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تولیاد ااااال    تغییرات  بینی پیش در را گذاری سرمایهمالی و  تأمینعملیاتی، 

تولیاد   تفکیا   باا دین منظاور  با . کند می گیری اادازه )رشد اقتصادی( داالی
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و همچنین وجود روابط غیراطی  مؤثر عوامل بودن ااشنااته، زیاد تعداد. است

میان اطالعات حسابداری و اقتصادی منجر به این شده اسات تاا از ترکیتاات    
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 ،عالوه بار ایان  است.  گذاری سرمایهمالی و  تأمین های فعالیتداالی بیاتر از 
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پیامد اصلی  تر است. بخش صنعت و معدن قابل مالحظهو اطالعات حسابداری 

که باید  استابداری و اقتصادی حساطالعات میان  مؤثرپژوهش حاضر ارتتام 

 مالی و اقتصادی لحاظ گردد. های گیری تصمی در 

 .هوش مصنوعی های الگویتولید اااال  داالی، حسابداری، اقتصاد، : ی کلیدیها واژه

 مقدمه

 در یماال  های صورت نندگانک تجهیز استفاده یحسابدار های اطالعات یکی از ویژگی

 عناوان  بهکنندگی  بینی به همین دلیل ارزش پیش است. ندهیآ یاقتصاد یدادهایرو ینیب شیپ

یکی از معیارهای مربوط بودن اطالعات در چارچوب نظری گزارشگری مالی مطار  شاده   

اسات. باا    ینا یب شیپ ندیفرآ در آن کاربرد یمعنا به کنندگی اطالعات بینی است. ارزش پیش

هاا   های بازار سرمایه در حسابداری و مالی بخش قابل توجهی از این پژوهش شروع پژوهش

بینای ساایر    به بررسای و ارزیاابی قادرت تویایحی اطالعاات حساابداری در راساتای پایش        

متغیرهای حوزه حسابداری و مالی )از قبیل سود هار ساه ، نسابت بادهی و ساود تقسایمی        

تواناایی و محتاوای اطالعااتی متغیرهاای حساابداری در       ها پژوهشاست. نتایج این  پرداخته

  8۰۰1) 1کوتااری کارده اسات.    دیتائبینی متغیرهای اقتصاد خرد )در سطح شرکت  را  پیش

ترکیا  و ارائاه    شناسای آنهاا   ها را همراه با نقاط یعف و قاوت روش  بخشی از این پژوهش

سات کاه آیاا هاد  از ارزش     ممکان اسات مطار  شاود ایان ا      داده است. ولی سؤالی کاه 

 )خارد   هاا  بینی اطالعات حسابداری و ماالی در ساطح شارکت    کنندگی صرفاً پیش بینی پیش

در سطح اقتصااد کاالن نیاز مفیاد     توانند  میاست؟ به عبارتی دیگر آیا اطالعات حسابداری 

باه   که امروزه 8گویی به این سؤال اساسی، ما را با مفهوم حسابداری کالن واقع شوند؟ پاسخ

 سازد. شود، آشنا می عنوان حوزه مطالعاتی جدید در حسابداری شناخته می

 4هانگو   a8۰14) 3کانچیتاچکی و پاتاتوکاسپژوهش های متعددی نظیر  پژوهشدر 

عملیااتی نظیار ساودهای کال      یهاا  تیا فعالو بررسای ارتبااط میاان    زی سا الگویبه   8۰12)

تولیاد ناخاالد داخلای     نقادی کال باا متغیرهاای اقتصاادی نظیار       هاای  جریانحسابداری و 

در کاانون   به عنوان رشاد اقتصاادی   تولید ناخالد داخلی و تغییرات آن، خته شده استپردا
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 گران و باه صاورت کلای آحااد جامعاه اسات.       ها، تحلیل توجه اقتصاددانان، مدیران شرکت

عنوان یک مؤلفاه مها ، ویاعیت    گذاری است، به  مدیر یک واحد تجاری که دنبال سرمایه

اگار ویاعیت    ،دهاد. لاذا   های خود دخالت می گیری فعلی و آتی اقتصادی را نیز در تصمی 

هاای ساازمان خواهاد     منفی در برناماه  تأثیربینی نگردد،  درستی تبیین و پیش آتی اقتصادی به

 داشت.

ی اقتصاادی بار   متغیرهاا  تاأثیر زیاد تولید ناخاالد داخلای و    العاده فوقاهمیت  به دلیل

تغییارات ایان    یسااز  الگاوی و  ینا یب شیپی به مدیران واحدهای تجار های تصمی بسیاری از 

نکته  حسابداری پرداخته شده است. های گزارششاخد با استفاده از اطالعات مستخرج از 

اسات.   غیرخطای آن  یاا مه  در تبیین روابط میان حسابداری و اقتصاد، در نوع رابطه خطای  

معتقاد هساتند کاه متغیرهاای       8۰۰2) 2تراساویرتا نظیار   گران پژوهشبسیاری از  که چنان آن

 عمادتاً باوده و   ایساتا  ناحسابداری و اقتصادی به دلیل ماهیت آن، از نوع متغیرهای پیچیده و 

به همین دلیل در پژوهش حایر تاالش شاده اسات تاا      خطی بر آنها حاک  است.روابط غیر

هاوش مصانوعی نظیار     هاای  الگاوی از تبیین رواباط میاان حساابداری و اقتصااد باا اساتفاده       

 ،. عاالوه بار ایان   های عصبی مصنوعی، الگوریت  تجمع ذرات و الگوریت  ژنتیک باشد شبکه

های  مالی به عنوان شاخد تأمین یها تیفعالو  یگذار هیسرما های فعالیتو تمرکز بر  تأکید

هشای حاوزه حساابداری کاالن محساوب      پژو خاال نگر متغیرهای اقتصاادی باه عناوان    پیش

 شده است. تأکیدشود که در این پژوهش بر آن  می

مقالاه باه ایان صاورت اسات کاه در بخاش دوم ادبیاات نظاری و پیشاینه           بقیه ساختار 

پژوهش، در بخش چهاارم نتاایج حاصال     شناسی روش؛ در بخش سوم شود میبیان  پژوهش

 .گردد یمپیشنهادات پژوهش ارائه  و یریگ جهینتدر بخش آخر  نهایت درو  یساز الگویاز 

 مبانی نظری

قلماداد گردیاده و باه ناوعی      یتغییرات تولید ناخالد داخلی به عناوان رشاد اقتصااد   

و نشانگر بازر  شادن انادازه اقتصااد ملای طای یاک دوره         یبیانگر روند تحوالت اقتصاد

کاه   تولید ناخالد داخلی رویکارد درآمادی اسات    گیری اندازهیکی از رویکردهای . است
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، حقاوق و پااداش کارکناان و مالیاات     9در آن تولید ناخالد داخلی از جماع ساود شارکت   

بینای   ابداری در پایش هاای حسا   اساتفاده از داده  زمیناه  درشاود.   تولید و واردات محاسبه مای 

هاای جاایگزین باه جاای اجازای       متغیرهای عمده اقتصادی، رویکرد بهتر استفاده از شاخد

  a8۰14کانچیتااچکی و پاتاتوکااس )  اصلی تولید ناخالد داخلی استفاده کارد. باه اعتقااد    

سود حساابداری تهیاه شاده بار مبناای اصاول پذیرفتاه شاده حساابداری از قابلیات الزم در           

گیاری تولیاد ناخاالد داخلای      جایگزینی با سود شرکت که یکای از اجازای اصالی انادازه    

تواناد جاایگزینی بارای نارخ      ، برخوردار است. در نتیجه نرخ رشد سود حسابداری میاست

 حرک اصلی نرخ رشد اقتصادی مطر  است.رشد سود شرکت باشد که به عنوان م

زماانی در   تاأخیر اعتقاد دارند که این اطالعات با   a8۰14کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )

نتیجه پیشنهاد آنهاا اساتفاده از ساود حساابداری باه جاای ساود شارکت          در دسترس هستند.

