتغیر برتر از دیدگاه الگوریتم  5. 1شکل 

 حسابداری

 
 Lasso- مطلق قدر حداقل انقباض و انتخاب اپراتور الگوریتم

 اپراتور الگوریتم به مدل ساخت جهت مستقل متغیرهای این مسئله، مستقل متغیرهای انتخاب از پس

 مدل معرفی به ابتدا 1Lasso توسط مسئله حل برای شود.می داده مطلق قدر حداقل انقباض و انتخاب

 مدل ضرایب و است خطی رگرسیون حوزه در الگوریتم یک Lasso الگوریتم شود.می پرداخته آن

 آورد.می دست به را زیر خطی رگرسیون

(1) 0 1 1 2 2 ... p py x x x       
 

1 آن در که 2, ,..., px x x
 است. وابسته متغیر y و نمونه یک با مرتبط مستقل متغیرهای 

, 1,...,j j p 
 نشان را مستقل متغیرهای تعداد p که زمانی هستند، رگرسیون مدل ضرایب 

 ضرایب تخمین برای Lasso الگوریتم .گویندمی نیز رگرسیونی مدل ضرایب گاهی پارامترها این به دهد.

 نماید.می استفاده زیر هدف تابع از باال رگرسیونی مدل

                                                           
1 least absolute shrinkage and selection operator 
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(2) 

 
 سازیکمینه و متغیرها بعد کاهش روش دو ترکیب از Lasso باشد آموزشی هاینمونه تعداد 𝑁 آن در که

 روی (Penalty) جریمه تابع یک از استفاده با ترتیباینبه کند.می استفاده تغییریافته مربعات مجموع

 در آموزشی هاینمونه کلیه .شودمی کنترل پارامترها تعداد رگرسیونی، مدل ضرایب مطلق قدر جمع

ijx است. شدهداده قرار سطر به سطر صورتبه 𝑋 ماتریس
 نمونه برای امjمتغیر مقدار دهندهنشان 

n که است شده فرض باال رابطه در است. امiآموزشی p متغیرهای تعداد از هانمونه تعداد یعنی باشد 

 متغیرهای انتخاب فرآیند پیشنهادی الگوریتم است. 1محدب ریزیبرنامه یک Lasso باشد. بیشتر مستقل

 است. شدهپرداخته بیشتر جزییات با پیشنهادی درروش مستقل
 . روش اجرای تحلیل2شکل 

 
 

 اعتبارسنجی از استفاده با آزمون و اعتبارسنجی-آموزش هایداده گروه دو به هاسال-شرکت تقسیم از پس

 مطلق قدر میانگین هایبانام ارزیابی معیار دو از غیرخطی و خطی هایمدل ارزیابی برای تایی 10 متقابل

                                                           
1 Convex 
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 محاسبه زیر روابط از استفاده با که است شدهاستفاده (MSE) 2خطا مربعات میانگین (،MAE) 1خطا

 گردند.می

(3) 




n

i

ii dy
n

MAE

1

1

 

(4)  



n

i

ii dy
n

MSE
1

21

 

 هامدل توسط شدهبینیپیش وابسته متغیر و واقعی وابسته متغیر ترتیب به id و iy باال روابط در که

 دهد.می نشان را تست( مرحله یا آموزش مرحله )در هاسال-شرکت تعداد n و است امi سال-شرکت برای
 آتی و جاری سال دربینی مدل . میانگین معیارهای خطا برای مرحله ارزیابی پیش2جدول 

