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Abstract 

Objective: The aim of this study was to explain the importance of 

accounting data information in forecasting inflation rates, using a sample of 

90 large companies listed in the Tehran stock exchange during 1385-1395 

(1980 year-company). 

Method: Given the complex and nonlinear properties of inflation in this 

study, we relied on the predictive power of various artificial intelligence 

models including neural networks, genetic algorithms and particle swarm 

optimization. To have contribution to macro-accounting knowledge, a 

number of accounting variables were selected and their explanatory power 

was tested in forecasting two inflation rates of producer price index and 

consumer price index. 

Results: The findings indicated that the hybrid model of artificial neural 

networks, genetic algorithms and particle swarm optimization 

(HANGAPSO) are more accurate in predicting the inflation rates than other 

models. The model results, using accounting variables, also showed that the 

forecast error of producer price index is lower than the forecast error of 

consumer price index. 

Conclusion: In sum, the results of this study verify the importance of 

accounting information at macroeconomic level, and that this information 

should be used in macro-level decision-making. 
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عنرعي، هلگرويیتم    ةترکیعي شرعص  يهلگوکه نتایج بیانگر آ  هس   ها: یافته

هرا   هلگرو یر بهتر هز سا نرخ تويم بیني پیشژنتیک و هلگويیتم تجيع پرندگا  دي 

با هستفاده هز متییرهاي حسابدهيي نیز بیرانگر آ    سازي هلگوکند. نتایج  عيب مي

کيترر هز شراخص بهراي     ،تولیدکننرده شاخص بهاي  بیني پیشهس  که خطاي 

 هس . کننده منرف

ههيیر  هطالعرات    تأییرد  ،پیامرد هلرلي پرژوهش    ،دي کرب  :گیرري  نتیجه

هس  که باید دي تنيیم گیري هاي کرال   حسابدهيي دي سطح کال  هقتنادي 

 مويد هستفاده قرهي گیرد.

 .هاي هوش مننوعي هلگو، حسابدهيي ،هقتناد: ي كليدياه واژه

تعیی  حسابدهيي کال  با (. 8931، محيدباقر.  محيدزهده مقدمهسياعیلي، جوهد؛  نقدي، سجاد؛ استناد:

 .582-545(، 4 89، دهنش حسابدهيي. سازي تويم دي هلگو يحسابدهي يها بر ههيی  دهده دیتأک

 مقدمه

تبیوی  حسوابداری در   های حسابداری با عنووان   های اخیر موج جدید پژوهش در سال

شویواکومار  با مطالعات پژوهشگرانی نظیر  2حسابداری کالن قصار صورت بهو کالن  اقتصاد

ده است. در حسوابداری  ظهور کر (5122) 3کانچیتاچکی و پاتاتوکاسو  (5122) 2و اوکتای

سوودهای   خصوصوا  حسوابداری  ی هوا  دادهتوا متتووای اعالعواتی     کالن سعی بور ایو  اسوت   

 .ارزیووابی و تتلیوو  گووردد ،هووا در سووطت اقتصوواد کووالن حسووابداری تجعیعووی کوو  شوورکت

و  هوا  دادهبررسوی ایو  موعووس اسوت کوه آیوا        ،هود   ،در حسابداری کالن دیگر عبارتی به

اقتصوادی نظیور نور      یهوا  شواخ  تغییرات در وععیت آتوی   تواند میاعالعات حسابداری 

هوا و   افزایش هزینوه  ،نظری موجود ةپشتوان بر اساس مثال عنوان به .د یا خیرنتورم را تبیی  نعای

 توانود  موی های فیزیکی نظیور موجوودی کوا      گذاری شرکت در دارایی سیر صعودی سرمایه

 گیوری  انودازه عالوه بر آن با توجه به ماهیوت حسوابداری،   ، منجر به افزایش نر  تورم گردد

لوذا در   .گوردد  موی و گوزارش   گیری اندازه توسط حسابداری در اقتصاد نیز داده ر تغییرات 

تووای توعویتی اعالعوات    گیوری از مت  اسوت توا بوا بهوره    بور آن  توالش  پژوهش حاعر نیوز  
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صوورت   جدیود  نگواهی سازی نر  تورم در اقتصاد کشوور و بوا    الگوبینی و  حسابداری پیش

 پذیرد.