دسترس  و در زمان مناس  در ماهه شش، ماهه سهاست؛ زیرا سودهای حسابداری به صورت 

هاای   هستند. سود حسابداری تهیه شده بر مبنای اصول پذیرفته شده حسابداری یکای از داده 

تواناد شااخد    بینای متغیرهاای اقتصاادی باوده کاه مای       به موقع و یک منبع مناس  در پیش

های اخیار از پشاتوانه    ظهور در سال رغ  حسابداری کالن علی مناسبی از سود شرکت باشد.

اخیار باه واساطه تاالش      هایهای متعددی در طای ساال   وردار است. نظریهنظری مناسبی برخ

شاکل گرفتاه     8۰17) 7نااالردی و اوگناوا   و  8۰12هان و همکااران )  پژوهشگرانی از قبیل

 نظریۀ تقایاای گذاری و  سرمایه نظریۀ تقایایتوان در این زمینه به  می ،است. به عنوان مثال

هاا، متغیرهاایی کاه باه عباارتی خروجای سیسات          مصر  اشاره کرد. بار اسااس ایان نظریاه    

هااای  بیناای برخاای از شاااخد حسااابداری مااالی هسااتند از قاادرت تویاایحی الزم در پاایش 

 شوند. ها در ادامه تشریح می اقتصادی برخوردار هستند. این نظریه
 گذاری سرمایه نظریۀ تقاضای

گاذاری افازایش برخای از متغیرهاای حساابداری نظیار        سرمایه نظریۀ تقایایاساس بر

های نقدی عملیاتی منجر به افزایش ظرفیت شارکت در تولیاد    سودهای حسابداری و جریان

هاا در   زیارا در ایان صاورت مناابع ماالی در اختیاار ساازمان       ؛ کاالها و خدمات خواهاد شاد  
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های مختلفای را بارای جامعاه در    گذاری افزایش خواهد یافت. این امر پیاماد  راستای سرمایه

پی خواهد شد. در نتیجه افزایش سود، مادیران واحاد تجااری ایان امار را باه منزلاه خباری         

گاذاری ساازمان را افازایش خواهناد داد. در نتیجاه ایان        خوب تلقی کرده و ساطح سارمایه  

 گذاری انتظار بر این است که رشد اقتصادی افزایش یابد. شوک وارده به سرمایه

 ی تقاضای مصرفتئور

افازایش ناگهاانی در ساود منجار باه افازایش ثاروت و         ،تقایاای مصار    تئوریطبق 

درآمد سهامداران و کارکنان شرکت خواهد شد. در صورت افازایش ثاروت ساهامداران و    

گیاری خواهاد    گذاری آنهاا افازایش چشا     مدت سطح مصر  و سرمایه کارکنان در کوتاه

 تاأثیر مادت تحات    دیدگاه کینز، مصار  در کوتااه   تقایای مصر  طبق تئوریدر . داشت

دولت نیز از افزایش ساود   نهایت دردرآمد فرد خواهد بود. کارکنان، مدیران، سهامداران و 

در نتیجه این افزایش درآمد رشد اقتصاادی در جامعاه متصاور    مند خواهند شد.  شرکت بهره

نیاز   واقعی تأثیرو مجرای  مجرای اطالعاتی های تئوریاز  توان یم ،عالوه بر این خواهد بود.

شایواکومار و   توساط  هاا  هیفریحسابداری و اقتصاد را تبیین کرد. این اطالعات ارتباط میان 

 ارائه شده است.  8۰14) 2اوکتای
 تئوری مجرای اطالعاتی

شارایط اقتصاادی خواهاد     تأثیرمجرای اطالعاتی تصمیمات مدیران تحت  طبق تئوری

ساازمانی و ها     حااکی از آن اسات کاه ها  اطالعاات درون      تئاوری بود. به طور کلی ایان  

گاذاری واحادهای    ماالی و سارمایه   تاأمین اطالعات مرتبط با متغیرهاای اقتصاادی بار نحاوه     

هاای   عوامال داخلای تصامیماتی را راجاع باه فعالیات       تأثیرتجاری مؤثر است. مدیران تحت 

هاای ماالی     گاذاری و محادودیت   های سرمایه گذاری شرکت )فرصت و سرمایه مالی تأمین

کنند. در نتیجه تا میزانی که این عوامل داخلی به ویعیت اقتصاادی کشاور وابساته     اتخاذ می

گاذاری مادیران    و سارمایه  تاامبن ماالی  و حساس باشند، انتظار بر این اسات کاه تصامیمات    

 ای اقتصادی را منعکس نماید.انتظارات در ارتباط با ویعیت متغیره
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 واقعی تأثیر تئوری مجرای

ها منجار باه آن    مالی شرکت تأمینواقعی سیر صعودی فرایند  تأثیرمجرای  تئوریطبق 

به عبارت  ؛گذاری شرکت و در ادامه سطح تولیدات افزایش یابد خواهد شد تا روند سرمایه

ماالی شارکت    تاأمین های  شود که چگونه تغییرات در فعالیت دیگر در این نظریه بررسی می

  .8۰12 هان و همکاران،) دگذارب تأثیرتواند به صورت واقعی بر ویعیت آتی اقتصادی  می
 یمصنوع یعصب یها هکشب

های محاسباتی در هاوش مصانوعی    های عصبی مصنوعی به عنوان یکی از روش شبکه

هاا )تاا    شابکه  گونه نیایده اصلی ا شوند. محسوب میهای محاسباتی نوینی  ها و روش سیست 

هااا و  کااارکرد سیساات  عصاابی زیسااتی باارای پااردازش داده گرفتااه از شاایوه حاادودی  الهااام

قارار دارد. عنصار کلیادی ایان ایاده، ایجااد        به منظاور یاادگیری و ایجااد داناش     اطالعات

پردازش اطالعات است. این سیست  از شمار زیاادی عناصار    ساختارهایی جدید برای سامانه

تشکیل شده که برای حال یاک مسائله باا ها        با نام نورون وستهیپ ه  العاده به پردازشی فوق

ارتباطات الکترومغناطیسی  اطالعاات را منتقال   ) ها ناپسیسکنند و توسط  هماهنگ عمل می

را هاا   توانناد نباود آن   مای  ها سلولبقیه  ،دها اگر یک سلول آسی  ببین . در این شبکهکنند یم

، ینقاد ) اناد  یریادگیا هاا قاادر باه     جبران کرده و نیز در بازسازی آن سهی  باشند. این شبکه

ر یا نظ یارکا ابت فارا  یهاا  ت یر الگاور یتواند توساط ساا   یم ها ست یسیادگیری در این  . 1363

ق یا از طر شابکۀ عصابی  ج آموزش یه نتاکرد یصورت پذ یکت  پرواز پرندگان و ژنتیالگور

 ها متفاوت است. ت ین الگوریا

 پژوهش ۀپیشین

بهبااود  یهااای انجااام گرفتااه در سااطح کااالن اقتصااادی پژوهشااگران باارا  در پااژوهش

بینی تعدادی از متغیرهای عمده اقتصاادی اساتفاده از متغیرهاای حساابداری را پیشانهاد       پیش

،  a8۰14کانچیتااچکی و پاتاتوکااس )  د توسط پژوهشگرانی نظیر یرد جدیکن رویاند. ا داده

هاا   پیشنهاد شده اسات، نتاایج در هماه پاژوهش      8۰12هانگ )و   8۰12وانگ و همکاران )

  8۰13کوتااری و همکااران )  حاکی از قدرت توییحی متغیرهای حساابداری باوده اسات.    
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ها پیامدهای مهمی را برای اقتصااد   گذاری شرکت نشان دادند که تغییرات موجود در سرمایه

تاوان باا تغییارات     هاا را مای   گاذاری شارکت   کالن در پای دارد. همچناین تغییارات سارمایه    

باه ایان     a8۰14کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )متغیرهای کالن اقتصادی تبیین و توییح کرد. 