 شرکتی( حاکمیت معیاراهای - اقتصادی سود -)سودحسابداری

 ارزیابی -حاکمیت شرکتی  -سود اقتصادی 

 MAE MSE 

 سال آتی سال جاری سال آتی سال جاری تکرار

1 0٫21911 0٫24184 0٫15478 0٫12424 

2 0٫22829 0٫22937 0٫13939 0٫11128 

3 0٫22687 0٫31185 0٫13874 0٫28466 

4 0٫25708 0٫25125 0٫18244 0٫17400 

5 0٫22275 0٫27757 0٫10240 0٫26581 

6 0٫23882 0٫26844 0٫14299 0٫20482 

7 0٫25203 0٫24993 0٫19924 0٫16524 

8 0٫28389 0٫21128 0٫29667 0٫11939 

9 0٫24058 0٫27534 0٫19861 0٫22019 

10 0٫22842 0٫27755 0٫17409 0٫26464 

 0٫19343 0٫17294 0٫25944 0٫23978 میانگین

 ارزیابی -حاکمیت شرکتی  -سود حسابداری 

                                                           
1 Mean Absolute Error 

2 Mean Squared Error 
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 MAE MSE 

 سال آتی سال جاری سال آتی سال جاری تکرار

1 0٫1072 0٫09998 0٫02101 0٫01597 

2 0٫10387 0٫1083 0٫01823 0٫02327 

3 0٫11364 0٫08988 0٫02435 0٫01323 

4 0٫10997 0٫10568 0٫02139 0٫01839 

5 0٫09547 0٫10542 0٫01635 0٫0193 

6 0٫11113 0٫10321 0٫0193 0٫01911 

7 0٫10294 0٫12122 0٫0179 0٫02538 

8 0٫1009 0٫11606 0٫02021 0٫02187 

9 0٫11124 0٫11133 0٫01998 0٫02049 

10 0٫09018 0٫1125 0٫01329 0٫02243 

 0٫01994 0٫01920 0٫10736 0٫10465 میانگین

 ارزیابی فاز برای میانگین بطور همچنین و تکرار هر به مربوط MSEو MAEخطای (2) شماره جدول در

 مشخص که شد داده نشان شرکتی حاکمیت های معیار از استفاده با اقتصادی و حسابداری سود تیبین

 جاری سال در شرکتی حاکمیت های معیار توسط اقتصادی و حسابداری سود تبیین خطای است شده

 باشد. می اتی سال از کمتر
 آتی و جاری سال دربینی مدل . میانگین معیارهای خطا برای ارزیابی پیش3جدول 

 (نسبت های مالی -سود اقتصادی –سود حسابداری )

 ارزیابی -نسبت های مالی  -سود اقتصادی 

 MAE MSE 

FOLD سال آتی سال جاری سال آتی سال جاری 

1 0٫16247 0٫24706 0٫05215 0٫24375 

2 0٫23116 0٫22436 0٫13609 0٫20498 

3 0٫21401 0٫2744 0٫08592 0٫29205 

4 0٫21254 0٫27679 0٫12763 0٫27379 

5 0٫21652 0٫25861 0٫12416 0٫25371 

6 0٫22415 0٫26915 0٫14285 0٫28077 
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 ارزیابی -نسبت های مالی  -سود اقتصادی 

 MAE MSE 

FOLD سال آتی سال جاری سال آتی سال جاری 

7 0٫19166 0٫23923 0٫12524 0٫22238 

8 0٫20815 0٫19466 0٫11059 0٫18153 

9 0٫27733 0٫36661 0٫24416 0٫40879 

10 0٫22902 0٫20155 0٫15588 0٫20412 

 0٫25659 0٫13047 0٫25524 0٫21670 میانگین

 ارزیابی -نسبت های مالی  -سود حسابداری 

 MAE MSE 

FOLD سال آتی سال جاری سال آتی سال جاری 

1 0٫04842 0٫06500 0٫00398 0٫06492 

2 0٫05178 0٫07258 0٫00466 0٫07285 

3 0٫05516 0٫07842 0٫00481 0٫07824 

4 0٫05173 0٫06764 0٫00436 0٫06842 

5 0٫04569 0٫08442 0٫00377 0٫08503 

6 0٫04892 0٫07569 0٫00489 0٫0753 

7 0٫05903 0٫06607 0٫02632 0٫06467 

8 0٫05271 0٫08167 0٫00573 0٫08008 

9 0٫04897 0٫07065 0٫00387 0٫07110 

10 0٫05843 0٫07120 0٫00652 0٫06958 

 0٫07302 0٫00689 0٫07333 0٫05208 میانگین

 ارزیابی فاز برای میانگین بطور همچنین و تکرار هر به مربوط MSEو MAEخطای (3) شماره جدول در

 است شده مشخص که شد داده نشان مالی های نسبت از استفاده با اقتصادی و حسابداری سود تیبین

 می آتی سال از کمتر جاری سال در مالی های معیار توسط اقتصادی و حسابداری سود تبیین خطای

 باشد.

 گیرینتیجه

 محتوای طریق از هاشرکت عملکرد انعکاس در عملکرد ارزیابی معیارهای نقش سرمایه بازارهای توسعه با

 است معیارهایی جدیدترین از یکی اقتصادی افزودهارزش است. شده ترپررنگ نیز موجودشان اطالعاتی

 تواندمی نیز سرمایه بازار و کندمی ارائه تجاری واحد عملکرد ارزیابی برای مدیران به را الزم رهنمودهای که
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 با ارتباط در قوی شواهد تجربی، تحقیقات [.13] شود مندبهره آن از تجاری واحدهای ارزشیابی برای

 است بدیهی و ندارد تعجب جای نتایج این کسب البته اند،نموده ارائه حسابداری سود اطالعاتی محتوای