هوا در یود دوره خوا ،     نر  تورم به مفهوم متوسط تغییر در سوطت ععوومی قیعوت   

مندان اقتصادی بوده است. ای  نور  بیوانگر تغییور     و عالقه گذاران سیاست موردتوجههعواره 

پرداختی برای خرید سبد معینی از کا ها و خدمات مصرفی یا تولید سبد معینی از  ةدر هزین

 نور  توورم، شواخ  قیعوت     ةشاخ  برای متاسوب   یتر دیباشد. نزد کا ها و خدمات می

تقریب بسیار نزدیکی برای متاسبه نر  تورم در اکثور کشوورهای دنیوا     عنوان بهبوده و  )بها(

و پیچیوده آن در   عودی چندبُ. اهعیت نر  تورم و رفتار غیرخطوی،  گیرد قرار می مورداستفاده

شوهیکی تواش و   نظیور  گذشته منجر به ای  شده است توا پژوهشوگران ملتلفوی     های سالعی 

ها و متغیرهوای ملتلوب بوه     الگوبا استفاده از  (2199)و شهرام  زراء نژادو  (2175)هعکاران 

وهش حاعور بوا سوایر مطالعوات تجربوی      وجه تعایز پژ  ،ای وجود  باآن بپردازند،  سازی الگو

 ریشه در چهار عام  دارد: ،تورم بینی پیش

ی ملتلووب حسووابداری در هووا شوواخ اول اینکووه ایوو  پووژوهش بوورای اولووی  بووار از  

نر  تورم استفاده کرده است که پیوند نوی  میوان حسوابداری و اقتصواد بوا عنووان       بینی پیش

حسوابداری کوه بور     هوای متغیراز . به هعی  دلی  تعودادی  شود میحسابداری کالن متسوب 

در اینکوه  . شووند  معرفوی موی   هسوتند، نور  توورم مفیود     بینوی  پویش پشوتوانه نظوری در    مبنای

مناسوبی بورای وعوعیت     ةکننود  بینوی  پیشتواند  از اعالعات می ید کدام های مالی، صورت

باشد، جوای سولال اسوت. پوژوهش حاعور بوا        آتی اقتصاد و متغیرهای مهعی نظیر نر  تورم 

 تووان  موی ، ای  اعتقاد را دارد کوه  متغیرهای بنیادی حسابداریاز قدرت توعیتی  گیری بهره

 ی کالن اقتصادی بهره برد.ها شاخ  بینی پیشسابداری در نیادی حاز متغیرهای ب

الگوریتم پورواز پرنودگان در   ترکیبی الگوریتم ژنتید و  الگویعام  دوم استفاده از 

های موالی و اقتصوادی دغدغوه اصولی      بینی پیشدر  سازی و آموزش شبکه عصبی است.بهینه

اعالعوات موالی اسوتی زیورا برخوی       بینوی  پویش هوای مناسوب    الگوو پژوهشگران، اسوتفاده از  
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های زموانی موالی و اقتصوادی پیچیوده، غیور ایسوتا، هعوراه بوا اغتشواش و نامتناسوب بوا             سری

،  ایو  وجوود   بوا  (.2171نقودی،  دشووار اسوت )   آنهوا  سوازی  الگوو های خطی بوده و لذا  الگو

غیرخطی و تعوامالت پیچیوده میوان    های خطی، آثار  الگوهای هوش مصنوعی برخال   الگو

کنند، ای  امر منجر به ای  شده است تا زمان اندکی صور  واسونجی    متغیرها را منعکس می

 پارامترهای شبکه عصبی گردد.

عام  سوم استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتید و پرواز پرندگان در راستای شناسوایی  

های مالی و  میان متغیرهای اساسی صورتتا از  شود میتالش  درنتیجه، است ملثرمتغیرهای 

 .نر  تورم معرفی گردند بینی پیشبر اساس مبانی نظری متغیرهای کلیدی 

ی زموانی و بوا   هوا  وقفوه نر  تورم بوا در نظور داشوت      بینی پیشعام  چهارم  نهایت در

 بینی پیشسنجی  اساسی پژوهش حاعر امکان مسئله است. ای نعونهی برون ها دادهاستفاده از 

هوای موالی    ارقوام صوورت   دیگور  عبوارت  به ی حسابداری است.ها دادهفاده از نر  تورم با است

  توری  شواخ    یکوی از مهوم   بینوی  پویش خروجی حسابداری تا چوه میزانوی توانوایی     عنوان به

 2انوا ردی و اوگنوو  در ایو  زمینوه توافوژ پژوهشوگران ملتلوب از قبیو        . دارنود  رااقتصادی 