بینی رشد تولیاد ناخاالد داخلای     ی حسابداری عاملی مه  در پیشنتیجه رسیدند که سودها

به این نتیجه رسیدند   b8۰14کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )دوره بعدی است.  سه یا چهار میان

که پرتفاوی متشاکل از صاد شارکت در باورس اوراق بهاادار، روش مناسابی در اساتخراج         

. نتاایج همچناین   اسات اخاالد داخلای   بینای تولیاد ن   های حسابداری مورد نیاز در پایش  داده

بینای   های سود صد شرکت از قادرت تویایحی مناسابی در پایش     حاکی از این بود که داده

نرخ رشد تولیاد ناخاالد داخلای برخاوردار اسات. الزم باه تویایح اسات کاه معیاار ایان            

پژوهشگران در انتخاب صد شرکت نمونه بر اساس اندازه شرکت بوده است. بدین صاورت  

ایان   شرکت بزر  ایاالت متحده بر اساس شاخد ارزش بازار انتخاب شده است.که صد 

  رویکرد در پژوهش حایر نیز استفاده شده است.

سودهای حسابداری بار   تأثیردر پژوهش خود به بررسی   8۰14شیواکومار و اوکتای )

کنناده پرداختاه و باه ایان نتیجاه رسایدند کاه نارخ رشاد ساودهای            شاخد قیمت مصار  

حسابداری قابلیت تبیین نرخ تورم را دارد. در واقع آنها نشان دادند که باا افازایش ساودهای    

هاا   حسابداری و در ادامه افزایش ثروت خانوارهایی که درآمد آنها وابساته باه ایان شارکت    

عادم  انتظار بر این است که سطح مصر  خانوارها افزایش یابد. این افزایش به دلیال   است،

 درهاا شاده و    مدت منجر به افزایش سطح عمومی قیمات  کاالها و خدمات در کوتاه کشش

در پاژوهش خاود باه ارزیاابی فریایه        8۰12هانگ ) کند. نرخ تورم افزایش پیدا می نهایت

. تفاوت ایان پاژوهش   پرداخت  a8۰14و پاتاتوکاس )کانچیتاچکی مطر  شده در پژوهش 

مقایسه قدرت توییحی سودهای تهیه شاده    a8۰14کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )با پژوهش 

بر اساس استانداردهای مختلف و در چناد کشاور باود. وی باه ایان نتیجاه رساید کاه ساود          

بینی نرخ رشد تولید ناخالد داخلی اسات. نتاایج همچناین     حسابداری متغیر مؤثری در پیش
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مللاای ال حاااکی از ایاان بااود کااه سااود حسااابداری تهیااه شااده باار اساااس اسااتانداردهای بااین 

آمریکاایی از   هایحسابداری در قیاس با ساود حساابداری تهیاه شاده بار اسااس اساتاندارد       

 قدرت توییحی کمتری برخوردار هستند.

معتقاد هساتند کاه تغییارات منفای ساود حساابداری در          8۰19) همکارانو  1۰گائرتنر

تولیاد  بینای   تاری در پایش   مقایسه با تغییرات مثبات ساود حساابداری راهکاار مفیاد و دقیاق      

یاباد. نتاایج بررسای و     بینی سود کاهش مای  ناخالد داخلی بوده و از این طریق خطای پیش

در قیااس باا اخباار     راپژوهش آنها حاکی از این است سود حسابداری اخبار منفی اقتصادی 

باه    8۰19کانچیتاچکی و پاتاتوکااس )  دهد. تر نمایش می تر و به موقع خوب اقتصادی سریع

های ماالی بیسات و    توان با استفاده از اطالعات مستخرج از صورت این نتیجه رسیدند که می

نااالردی و   بینای تولیاد ناخاالد داخلای پرداخات.      پنج شرکت بزر  هر صنعت، باه پایش  

بینی مقدماتی از متغیرهاای عماده اقتصاادی عمومااً باه       با این توجیه که پیش  8۰17اوگنوا )

های اساسی از دقت الزم برخوردار نیستند؛ به این  برخی اطالعات و داده دلیل نادیده گرفتن

تاوان نارخ رشاد تولیاد ناخاالد       نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن سودهای حسابداری می

 بینی کرد. داخلی و نرخ بیکاری را با درصد خطای کمتری پیش

کاه پژوهشاگر مطلاع    تاا بادان جاائی     با توجه به نوظهور بودن ادبیات حسابداری کالن

داخلی مویوع مشابه پژوهش حایار وجاود نادارد. لاذا امکاان       های پژوهشاست در میان 

 های داخلی میسر نگردید. ارائه پژوهش

 پژوهششناسی  روش

بنادی   طبقاه  یاربردکا و  هاای بنیاادی   این پژوهش از لحاا  هاد  در دساته پاژوهش    

های کمای   که در آن داده استهای کمی  از نوع پژوهشحایر پژوهش  همچنین گردد. می

وتحلیال قارار    بینی ارزش آتی متغیر ماورد نظار ماورد تجزیاه     مربوط به گذشته با هد  پیش

های هماراه   مدیره و یادداشت های هیئت متغیرهای حسابداری مورد نیاز از گزارشگیرد.  می

از یا ماورد ن  اطالعاات  وها  های فوق، داده اند. عالوه بر داده شده های مالی گردآوری صورت
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باناک مرکازی و    قبیل ازمربوط  یرسم یمحاسبه متغیرهای اقتصادی از منابع آمار به منظور

 مرکز آمار دریافت شده است.

 پژوهش تسؤاال

پاساخ   به آنهاسوال زیر تدوین و تالش شده است تا  سهبه منظور انجام پژوهش حایر 

 داده شود.

 ،مختلاف آماوزش   یهاا  ت یالگوراز میان  شبکۀ عصبی یها الگوی ینظر یبراساس مبان .1

   یری  خطای کمتری دارد؟ الگویکدام 

ماالی و   تاأمین  عملیااتی،  هاای  فعالیات از  کی  کدام ،یواقع تأثیر یمجراه ینظربراساس  .8

 است . گذار تأثیربینی شاخد رشد اقتصادی  در پیشگذاری  سرمایه

 یاقتصاد یشاخد هابینی  نتایج پیشو مصر ،  یگذار هیسرما نظریۀ تقایایبراساس  .3

 ؟است بخش تیریا چند دورهتا  زمانی  ریتأخ)با  وقفه زمانیبا 

 های پژوهش الگوی

عصابی مبتنای بار الگاوریت  ژنتیاک و       هاای  های مورد استفاده پاژوهش، شابکه   الگوی

هاا براسااس معیارهاای ارزیاابی      الگاوی حاصل از ایان   لگوریت  پرواز پرندگان است. نتایجا