 برخی باشد. بازده و ریسک ارزیابی در گذارانسرمایه مورداستفاده اطالعات از بخشی حسابداری سود که

 از توانمی سود، نهایی رقم به گذارانسرمایه تمایل دلیل به که هستند عقیده این بر مالی گران تحلیل از

 پیش و تحلیل پژوهش این هدف [.27] کرد استفاده بهادار اوراق صحیح گذاریقیمت در تحقیقاتی چنین

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت اقتصادی و حسابداری سود بر موثر عوامل بینی

 الگوریتم روش با 1398 الی 1390 های سال طی شرکت 127مالی اطالعات از استفاده با که باشد می

 تبیین قدرت که داد نشان نتایج است. شده پژوهش های فرضیه آزمون به اقدام السو و ریلف گزینی متغیر

 حاکمیت های معیار از استفاده با مصنوعی هوش روش با جاری سال در اقتصادی و حسابداری سود

 توان می همچنین و باشد می آتی سال اقتصادی و حسابداری سود از بیشتر مالی های معیار و شرکتی

 سود برای باالتری بینی پیش و تبیین قدرت مالی های معیار و شرکتی حاکمیت های معیار کرد بیان

 گرفته بر مالی اطالعات که گفت توان می نتایج این تحلیل در دارند.که اقتصادی سود به نسبت حسابداری

 باشد. می تر گذار تاثیر حسابداری سود بر شرکت مدیریتی های ویژگی همچنین و مالی های صورت از

 )اعضای مدیریت مالکیت" متغیرهای که داد نشان حسابداری سود بر موثر عوامل تحلیل نتایج همچنین

 "مدیرههیئت اعضای مالی تخصص" ،"حسابرسی کمیته استقالل" ،"نهادی مالکان درصد" ،"مدیره(هیئت

 نتایج همچنین و دارند حسابداری سود با معناداری رابطه "حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص" و

 ،"فروش درآمد به شدهتمام بهای نسبت" ،"فروش بازده" ،"عملیاتی سود حاشیه" متغیرهای که داد نشان

 پژوهش این نتایج دارند. حسابداری سود با معناداری رابطه "مالی ریسک" و "عملیاتی نقد جریان نسبت"

 (وکیلی1398) ساردویی ساالری و ساروکالئی نژاد علی (1399) وهمکاران گلستانی آتشی تحقیق با

 4ویلد (و2007) همکاران و 3ودونت (؛2013) 2همکاران و هرمن (2016) 1وایلت و کلوت (1394فرد)

 کمیته استقالل" متغیرهای که داد نشان اقتصادی سود بر موثر عوامل تحلیل .نتایج است مرتبط (1996)

 دوره" ،"مدیره(هیئت )اعضای مدیریت مالکیت" ،"حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص" ،"حسابرسی

 همچنین دارند. اقتصادی سود با معناداری رابطه "مدیرههیئت اعضای مالی تخصص" و "مدیرعامل تصدی

 نسبت" ،"سهام قیمت ریسک" ،"سیستماتیک ریسک" ،"سهام بازده" متغیرهای که داد نشان نتایج

 از بخش این نتایج دارند. اقتصادی سود با معناداری رابطه "کیوتوبین" و "جاری بدهی به جاری دارایی

 (و2021)5بیرا و الفتالوی (1395) همکاران و خوزین و (1391) معماریان و سلیمانی تحقیق با پژوهش

 معیار توسط حسابداری سود که داد نشان تحقیق نتایج همچنین است. مرتبط (2021) 6ویولیاتی منیروه

                                                           
1 Clouta, V., Willett, R. 
2 Herrmann, T., Inoue, T. Thomas, W.B. 
3 Dontoh, A 
4 Wild, j. 
5 Layla Naji Alfatlawi,. Nada Kaki Bira 
6 Muniroh. & Yuliati 
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 سود به نسبت باالتری قدرت با السو الگوریتم از استفاده با شرکت مالی های نسبت و راهبری نظام های

 دارد. بینی پیش قابلیت اقتصادی

 منطقی تصمیمات در سرمایه بازار فعاالن کلیه و سهامداران که گردد می پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با

 داد نشان که تحقیق نتایج به توجه با همچنین نمایند. استفاده حسابداری سود کنار در اقتصادی سود از

 حاکمیت های معیار از بیشتر مالی های نسبت به توجه با حسابداری و اقتصادی سود بینی پیش قدرت

 جهت را ذکرشده هایمتغیر شودمی توصیه تهران بهادار اوراق بورس ها شرکت انیرمد به است شرکتی