قودرت   ،اساسی بوده است که متغیرهای حسوابداری  ةبر ای  مسئل (5122) 2هانگو  (5129)

بررسوی رفتوار    کوه  عووری  بوه . دارنود  را نر  تورم ازجعله متغیرهای ععده اقتصادی بینی پیش

برخی از ای  متغیرها از که الگوی تغییرات  اقتصادی نشانگر ای  استععده  آمارهایبرخی 

هعواهنگی   متغیرهوای حسوابداری   با الگوی تغییورات  تورمو نر  قبی  تولید ناخال  داخلی 

هوای   گوذاران بنگواه   تواند کعد ارزشوعندی بوه پژوهشوگران و سیاسوت     مینتایج ای   .دارد

بوه هعوی  دلیو  بوا کعود گورفت  از       وععیت اقتصوادی آتوی نعایود.     بینی پیشاقتصادی در 

کوارایی آن   نهایوت  درو نور  توورم عراحوی     بینوی  پیشی برای الگویمتغیرهای حسابداری، 

 .آزمون شده است

نظوری و   مبوانی شده اسوت کوه در بلوش دوم     دهی سازمانمقاله به ای  صورت  ةادام

، در بلوش چهوارم نتوایج    پوژوهش  شناسی روشی در بلش سوم شود میبیان  پیشینه پژوهش
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پوژوهش اراهوه    هوای  پیشونهاد و  گیری نتیجه ،در بلش آخر نهایت درو  سازی الگوحاص  از 

 .گردد می

 پژوهش ةمروري بر پيشيننظري و  مبانی
 آن بينی پيشتورم و امکان 

مکع  هم برای توورم اراهوه  غالبا ملتلب اقتصادی، تعاریب متفاوت و  نظران صاحب

ز افووزایش  تووورم را عبووارت ا   تووان  موی تعواریب،   گونوه  ایو  اند. با توجه بوه اشوترا     کرده

برای . ت، دانستاس ناپذیر برگشتو  مداوم غالبا که  ها قیعتافزای نامتناسب و خود ،ععومی

 شوده  مطور  ب و متعوددی  و د ی  ملتل ها نظریهو علت شروس یا تداوم تورم،  توعیت تورم

که از  پولی تورم ةنظریاست.  های متفواوت اقتوصاددانان است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه

تنهوا علووت تووورم را   ، استپول مطر  بوده  مقداری عنوان نظریه حدود دو قرن پیش تتت

بنوابرای ، هرگواه حجوم پوول در گووردش، بوویش از        .دکنوو  تغییورات حجوم پوول ذکور مووی 

 ة. بعوود از نظریوو  شوود  موی  هوا  قیعوت مقودار تولیود افوزایش یابوود، باعووا افوزایش ععوومی     

توری  نظریه تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاعا یا کشواهی تقاعوا    مقوداری پوول، پرسوابقه

 فزونی تقاعوا بور عرعوه    تورم را زاییدهپیوند خورده است، کینز  نام با که است. ایو  نظریوه

 نظریوه  .دانود  ی جاری در شرایط اشتغال کامو  موی  ها قیعتدر  تولیدشدهکا هوا و خدمات 

ی توورم کینوزی   هوا  نظریوه فوشار دسوتعزد( کوه یکوی دیگوور از  )تورم ناشوی از فوشار هزینوه 

 براثور تولید  های هزینه پی در  پیو ایجواد توورم را در افوزایش  ها قیعتاست، علت افوزایش 

سوابداری  اندیشعندان حووزه ح  (.2199زارء نژاد و شهرام،) داند میافزایش دستعزد  تقاعای

توان نر  تورم را با استفاده از متغیرهوای حسوابداری از قبیو  سوود      که می اعتقاددارندکالن 

دو دلیو  ععوده بور امکوان      (5121کوتاری و هعکاران ) ،مثال عنوان بهحسابداری تبیی  کرد. 