به طور کلی اجماعی بر روی بهترین معیار عملکرد، جهت . اند شدهعملکرد مختلف مقایسه 

از سه یا چهاار معیاار کناار ها       معموالًندارد و پژوهشگران بینی وجود  پیش الگویارزیابی 

 قادر  میاانگین ،  MSE) خطاا  مرباع  میاانگین  کنند. در این پاژوهش از معیارهاای   ه میاستفاد

R)یری  تعیین و   MAE) خطا درصد مطلق
 استفاده شده است.  2

 مصنوعی شبکۀ عصبی الگوی

 شبکۀ عصابی  یکبرخوردار هستند.  یبه رغ  تنوع، از ساختار مشابه یهای عصب شبکه

فقاط   یه ورودیا ل شده است. الکیتش یو خروج یا مخفی، پنهان یه ورودیمعموالً از سه ال

ر یا ز مانناد متغ یا ن یه خروجیکند. ال ر مستقل عمل مییرده و مشابه متغکافت یاطالعات را در

پورحیادری و  ر وابساته دارد ) یا به تعاداد متغ  یستگآن ب یها نرون تعداد ورده کوابسته عمل 

باه صاورت    در این روش فرض شاده اسات متغیرهاای عماده اقتصاادی را       .1322، اعظمی
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هاای در دساترس را از    هاای عصابی طراحای شاده، داده     زمانی در دست داری . سپس شبکه

آماوزش دیاده و قاادر     هاا  را دریافت کرده و از طریق این داده t دورهابتدای شروع دوره تا 

بینای   تاا پایاان دوره ماورد نظار را پایش      tخواهد بود تا آمارهای اقتصادی را در بازه زماانی  

ماورد اساتفاده در آن    یپارامترهاا  یسااز  ناه ی، مساتلزم به شبکۀ عصابی ر از استفاده بهتنماید. 

 یهاا  ها و نرون هیمانند تعداد ال یعصب یها هکشب یر پارامترهاین مقادین بهترییتع ی. برااست

شاود. باه    ین پارامترها به روش آزماون و خطاا ما   یا یصر  واسنج یادی، زمان زالیه میانی

یاک   باه عناوان  و الگوریت  پارواز پرنادگان    یکژنت الگوریت  ازاجرای آن ن منظور در یهم

 ساازد،  مای سار  یم شابکۀ عصابی   یر مطلوب پارامترهاا یبه مقاد یابیه دستک یساز نهیروش به

 استفاده شده است.

 با استفاده از الگوریتم ژنتیک شبکۀ عصبیآموزش 

 یبه عناوان الگاو   یکیامل ژنتکه از تکاست  یسینو روش برنامه یک یکت  ژنتیالگور

ده یا ت نامیا ه جمعکا ثابات   یتعاداد  ین روش نخسات بارا  یدر ا .ندک یحل مسئله استفاده م

شاود و افاراد    ید ما یتول یصورت اتفاق  هد  به یها و پارامترها از داده یا شود، مجموعه یم

و  ماناده  یتارین آنهاا بااق    ش قرار گرفته و مناس یها مورد آزما ن مجموعه از دادهیدر برابر ا

 یای ار همگرایا مع یتاا اریاا   یبعاد  یهاا  نسل یند براین فرایدهند. ا یل مکد را شینسل جد

 یاک ت  ژنتیو الگاور  شابکۀ عصابی   یقا یتلف الگاوی   و توساعه  کیمراحل تر شود. میرار کت

 .استل یبه شر  ذ ینیب شیپ یبرا

ثر در مرحلاه اول  کت موجاود در هار نسال و تعاداد نسال حادا      یا تعاداد جمع  :1 ۀمرحل

 .دیآ یبه وجود م یه تصادفیت اولیجمع یکن مرحله یشود و در ا یمشخد م

 یهاا  ر ژنیباا اساتفاده از مقااد    یمصانوع  شابکۀ عصابی  له کن مرحله شایدر ا :8 ۀمرحل

 .شود ن میییجاد شده تعیت ایموجود در هر جمع

 .ندیب یآموزش م ینرمال شده ورود یها شده با استفاده از داده یه طراحک: شب3 ۀمرحل

ن گااام صااورت یااز در ایااه نکو آمااوزش شااب اعتبارساانجیه، مراحاال کاز آمااوزش شااب بعااد

 .ردیگ یم
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ن مجاذور  یانگیار میشده مع یه طراحکبا استفاده از شب ینیب شی: پس از انجام پ4 ۀمرحل

ن پاژوهش حاداقل   یا ه در اکا ار تاابع هاد  مسائله    یا ن معیشود. با محاسبه ا یخطا محاسبه م

 .شود ین میی، تعاستن مربعات خطا یانگیردن مک

 یاملکا و ت یکای ژنت یر عملگرهاا ینظ ییجاد نسل بعد از عملگرهایبه منظور ا :2 ۀمرحل

 یاک ت  ژنتیانتخاب نسال بعاد در الگاور    یز چرخه رولت برایو ن ی  و جهش ژنکیمانند تر

 یاساتفاده از آن برخا  ه با کشود  ز استفاده میین ییگرا ن مرحله از نخبهیشود. در ا یاستفاده م

 .شود یت حایر به نسل بعد منتقل میجمع یها نیاز بهتر

شده تا نسال   یت قبلین جمعیگزیجاد شده جاید ایت جدین مرحله جمعیدر ا :9 ۀمرحل

ه کا  یشاود و تاا زماان    یایاافه ما   1ن مرحله به شماره نسل مقادار  ید. در اید به وجود آیجد

میرفخرالادینی و  ) شاوند  یرار ما کا خود برساد، مراحال فاوق ت    حداکثرشماره نسل به مقدار 

 . 1368 همکاران،
 پرواز پرندگانبا استفاده از الگوریتم  شبکۀ عصبیآموزش 

، یایاایر یهااا موجااود در روش یهااا تیر بااا توجااه بااه محاادود یااهااای اخ سااال در

انجاام   یسااز  ناه یدر جهات به  یاملکت یها ت ینه استفاده از الگوریفراوانی در زم یها پژوهش

این الگوریت  در متاون   .است ندگانپرواز پرها الگوریت   ن روشیاراترکاز  یکی. شده است

ذرات، انباوه ذرات و ازدحاام ذرات نیاز شاناخته      تجماع فارسی با عنااوین دیگاری از قبیال    

ک الگوریت  حتی نسبت به الگوریت  ژنتیا این   136۰دموری و همکاران )به اعتقاد  شود. می

باه    1662) و ابرهاارت  یندک ن بار توسطیاین الگوریت  برای اول دهد. می تری سریعجواب 

ه باا اساتفاده از   کا  اسات ت  الهام گرفته از پرواز همزماان پرنادگان   ین الگوریا. ار برده شدک

 یمراحال اجارا   . 1662 و ابرهارت، یندک)شده است  یبند  کیروابط ساده تر یسر یک

 .استصورت ذیل   بهتجمع ذرات  الگوریت 

شخصای و بهتارین    یهاا  تعیین بهترین خااطره   8، ایجاد جمعیت اولیه و ارزیابی آن  1

  4، جدیاد  یها سرعت و موقعیت و ارزیاابای پاسخ روزرسانی   به3، خاطره جمعی

 .پایان  2، روی  می 8در صورت برآورده نشدن شرایط توقف به مرحله 
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 باا  تواناد  یما  گاروه  ازذره )ذره   نیام iو  دارد وجود یبعد D یفضا یک دینک فرض

 در رییا تغ باا ذره  هار  تیا موقع رییا تغ. شود داده نشان تیموقع بردارو یک  سرعت بردار یک