 سهامداران کلیه به حاصله نتایج با توجه بادهند. قرار مدنظر هاشرکت اوری سود زمینه در گیریتصمیم

 گردد می توصیه ارشد، مدیران تصدی ودوره مدیره هیت ترجهت مناسب ترکیب گرفتن نظر ،در ومالکان

 نیز است برخوردار پژوهش مورد های شرکت میان در خاصی اهمیت از حسابرسی کمیته که مهم این از و

 باید بنابراین کند؛ کمک مدیران و سهامداران بین منافع تضاد کاهش به باید نظارتی ابزار این نشوند. غافل

 تهران بهادار اوراق بورس شرکتی حاکمیت" العمل دستور الزام از همچنینشود. توجه ابزار این تقویت به

 پژوهش یهثانو یجنتا به توجه گردد.با پشتیبانی حسابداری سود بر گذاری اثر به عنایت با "ایران بورس وفرا

 صاحبان به لذا دارد شرکت سود بینی پیش در باالیی توانایی السو خطی هاییتمالگور دهدمی نشان که

 بازار در گذاریسرمایه پیرامون خود هایگیریتصمیم در شودمی توصیه شرکت گیریتصمیم و یهسرما

 یجنتا کنند.همچنین استفاده السو روش ویژهبه مصنوعی هوش هایالگوریتم بینیپیش قدرت از یهسرما

 با کهطوریبه گیرد قرار ایران سرمایه بازار انیرمد موردتوجه یکاربرد صورتبه تواندمی تحقیق این

 جذب کردن یریتمد به نسبت آن، بر مؤثر عوامل یرو بر کردن کار و هاشرکت در اوری سود بینیپیش

 هایزیان از اجتناب جهت گذارانسرمایه به کمک و مالی هایبحران ریسک کاهش ،سهامداران یهسرما

 .یندنما اقدام سهام، بازار در بزرگ

 منابع فهرست

(. 1399رضا. )علی ،مهرآذین ،محمدرضا ،شورورزی ،ابوالقاسم ،مسیح آبادی ،حجت اله ،آتشی گلستانی .1

های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و مدیره بر سود خالص و جریانتأثیر استقالل هیئت"

 58-39(. 4)12. پژوهش های حسابداری مالی. "روانشناختی

یابی بر مبنای فعالیت (. نگرش و سیستم یکپارچه هزینه1382اله )، قدرتبرزگراحمدپور، احمد و  .2

(ABC) ی اقتصادی افزودهو ارزش(EVA) .8، شماره پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 

(. تحلیل رابطه 1393، سعیده و عظیمی، الناز )زادگاناصل، مهدی؛ امینقائمی ؛اولی، محمدرضا .3

، دوره حسابداری مدیریتافزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران. حاکمیت شرکتی و ارزش

 .70-59(، صفحه 21)پیاپی 2، شماره 7

(. بررسی محتوای اطالعاتی موجود در سودآوری 1400تفرشی راد. کتایون. سروی پور. نگار خ. ) .4

، انجمن تحقیقات حسابداری و حسابرسیذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. شرکت های پ

 .162-145(. 50)13حسابداری ایران، 

http://jiar.scu.ac.ir/?_action=article&au=42369&_au=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B1
http://jiar.scu.ac.ir/?_action=article&au=42369&_au=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D8%B1
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های حاکمیت شرکتی و به موقع (. بررسی رابطه بین مکانیزم1398جامعی. رضا. نوربخش. هه وار. ) .5

تحقیقات وراق بهادار تهران. های پذیرفته شده در بورس ابودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی شرکت

 .62-45(. 44)11 ، انجمن حسابداری ایران،حسابداری و حسابرسی

های سود هر سهم توسط مدیریت رابطه بین ویژگی"(. 1393محمود، زیبا )حیدرپور، فرزانه و خواجه .6

فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق . "گیرینگری در تصمیمبرریسک و ارزش شرکت باهدف آینده

 .46-25، صص 22، شماره اداربه

پذیری سود الگوسازی پایداری و برگشت"(. 1400نژاد. امین. )حسینی. سید رسول. حاجیان .7

 .47-29(. 2)12. دانش حسابداری. "های مارکوفحسابداری با استفاده از زنجیره

(. بررسی محتوای اطالعاتی 1395خوزین، علی؛ بابایی، فاطمه؛ محمودی، پیام و محمدی، جمال ) .8

های جدید فصلنامه پژوهشهای نقدی عملیاتی. افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریانارزش

 (.18) 3، در مدیریت و حسابداری

ین کیفیت سود )پراکندگی رابطه ب"(.1394دستگیر، محسن، گوگردچیان، احمد و آدمیت، تاره ) .9

 .37-21(، صص 26) 7، های حسابداری مالی و حسابرسیپژوهش. "سود( و بازده سهام

(. تأثیر معیارهای مبتنی بر حسابداری 1398وردی، یداله و حیدرپور، فرزانه )دسینه مهدی، تاری .10

وهشنامه ، پژهای حسابداری مالی و حسابرسیپژوهشهای سود بر ریسک نامطلوب سود. ویژگی

 .176 –153، ص 41، شماره 11حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 

(. رابطه سود اقتصادی و سود حسابداری با حقوق صاحبان 1391سلیمانی، اعظم و معماریان، شجاع ) .11

مجله اقتصادی بررسی مسائل و شده در بازار سرمایه تهران. های برتر پذیرفتهسهام در شرکت

 .92-75،ص  8و  7های اره، شمهای اقتصادیسیاست

(. تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود 1399فر، فردوس و ناصرآبادی، دلیر )سلیمانی .12

، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداریغیرمنتظره. 

 .26-13، صفحه 27، شماره 4دوره 

به سود حسابداری و  (MVA)افزوده بازار رابطه بین نسبت ارزش"(. 1390) شجاع، ا.و  نیا، ق.طالب .13

فصلنامه . "شدههای پذیرفتهبه سود حسابداری در شرکت (EVA)افزوده اقتصادی نسبت ارزش

 .60-47، ص8ره ، شما4، دوره حسابداری مدیریت

تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی "(. 1398علی نژاد ساروکالئی. مهدی. ساالری ساردویی. صفیه. ) .14

 .70-59(. 3)7. مدیریت دارایی و تأمین مالی. "بودن اطالعات سودهنگامدر به

بررسی اثر تحلیل مقایسه ای در  "(.1400فریدونی. فرشید. دارابی. رویا. انوری رستمی. علی اصغر. ) .15

معیار های عملکرد و نظارتی بر مدل های هموارسازی سود تاکر،زاورین و جونز ) رویکرد متغیر گزینی 

 .28-1(. 39)10. گذاریدانش سرمایه. "هوش مصنوعی ریلف و الرس(

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=86940
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=86940
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=86940
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=121663
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=121663
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=136210
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=136210
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4818
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4818
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4818
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(. بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در 1398برندق، محمد و عبدی، مصطفی )علوم، مهدی؛ ایمانیکاظمی .16

(، 1)10، پژوهشی دانش حسابداری-مجله علمیو کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود.  مدیرههیئت

137-168. 

های بررسی(. بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطالعاتی سود. 1387کرمی؛ غالمرضا ) .17

 .100تا  81، از صفحه 1387، زمستان 54، شماره 15، دوره حسابداری و حسابرسی

وتحلیل های مدیرعامل شرکت و رشد ارزش شرکت: تجزیه(. ویژگی1400کمالی کرمانی. نرجس. ) .18

-175(. 49)13 ، انجمن حسابداری ایران،تحقیقات حسابداری و حسابرسیرگرسیون چندکی. 

194 

های حاکمیت شرکتی تأثیر ویژگی"(. 1392مهدوی، غالمحسین؛ حسینی، مجتبی و رئیسی، زهره ) .19

. "شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهوسیله مدیریت شرکتشده بهبینیپیش برکیفیت سود

 .60-43، صص 16، شماره فصلنامه حسابداری مدیریت

اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه "(. 1394وکیلی فرد. حمیدرضا. ) .20

تحقیقات حسابداری و . "تهران سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 .57-46(. 26)7 ، انجمن حسابداری ایران،حسابرسی
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Profit is one of the items in the financial statements that has a great impact on the 

decision making of users of financial statements and has attracted a lot of attention. 

One of the most important and vital issues of any economic activity is the evaluation 

of the achievement of the set goals. Undoubtedly, this issue enters a new field with 

the increasing progress of economic activities and the need for more accurate and 

closer methods to reality is felt. And completes older methods. The purpose of this 

study is to identify the effective factors to explain economic profit and accounting 

profit using artificial intelligence approach. Therefore, according to the objectives of 

the research, the financial information of 127 companies during the years 1390 to 

1398 has been used to test the research hypotheses. The management system has a 

higher ability to explain the company's profit (accounting and economic profit) and it 

can also be said that the predictive power of accounting profit is higher than economic 

profit using financial criteria. 
   

Keywords: Economic Profit, Accounting Profit, Corporate Governance, Financial 

Ratios, Artificial Intelligence Algorithm. 
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