 :اند کردهاعالعات حسابداری اراهه تورم با استفاده از  بینی پیش

های بوا   دلی  اول ریشه در قابلیت تبدی  سود حسابداری به وجه نقد و یا دیگر دارایی

هوا را از عریوژ    گوذاری شورکت   های سورمایه  متدودیت ،نقد شوندگی با  است. ای  فرایند

ریشه در ریسود اعتبواری شورکت دارد. زموانی      دومبرد. دلی   منابع داخلی از بی  می تأمی 
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ها از نر  رشد مثبتی برخوردار باشود، ایو  رویوداد باعوا کواهش ریسود        که سود شرکت

یابود. منوابع موالی     گیوری شورکت تسوهی  موی     فراینود وام  نهایوت  دراعتباری شرکت شوده و  

هوای ملتلوب در اختیوار شورکت      گذاری ها نیز مجددا  برای سرمایه شده از عریژ باند تأمی 

توانود   موی  ،افزایش یابد که صورتی درمتغیرهای بنیادی حسابداری نظیر بدهی گیرد.  قرار می

بور   مودت  کوتاهگذاری را افزایش دهد که در  منابع موقت تتت اختیار شرکت برای سرمایه

 .روی شاخ  قیعت تأثیرگذار است

. در ایو  پوژوهش بوا    گوردد  موی متعددی استفاده  یها شاخ تورم  گیری اندازهبرای 

سعی در پاسولگویی بوه    تولیدکنندهو بهای  کننده مصر توجه به انتلاب دو شاخ  بهای 

 زیر است: سلال

 بینوی  پویش  کننوده و شواخ  بهوای تولیدکننوده دقوت      از میان شاخ  بهای مصر : 2سوال 

 کدام بیشتر است؟

 تركيبی هوش مصنوعی هاي الگو

هوای خطوی نظیور     الگوو حسوابداری کوالن از    ةدر حووز  شوده  انجامهای  اکثر پژوهش

هوای ملتلوب هعچوون     انود. ایو  در حوالی اسوت کوه در پوژوهش       رگرسیون اسوتفاده کورده  

ماهیت غیرخطی متغیرهای مالی و اقتصادی تاهید شده است. بوه   (5112) 2تراسویرتاپژوهش 

های غیرخطوی شوبکه عصوبی و ترکیوب آن بوا       الگوهعی  دلی  در ای  پژوهش با استفاده از 

نور  توورم بوا اسوتفاده از اعالعوات       بینوی  پویش های ژنتیود و پورواز پرنودگان بوه      الگوریتم

 اسوت.  شده پرداختهدر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفته های شرکتهای مالی  صورت

و الگووریتم ژنتیود در حو  مسواه  پیچیوده و ملتلوب        پرواز پرنودگان توانعندی الگوریتم 

هرحال هرکدام از ایو  دو روش دارای نقواض عوعب و قووتی      بارها به اثبات رسیده است. به

 (2779آنجالی  )نتید توسط و الگوریتم ژ پرواز پرندگانهای  هستند، مقایسه بی  الگوریتم

کوه بوا ترکیوب ایو  دو     کورد  پیشونهاد  وی ، آموده  دسوت  بوه نتایج  صورت گرفته و با توجه به

ی با کارایی قوی در ح  مساه  و ایجاد یود  یالگوتبدی  به  آمده دست به یالگو ،الگوریتم
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 سولال  ،شوده  عراحوی ملتلوب   هوای  الگوبا توجه به  ،. لذافضای جستجوی خوب خواهد شد

 :گردد میپژوهش به ای  صورت عراحی  دوم

الگوریتم پیشنهادی )ترکیب الگوریتم ژنتید و الگوریتم پورواز پرنودگان( توا چوه     : 5سوال 

اقتصوادی   ةمتغیرهوای ععود   بینوی  پویش سازی شوبکه عصوبی در    میزانی قادر به بهینه

 است؟

 سطح تورمحسابداري و  يها دادهمرتبط با ارتباط  يها نظریه

و تقاعوای مصور  اشواره     گوذاری  سرمایهبه دو نظریه تقاعای  توان میدر ای  زمینه 

حسوابداری از رشود    های کو  زموانی کوه سوود    گذاری سرمایهکرد. مطابژ با نظریه تقاعای 

تغییور   عنووان  بوه از افوزایش سوود را   ند، مودیران، شوو  مثبوت ناشوی     مناسبی برخوردار باشو 

گذاری در ظرفیوت ععلیواتی    ععلیاتی شرکت تلقی کرده و با افزایش سرمایه مطلوب متیط

رو به رشودی قورار    روند درزمانی که سودهای ک  حسابداری  دهند. شرکت بدان پاسخ می

کوا ی  پذیری پایی  بازار در جایگزینی  و کشش مدت کوتاهبه دلی  افزایش تقاعا در  گیرد

تقاعوای   ةبور اسواس نظریو   افوزایش خواهود داشوت.     هوا  قیعوت تقاعا شوده، سوطت ععوومی    