 را یمقادار  نیبهتار  شامل یاطالعاتذره هر. استپذیر  امکان یقبل سرعت و تیموقع ساختار

 سااهیمقا از اطالعااات نیاااا اساات. اررا د xiو موقعیاات  (Pbest)ده یرساا آن بااهتاااکنون  هکاا

 نیهمچنا . دیا آ یما  دسات  به دهد، می انجام جواب نیبهتر افتنی یبراذره  هر هک ییها تالش

 شناساد  یما  را اسات  آمده دستدر گروه  Pbest مقدار از تاکنون هک یجواب نیبهترذره  هر

(Gbest) .اساتفاده  باا  را خود تیموقع هک ندک یم یسع جواب نیبهتر به دنیرس یبراذره هر 

ت یا موقع نیبا  فاصاله ، Vi یناون ک سارعت  ،Xi یناون ک تیا موقع :دهد رییتغ ریز اطالعات از

 صاورت  باه ذره  سارعت   یا ترت نیبد ،Gbest ینونک تیموقع نیب اصلهو ف Pbestکنونی و 

 :ندک یم رییتغ 1رابطۀ 

1 Vi
t+1 

=  Vi
t
 + C1r1( Pbesti

t
_ Xi

t
) + C2r2 ( Gbestg

t 
_ Xi

t
) 

بهترین مکانی  Gbestیافته و  حالتا به  iبهترین مکانی است که ذره  Pbest 1رابطۀ در 

 ییری  اینرسی اسات کاه در طاول اجارا     t . اند دهیرساست که کل ذرات تاکنون به آن 

شاود   به ترتی  یری  شناختی و یری  اجتمااعی نامیاده مای   C2 و C1کند.  برنامه تغییر می

 جماع  وکه نشان دهنده میزان اهمیت و ارجحیت بهترین نقااط پیادا شاده توساط خاود ذره      

هر ذره در  یهستند. موقعیت بعد [0,1]اعداد تصادفی در بازه  r2و  r1همچنین  .ذرات هستند

عبارت دیگر موقعیات   .شود می آن تعیین یبعد سرعت وبا موقعیت فعلی  وجو جست یفضا

Xiیا مکان بعدی هر ذره )
t+1 آید. به دست می 8رابطۀ   نیز بر اساس 

Xi 8رابطۀ 
t+1 

= Xi
t 
+ Vi

t+1  

 نمایش داده شده است. 1جدول شمارۀ در  8رابطۀ و  1رابطۀ پارامترهای 
 پارامترهای معادله الگوریتم تجمع ذرات .1جدول شمارۀ 

 شر  پارامتر شر  پارامتر

Xi
t ۀموقعیت ذر i ام Gbestg

t بهترین موقعیت تجربه شده در کل جمعیت 

Xi
t+1 ۀموقعیت بعدی ذر i ام C1 یری  یادگیری شناختی 

Vi
t ۀسرعت ذر i ام C2 یری  یادگیری جمعی 
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 شر  پارامتر شر  پارامتر

Vi
t+1 ۀ سرعت ذرi ام در موقعیت بعدی  t یری  اینرسی 

Pbesti
t 

بهترین موقعیت تجربه شده برای 

 ام iۀ ذر
r1  وr2 اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت 

 آماری ۀجامعه و نمون

 منتخا   یهاا  تکشار انتخااب   در اسات.  کشاور ایاران   آماری پژوهش حایار  ۀجامع

کانچیتااچکی و  و   8۰12هاناگ )  ، 8۰14کانچیتااچکی و پاتاتوکااس )   ریا نظ یپژوهشگران

شاتر از  یبازر  بار اقتصااد ب    یهاا  تکشار  تأثیر  ییره کمعتقد هستند   8۰19پاتاتوکاس )

 یهاا  تکه انتخاب شار کن پژوهشگران معتقد هستند یاست. ا کوچکبا اندازه  یها تکشر

حاوزه   یهاا  پاژوهش  یبرا ینده و شاخد مناسبیتواند نما یاساس شاخد بازار م بزر  بر

باا اساتفاده از     8۰14)کانچیتااچکی و پاتاتوکااس   . باه عناوان مثاال    الن باشاد ک یحسابدار

 یاالت متحاده را باه عناوان نموناه آماار     یا ت بزر  باورس ا کارزش بازار صد شر شاخد

درصاد   82ه انتخااب  کا معتقاد هساتند    8۰19گر در سال ید یا انتخاب و در ادامه در مطالعه

 هکا  یند. باه صاورت  ک یت میفاکالن ک یات حسابداریبزر  هر صنعت در ادب یها تکشر

ا یکا درصاد ارزش باازار باورس آمر    2۰  منتخا  یهاا  تکدر غال  موارد، ارزش بازار شار 

کانچیتاااچکی و در پااژوهش حایاار بااا الگااو قاارار دادن روش انتخاااب نمونااه   ،اساات. لااذا

شوند، تاالش شاده    یالن محسوب مک یزان عرصه حسابدارشتایه از پک  8۰14پاتاتوکاس )

درصاد ارزش باازار باورس     2۰شاتر از  یمنتخا  ب  یها تکرزش بازار، شراست تا براساس ا

 22اطالعاات   1362تاا   1322هاای   بار هماین اسااس و در باین ساال      دهند. لکیشور را تشک

 .انتخاب شده است براساس ارزش بازار شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متغیرهای پژوهش
 تولید ناخالص داخلی و اجزای آن

 ناوعی  باه  و گردیاده قلماداد   یاقتصااد  رشاد  عناوان  به ناخالد داخلی تولید تغییرات

 دوره یاک  طای  ملای  اقتصااد  انادازه  شادن  بازر   و نشانگر یاقتصاد تحوالت روند بیانگر

هاای مختلااف   بخاش  افاازوده ارزشرشاد اقتصاادی از اطالعاات     گیااری انادازه بارای  . اسات 



 یحسابدار کردیبا رو یرشد اقتصاد ینیب شیپ الگوی نییو تب یطراح/ ۱4

 

اطالعات مارتبط باا چهاار بخاش اصالی اقتصااد        . بانک مرکزیاستاستفاده شده اقتصادی 

کشاورزی، صنعت و معادن، خادمات و نفات را طای گزارشای باا عناوان         های بخششامل 

تعریاف شااخد تغییارات تولیاد ناخاالد داخلای در       . کناد  نماگرهای اقتصادی منتشر مای 

 ارائه شده است. 8جدول شمارۀ 
 تعریف متغیرهای حسابداری .2جدول شمارۀ 

گیری نحوۀ اندازه نماد متغیر  

تولید ناخالد  رشد

             داخلی
         

    

 

GDP2 = تولید ناخالد

 دورۀ جاری داخلی

GDP1 = تولید ناخالد

 قبلی دورۀ مشابه

 متغیرهای حسابداری

گاذاری و تقایاای    سارمایه  نظریاۀ تقایاای  که شر  آن گذشت بر اسااس   طور همان

هاای اقتصاادی باا اساتفاده از ساودهای حساابداری        بینی شاخد مصر  امکان تبیین و پیش

گاذاری اگار مناابع ماالی تحات اختیاار شارکت در         سرمایه نظریۀ تقایایوجود دارد. طبق 

گذاری افزایش پیدا کند تبعاات اقتصاادی خواهاد داشات. ایان مناابع ماالی         راستای سرمایه

از طریق ایجااد تساهیالت ماالی و یاا از طریاق افازایش ساودهای حساابداری ایجااد           عمدتاً

واقعای و   تاأثیر ها )از قبیل نظریه  شود. محتوای توییحی این متغیرها به واسطه سایر نظریه می

در نظریاه   ،های پیشین نیز تائید شده است. به عنوان مثاال  نظریه مجرای اطالعاتی  و پژوهش

گذاری نظیار عوایاد    مالی و سرمایه تأمینهای  محتوای اطالعاتی فعالیت مجرای اطالعاتی بر

تغییاارات  شااود. ماای تأکیاادای و موجااودی کاااال  مااالی و مخااارج ساارمایه تااأمین حاصاال از

، تغییارات عوایاد حاصال از    گاذاری  سارمایه  های فعالیتثابت به عنوان شاخد  های دارایی

 هاای  جریاان مالی و تغییارات حاصال از ساود خاالد و      تأمینایجاد بدهی به عنوان فعالیت 

تعریاف و ارائاه    3جادول شامارۀ   عملیااتی در   هاای  فعالیتنقدی عملیاتی به عنوان شاخد 

 .اند گردیده
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 تعریف متغیرهای حسابداری .3جدول شمارۀ 

گیری نحوۀ اندازه نماد متغیر  

           های ثابت تغییرات دارایی
       

   
 

FA2 = دورۀ جاری های ثابت دارایی 

FA1 = قبلی دورۀ مشابه های ثابت دارایی 

           ها تغییرات بدهی
       

   
 

DT2= دورۀ جاریبدهی 

DT1 = قبلی دورۀ مشابهبدهی 

           تغییرات سود خالد
       

   
 

NI2 =دورۀ جاری سود خالد 

NI1 = قبلی مشابهدورۀ  سود خالد 

های نقدی  تغییرات جریان

           عملیاتی
       

   
 

CF2 = دورۀ  های نقدی عملیاتی جریان

 جاری

CF1 = دورۀ  های نقدی عملیاتی جریان

 قبلی مشابه

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

از میاان   نماایش داده شاده اسات.    4جدول شمارۀ در پژوهش آمار توصیفی متغیرهای 

 1322متغیرهای حسابداری بررسی نوسانات بدهی حاکی از این است که این متغیر در ساال  

درصدی بیشترین میزان نوسانات را در ده سال اخیار داشاته اسات. ساود خاالد       29با تغییر 

درصاد نوساان    86ها نیز در دوره زمانی پژوهش به صورت میانگین بالغ بار   تجمیعی شرکت

درصدی بوده است.  13۰با تغییر  136۰ورتی که اوج این تغییرات در سال داشته است. به ص

درصاد باوده اسات.     39در حدود  1326های نقدی عملیاتی نیز در سال  اوج تغییرات جریان

تغییرات رشد اقتصادی چهار بخش اقتصاادی را در طای دوره    2جدول شمارۀ عالوه بر این 

 دهد. مطالعه نمایش می
 پژوهشار توصیفی متغیرهای آم .0جدول شمارۀ 

 کمینه بیشینه میانه میانگین متغیرهای پژوهش

-۰43/۰ بخش نفت ۀافزود تغییرات ارزش  ۰۰4/۰  ۰6۰/۰  372/۰-  

۰8۰/۰ بخش خدمات ۀافزود تغییرات ارزش  ۰83/۰  ۰9۰/۰  ۰12/۰-  

۰2۰/۰ بخش کشاورزی ۀافزود تغییرات ارزش  ۰22/۰  88/۰  112/۰-  

۰14/۰ بخش صنعت و معدن ۀافزود تغییرات ارزش  ۰3/۰  ۰63/۰  184/۰-  



 یحسابدار کردیبا رو یرشد اقتصاد ینیب شیپ الگوی نییو تب یطراح/ ۱0

 

 کمینه بیشینه میانه میانگین متغیرهای پژوهش

349/۰ تغییرات بدهی  36/۰  29۰/۰  ۰8۰/۰  

 -۰14/۰ 17/۰ 18/۰ 118/۰ ثابت یها یتغییرات دارا

864/۰ تغییرات سود خالد  322/۰  3/1  49۰/۰-  

88/۰ یاتیعمل ینقد یها انیتغییرات جر  13/۰  39/۰  ۰2/۰  

هاای اخیار خصوصااً باین      های مختلاف اقتصاادی در ساال    افزوده بخش تغییرات ارزش

منفی است. اوج این تغییرات مربوط به بخش نفت است که کاهش  1368و  1361های  سال

تجربه کرده اسات.   1361درصدی را در سال  34و  1361درصدی را در شش ماهه اول  37

که حداکثر تغییارات در ده ساال اخیار     1364درصدی بخش کشاورزی در سال  88افزایش 

 است نیز قابل توجه است.  

 تغییرات رشد اقتصادی چهار بخش اصلی اقتصاد .۱جدول شمارۀ 

 سال
 ۀافزود تغییرات ارزش

 بخش نفت

 ۀافزود تغییرات ارزش

 بخش کشاورزی

 ۀافزود تغییرات ارزش

 بخش صنعت و معدن

 ۀافزود غییرات ارزشت

 خدمات بخش

1322 9/3 7/4 3۰/6 7/9 

1329 3/1 9/4 ۰۰/6 4/9 

1327 8/۰-  2۰/11-  2۰/2  4۰/8  

1322 6۰/3-  2۰/13  2۰/8  8۰/8  

1326 6۰/1  2۰/2  3۰/6  ۰۰/4  

136۰ 3۰/1  2۰/4  3۰/3  4۰/8  

1361 1۰/34-  3۰/9  4۰/18-  4۰/۰-  

1368 6۰/2-  7۰/4  6۰/8-  2۰/1-  

1364 2۰/4  2۰/3  ۰/2  4۰/8  

1362 2۰/4  2۰/3  2۰/8  2۰/1  

 ها الگویو آزمون دقت  سازی الگویحاصل  نتایج

هاای نفات،    بخاش کاه شار  آن نیاز گذاشات، تولیاد ناخاالد داخلای باه          طور همان

هرکادام از   بینای  پایش تفکیاک شاده اسات. بارای      خدمات، صنعت و معادن و کشااورزی  
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  و ترکیا   ANN_GAو الگاوریت  ژنتیاک )   شابکۀ عصابی  ترکیا    الگویاز دو  ها بخش

هشات   جمعاً ،  استفاده شده است. لذاANN-PSOپرواز پرندگان ) و الگوریت  شبکۀ عصبی

نماایش   9جدول شامارۀ  معیارهای ارزیابی در  اساس برآن  بینی پیشطراحی و نتایج  الگوی

 است. شده  داده

 ها الگوینتایج  ۀمقایس .4جدول شمارۀ 

های  بخش

 اقتصاد
 الگوینوع 

(MSE) (MAE) (R
2) (MSE) (MAE) (R

2) 