شو  و افزایش در سود حسابداری باعا افزایش ظرفیت شرکت در تولید  ،گذاری سرمایه

در  هوا  سوازمان کا ها و خدمات خواهود شودی زیورا در ایو  صوورت منوابع موالی در اختیوار         

 .(5122ن و هعکاران، هاگذاری افزایش خواهد یافت ) راستای سرمایه

تواند ر  دهد. حالوت   افزایش سود به دو حالت می درنتیجه ها سازمانگذاری  سرمایه

 اسوت.  آنهوا گذاری سازمان در موجودی مواد و کا  در راستای فوروش مجودد    اول سرمایه

آ ت خطووض تولیودی در    های مولد و ماشی  در دارایی ها سازمانگذاری  حالت دوم سرمایه

انتظوار بور ایو  اسوت کووه      نتیجوه  در. جهوت افوزایش ظرفیوت تولیودی واحود تجواری اسووت      

 هوای  هزینوه ، موجودی کا  و ای خال ، سود ناخال ، ملارج سرمایه متغیرهایی نظیر سود

منود   بهوره  هوا  تقیعو شواخ    بینوی  پیشاداری، ععومی و فروش از قدرت توعیتی  زم در 

 باشند.



 سازی تورم در الگو یحسابدار یها بر اهمیت داده دیتبیین حسابداری كالن با تأك/ 555

 

افزایش ناگهانی در سود منجر به افزایش ثوروت   تقاعای مصر  ةنظریهعچنی  عبژ 

و درآمد سهامداران و کارکنان شرکت خواهد شد. در صورت افزایش ثروت سهامداران و 

 ای مالحظوه  درخوور افوزایش   آنهوا گوذاری   مدت سطت مصر  و سورمایه  کارکنان در کوتاه

مودت منجور    افزایش سودهای حسوابداری در کوتواه   (.2179اسدی و نقدی، خواهد داشت )

به افزایش قیعت کا های ملتلب خواهد شد. در سطت خرد افوزایش ثوروت سوهامداران از    

عریژ افزایش سود تقسیعی ناشی از افزایش سود شورکت و هعچنوی  افوزایش قیعوت سوهام      

بر اینکه در صورت افزایش سود شرکت میزان پواداش و  پذیرد. مضا   صورت می  شرکت

شویواکومار و  رو خواهود شود )   روبه توجهی قاب شرکت با رشد  کارکنانمزایای پرداختی به 

 (.5122 اوکتای،

سوودهای تجعیعوی    خصوصوا   بنیوادی حسوابداری   یها دادهفوق  یها نظریهبا توجه به 

بوا   هوا اعالعوات حسوابداری مفیود هسوتند، ولوی اینکوه کودام متغیر        بینوی  پیشدر  حسابداری

سووم و آخور    سولال اسوت. لوذا    سولال دارد، جوای   توأثیر  بینی پیشاثربلشی بیشتری در ای  

 :شود میعراحی  صورت بدی پژوهش 

هوا   ی بها کدامها شاخ  بینی پیشدر  ملثرتری حسابداری متغیرهای ها دادهاز میان : 1سوال 

 هستند؟

 مروري بر مطالعات تجربی

هوای ناشوی از    در پژوهشی به بررسوی ارتبواض میوان شوو      (5121کوتاری و هعکاران )

تغییرات سود حسابداری و نر  تورم پرداختند. عالوه بر ایو ، پژوهشوگران بوه بررسوی ایو       

وجوه دارنود یوا خیور.     نکته پرداختند که آیا کارشناسان اقتصوادی بوه اعالعوات حسوابداری ت    

پذیرفتوه در بوورس    هوای  شورکت شوام    ای نعونوه به سلا ت پژوهش،  پاسلگویی منظور به

 آنهوا  ةشود  آوری جعوع ی هوا  دادهانتلواب و   5117توا   2792هوای   متتده در بی  سوال  ایا ت

گیووری نوور  تووورم از دو شوواخ  بهووای  انوودازه منظووور بووهوتتلیوو  شوودند.  ارزیوابی و تجزیووه 

کننده و شاخ  بهای تولیدکننده اسوتفاده کردنود. نتوایج حواکی از ایو  اسوت کوه         مصر 
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شاخ  بهوای تولیدکننوده توا سوه مواه       بینی پیشسودهای حسابداری قادر به توعیت خطای 