 های آزمون داده های آموزش داده

 بخش نفت
ANN_GA ۰۰83/۰  ۰4۰6/۰  68/۰  ۰۰18/۰  ۰498/۰  67/۰  

ANN-PSO ۰۰۰98/۰  ۰۰272/۰  21/۰  ۰۰۰82/۰  ۰۰243/۰  66/۰  

بخش 

 خدمات

ANN_GA ۰۰۰39/۰  ۰121/۰  42/۰  ۰۰۰13/۰  ۰۰38/۰  68/۰  

ANN-PSO ۰۰۰32/۰  ۰121/۰  32/۰  ۰۰۰۰91/۰  ۰۰72/۰  66/۰  

بخش 

 کشاورزی

ANN_GA ۰17/۰  ۰67۰/۰  27/۰  ۰8۰/۰  ۰681/۰  21/۰  

ANN-PSO ۰۰31/۰  ۰43۰/۰  78/۰  ۰۰16/۰  ۰341/۰  66/۰  

بخش صنعت 

 و معدن

ANN_GA ۰۰18/۰  ۰27/۰  2۰/۰  ۰۰61/۰  ۰63/۰  66/۰  

ANN-PSO ۰۰۰۰2/۰  ۰۰93/۰  22/۰  ۰۰۰۰36/۰  ۰۰2۰/۰  66/۰  

معیارهای ارزیابی حااکی از ایان اسات کاه     به منظور پاسخگویی به سوال اول پژوهش 

تار   موفاق  ANN-GA الگاوی چهار بخش اصلی اقتصاد از  ینیب شیپدر  ANN-PSO الگوی

-ANN الگاوی  کمتار از  ANN-PSO الگاوی ر دخطاا   های شاخدا زیر ؛عمل کرده است

GA به عنوان یک قاعده کلی ،است، عالوه بر اینR
% نشاانگر  6۰)یری  تعیین  بااالتر از   2

Rهای عصبی است، این در حالی است که اگار   شبکه بخش تیریابسیار  عملکرد
 الگاوی  2

و  هاای عصابی اسات    شابکه  بخش تیریاو  قبول قابل% باشد نشانگر عملکرد 6۰% و 2۰بین 

R اگر
 عارب ماازار و نقادی،   نخواهاد باود )   بخش تیریا الگوی% باشد، عملکرد 2۰زیر  2

R . با توجه به اینکه 1364
مورد استفاده پژوهش حایر در اکثریت موارد بااالتر از   الگوی 2

هاای پاژوهش بسایار     الگاوی توان به این نتیجه رسید که رابطه نتاایج   می ،نیبنابرا % است.2۰

تولیاد ناخاالد داخلای، پارامترهاای      هاای  شااخد  ینا یب شیپبه منظور  است. بخش تیریا
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تادوین شاده    2و  7شامارۀ   جداولاصلی الگوریت  ژنتیک و الگوریت  تجمع ذرات به شر  

 است.
 پارامترهای اصلی الگوریتم ژنتیک. 7شمارۀ جدول 

 تعداد نسل جهش احتمال احتمال تقاطع جمعیت اولیه

1۰۰ 2/۰ 32/۰ 1۰۰۰ 

 

 پارامترهای اصلی الگوریتم تجمع ذرات .8شمارۀ جدول 

 فاکتور یادگیری تعداد ذرات وزن اینرسی

{1-۰} 2۰ 8 

بینای   های پاژوهش در پایش   الگویکه نتایج نیز مبین آن است، از میان انواع  طور همان

تار از   بینی بخش صانعت و معادن موفاق    در پیشANN-PSO  الگویتولید ناخالد داخلی، 

نمودارهاای مارتبط باا     توجه به محدودیت فضای مقاله، تنها با نمایند. ها عمل می سایر بخش

 واقعای  هاای  دادهمقایساه   به همین دلیال   .گردد میطراحی شده پژوهش ارائه  الگویبهترین 

باه  بخاش صانعت و معادن     آزماون  های دادههای آموزشی و  داده شده بینی پیش های دادهبا 

 نمایش داده شده است. 8و 1شمارۀ  ترتی  در نمودار

 
 های آموزشی شده داده بینی پیش های دادهواقعی با  های دادهمقایسه . 1شمارۀ نمودار 
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 های آزمون شده داده بینی پیش های دادهواقعی با  های دادهمقایسه  .2شمارۀ نمودار 

 تحلیل حساسیت

متغیار در   گاذارترین تأثیربه منظور پاسخگویی به سوال دوم پژوهش مبنی بار انتخااب   

 تحلیال  فرآیندبینی رشد اقتصادی از فرایند تحلیل حساسیت استفاده شده است.  راستای پیش

دهاد. بارای    می نشان را آن یورود یبه متغیرها نسبت را الگوی حساسیت میزان حساسیت،

 حساسایت  یاری   مقاادیر  تاوان  مای  ،های متعددی وجود دارد. به عنوان مثال روش کار این

 کال  یخطاا  بار  متغیار  یک غیاب در شبکه کل یخطا نمودن تقسی  را از یورود یمتغیرها

 یاری   مقادار  اگار  اساس این دست آورد. بر به ،یورود یمتغیرها تمامی حضور در شبکه

 یتغییرپاذیر  تویایح  در یزیااد  ساه   متغیار  آن باشاد،  یاک  از متغیر بیشاتر  یک حساسیت

هاای   الگاوی تاایج تحلیال حساسایت    ن 6جادول شامارۀ    .معیارهای ارزیاابی عملکارد دارناد   

دهد. طبیعی است که هرچه یری  وزنای متغیار    های شبکه را نمایش می مختلف به ورودی

بهتارین   ،عناوان مثاال   باه  و وزن بیشتری در خروجی شابکه دارد.  تأثیربیشتر باشد، آن متغیر 

بخاش صانعت و معادن     بینای  پایش  در ANN-PSO الگاوی طراحی شاده پاژوهش،    الگوی

 است.
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 های پژوهش الگویهای  نتایج تحلیل حساسیت ورودی .9جدول شمارۀ 

                 الگوینوع  اقتصاد های بخش

 بخش نفت
ANN_GA 18۰9/۰  ۰476/۰  1841/۰  1181/۰  

ANN-PSO ۰1۰2/۰  ۰989/۰  8414/۰  ۰993/۰  

 بخش خدمات
ANN_GA 1۰71/۰  ۰129/۰  1418/۰  ۰143/۰  

ANN-PSO ۰182/۰  ۰964/۰  8322/۰  ۰278/۰  

 بخش کشاورزی
ANN_GA ۰481/۰ ۰981/۰ 8211/۰ 1۰29/۰ 

ANN-PSO ۰۰11/۰ 1244/۰ 1741/۰ ۰۰28/۰ 

 بخش صنعت و معدن
ANN_GA 1181/۰ 8۰14/۰ 8428/۰ ۰۰18/۰ 

ANN-PSO 8۰47/۰ 1141/۰ 3262/۰ ۰184/۰ 

که از نتایج جدول مشخد است سودهای کل حسابداری به عنوان شاخد  طور همان

بینای رشاد اقتصاادی     بیشاتری در پایش   گاذاری  تاأثیر هاای عملیااتی از    گیری فعالیات  اندازه

 برخوردار است.
 بینی با در نظر گرفتن وقفه زمانی پیش

و باه منظاور    سازی متغیرهای عماده اقتصاادی   الگویدر این قسمت سعی شده است تا 

 ؛ماهه انجاام شاود   با در نظر گرفتن چهار وقفه زمانی شش پژوهش سومپاسخگویی به سوال 

، معتقد هستند کاه ممکان    b8۰14کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )زیرا برخی پژوهشگران نظیر 

ها همراه با تأخیر و وقفه زمانی، محتاوای اطالعااتی خاود     است اطالعات حسابداری شرکت

راساتا باا پاژوهش     ینی متغیرهای اقتصادی نشاان دهناد. در ایان پاژوهش نیاز ها       ب را در پیش

ماهاه   وقفاه شاش   چهاار بینی متغیرهای اقتصادی با  پیش  b8۰14کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )

نماایش   ماهاه  ششبا چهار وقفه  سازی الگوینتایج  1۰جدول شمارۀ در . در نظر گرفته شود

 داده شده است.

 بینی با وقفه زمانی نتایج پیش .11جدول شمارۀ 

 متغیر
 معیارهای ارزیابی وقفهتعداد 

(MSE) (MAE) (R
2) 

 خش کشاورزیب ۀافزود ارزش

۰178/۰ یک  182۰/۰  79/۰  

۰992/۰ دو  1241/۰  78/۰  

186/۰ سه  8289/۰  99/۰  
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 متغیر
 معیارهای ارزیابی وقفهتعداد 

(MSE) (MAE) (R
2) 

363/۰ چهار  2۰3/۰  27/۰  

 بخش صنعت و معدن ۀافزود ارزش

۰۰۰38/۰ یک  ۰۰429/۰  61/۰  

۰۰28/۰ دو  ۰18/۰  28/۰  

۰82/۰ سه  ۰22/۰  7۰/۰  

814/۰ چهار  468/۰  91/۰  

 بخش خدمات ۀافزود ارزش

۰۰۰22/۰ یک  ۰۰72/۰  61/۰  

۰۰48/۰ دو  ۰89/۰  21/۰  

۰79/۰ سه  812/۰  96/۰  

119/۰ چهار  714/۰  22/۰  

 بخش نفت ۀافزود ارزش

۰۰۰79/۰ یک  ۰۰781/۰  66/۰  

۰892/۰ دو  ۰641/۰  28/۰  

1321/۰ سه  479/۰  22/۰  

3۰1/۰ چهار  712/۰  46/۰  

بخاش صانعت و    افازوده  ارزش ینا یب شیپا که از نتایج نیز مشخد است. در  طور همان

باا دو وقفاه    بینای  پایش ارزیابی عملکرد حکایت از مطلوب باودن نتاایج    های شاخدمعدن 

اسات. ایان در حاالی     بخاش  ریایت ینیب شیپبه عبارت دیگر تا دو وقفه نتایج  ؛زمانی است

بخش کشاورزی، نفت و خادمات تنهاا در حالات یاک      افزوده ارزش ینیب شیپاست که در 

 است. بخش ریایتمطلوب و  بینی پیشوقفه نتایج 
 ای برون نمونه ینیب شیپ

ای  طراحای شاده از آزماون بارون نموناه      الگاوی به منظور آزمون کارایی و اساتحکام  

هاای ماورد نیااز، نتاایج مقایساه       آوری داده استفاده شده است. باه هماین دلیال بعاد از جماع     

نمایش داده شاده   11جدول شمارۀ  در 1362های واقعی سال  بینی شده و داده های پیش داده

 است.

ش کشااورزی باا   بینی رشد اقتصادی بخا  طور که از نتایج مشخد است تنها پیش همان

 بخش نیست. استفاده از معیارهای ارزیابی ریایت
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 یا نمونهبرون  ینیب شیپنتایج  .11جدول شمارۀ 

 اهو پیشنهاد گیری نتیجه

پژوهش حایر با مبنا قرار دادن روابط غیرخطی میان اطالعات حسابداری و اقتصاادی  

و قدرت توییحی متغیرهاای حساابداری نشاان داد اخباار مارتبط باا متغیرهاای حساابداری         

محتاوی اطالعاات ساودمندی در ارتبااط باا       هاا  کال شارکت   خصوصاً سودهای حسابداری

تاوان از اطالعاات حساابداری در     ویعیت آتی متغیرهای اقتصادی است. به صورتی که مای 

کاه نتاایج نیاز مباین آن اسات در طراحای        طاور  هماناقتصادی استفاده کرد.  رشدبینی  پیش

 لگاوی ایشترین اثرگاذاری را در آماوزش   ب ، متغیر سودهای کل خالدهای پژوهش الگوی

کانچیتااچکی و پاتاتوکااس   پژوهشاگرانی نظیار    ایان یافتاه باا نتاایج پاژوهش      د.کن بازی می

(b8۰14  ،( مطابقات دارد.   8۰19کانچیتااچکی و پاتاتوکااس )  ،  8۰19گائرتنر و همکاران 

هاای ناشای از ساودهای حسااابداری را در     مار نشاانگر ایاان اسات کاه مادیران شااوک     ایان ا 

هاای اقتصاادی را دچاار     تواناد در آیناده شااخد    ین امر مای تصمیمات خود وارد کرده و ا

 واقعی نیز بدان اشاره دارد. تأثیرای است که تئوری مجرای  تعدیل نماید. این همان یافته

در تفکیک رشد اقتصادی به چهار بخش اقتصادی مشااهده گردیاد کاه ارتبااط میاان      

تار اسات. حتای در     مالحظاه  قابال اطالعات حسابداری با رشد اقتصاد بخش صنعت و معدن 

هاای   بینی با وقفه ارتباط با نتایج پیشدر آزمون برون نمونه ای نیز یافته مذکور تایید گردید. 

هاای   یف میاان شااخد  بیانگر ارتبااط یاع    8۰14سومیانا )زمانی نیز نتایج همسو با پژوهش 

در کشور ایران نیز مدت است. در نتیجه متغیرهای حسابداری اقتصادی و حسابداری در بلند

رشد  ینیب شیپ، از قدرت توییحی کمتری در شود میکه کشوری در حال توسعه محسوب 

R (MAE) (MSE) نوع شاخد
2

 

۰17/۰ افزوده بخش کشاورزی ارزش  37۰/۰  77/۰  

۰۰38/۰ رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن  ۰429/۰  62/۰  

۰21/۰ رشد اقتصادی بخش خدمات  112/۰  6۰/۰  

۰182/۰ رشد اقتصادی بخش نفت  ۰921/۰  63/۰  
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این در حالی است که شدت این رابطاه در کشاورهای توساعه     است.بلند مدت  اقتصادی در

هااای زمااانی  فااهیافتااه بیشااتر بااوده و متغیرهااای حسااابداری ایاان توانااایی را دارنااد کااه بااا وق

کانچیتااچکی و پاتاتوکااس   نمایناد. نتاایج پاژوهش     ینیب شیپاقتصادی را  رشد یتر یطوالن

(b8۰14   .باا جمیاع شارایط فاوق الاذکر و مطاابق باا نتاایج          نیز این فرییه را تایید می کناد

باه عباارت    ؛کنناد  موفق عمل مای  رشد اقتصادیبینی  در پیش تغیرهای حسابداریم پژوهش،

 رأسدر  وای  ، مخارج سارمایه سطح بدهیدیگر نوسان متغیرهای به ظاهر نامربوطی از قبیل 

تواند نقطاه شاروع تغییارات آمارهاای اقتصاادی موجاود در ساطح         می آنها سودهای خالد

زمانی که ساودهای شارکت    ،باشد. به عنوان مثال تولید ناخالد داخلیکالن کشور از قبیل 

گاذاری واحادهای    توان انتظار داشت که ساطح سارمایه   گیرد، می ود میروند صعودی به خ

هاای تولیاد ناخاالد را تحات      تواند شاخد تجاری افزایش یابد. این امر نیز به نوبه خود می

نگار اسات.    به صورت اطالعاات گذشاته   یحسابدار نگاه عر  به اطالعات قرار دهد. تأثیر

الن اعتقااد بار   کا  یات حساابدار یا همراستا با ادبج پژوهش حایر یه نتاکاست  ین در حالیا

لگاران  ید تحلشاو  یشنهاد میپ ،لذاها بر اقتصاد است.  تکشر یاطالعات حسابدار یاثرات آت

هاا   تکشار  یاطالعاات حساابدار   یت آتا یا بار ماه  یاقتصااد  یها ینیب شیحوزه اقتصاد در پ

تواناد در مطالعاات    این مویاوع مای   شور توجه داشته باشند.کبزر   یها تکخصوصا شر

 آتی حسابداری نیز پوشش داده شود.
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