ای است. ای  در حالی است کوه تغییورات سوودهای حسوابداری توانوایی تبیوی  شواخ  بهو        

معتقد هستند که اعالعات حسابداری در  (5121و هعکاران ) 9گالوکننده را ندارند.  مصر 

 قرارگرفتوه  مورداسوتفاده از سوی پژوهشگران و اعضای آکادمید کعتور   تنها نهبتا کالن 

ی است، بلکه متلصصان و کارشناسوان اقتصوادی نیوز توجوه  زم را بوه اعالعوات حسوابدار       

ندارنوود. نتووایج پووژوهش ایوو  پژوهشووگران حوواکی از ایوو  بووود کووه متغیرهووای حسووابداری   

و تبیوی  تغییورات آتوی در نور  توورم، نور         بینوی  پویش سود حسابداری توانوایی   خصو  به

   .رادارندبیکاری و نر  واقعی رشد تولید ناخال  داخلی 

سوودهای حسوابداری    توأثیر در پژوهش خود به بررسی  (5122) شیواکومار و اوکتای

بر نر  تورم پرداخته و به ای  نتیجه رسیدند که نر  رشد سودهای حسابداری قابلیوت تبیوی    

کننوده و   گیری نور  توورم از دو شواخ  بهوای مصور       اندازه منظور  به. دارند رانر  تورم 

ز ایوو  اسووت کووه سووودهای اسووت. نتووایج حوواکی ا شووده اسووتفادهشوواخ  بهووای تولیدکننووده 

کننده نیستند، ایو  در حوالی    حسابداری متتوی اعالعاتی در ارتباض با شاخ  بهای مصر 

و تبیوی  شواخ  بهوای     بینوی  پیشاست که سودهای حسابداری از قدرت توعیتی  زم در 

هوای غیرخطوی    الگوو خوود از   سوازی  الگوکننده برخوردار هستند. ای  پژوهشگران در  تولید

انود کوه در    سوودهای کو  حسوابداری اکتفوا نعووده      بینی پیشنکرده و تنها به قدرت  استفاده

هوای هووش مصونوعی بوه      الگوپژوهش حاعر با اعافه کردن متغیرهای بنیادی حسابداری و 

تووان بوا اسوتفاده از     ند که میمعتقد (5122کانچیتاچکی و پاتاتوکاس )آن توجه شده است. 

 بینوی  پویش شرکت بزرگ هر صنعت، به  وپنج بیستهای مالی  اعالعات مستلرج از صورت

 بینوی  پویش بوا ایو  توجیوه کوه      (5129نوا ردی و اوگنووا )  ی اقتصوادی پرداخوت.   ها شاخ 

ت  برخوی اعالعوات و   مقدماتی از متغیرهوای ععوده اقتصوادی ععوموا  بوه دلیو  نادیوده گورف        

تیجه رسیدند که بوا در نظور   دقت  زم برخوردار نیستندی به ای  ن حسابداریی اساسی ها داده

 ای  ععب را پوشش داد.توان  می گرفت  متغیرهای حسابداری
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متغیرهای حسوابداری،   بینی پیشهای هوش مصنوعی در  الگواستفاده از انواس ملتلب 

هوای اخیور بوه دلیو  رفوع معایوب        در سوال  ،ایو  وجوود   بوا مالی و اقتصاد بسیار فراگیر است. 

 ،مثوال   عنووان   بههای ترکیبی رو به فزونی بوده است.  الگوها، استفاده از  الگوهرکدام از ای  

ترکیبی شبکه عصبی، الگووریتم ژنتیود    یالگو که نشان دادند( 2172عرب مازار و نقدی )

تور از   بورسوی موفوژ   های شرکتهای بدهی  سیاست بینی پیشدر  پرواز پرندگانو الگوریتم 

رکیبوی از حوداق  معایوب    هوای ت  الگوو تووان گفوت    بنوابرای  موی   .نعاید ها عع  می الگوسایر 

برعور    هوا  زیورا نقواض عوعب یود تکنیود را بوا اسوتفاده از سوایر تکنیود          ،ندبرخوردار

شوواخ  قیعووت  بینووی پوویشدر پژوهشووی بووه  (2175شووهیکی توواش و هعکوواران ) کننوود. مووی

شوبکه   یالگوو با استفاده از شبکه عصبی پرداختند و به ای  نتیجه رسویدند کوه    کننده مصر 

 یهوا  دادهنیوز   الگوو های  است. ورودی کننده مصر شاخ  قیعت  بینی پیشعصبی قادر به 

بوا اسوتفاده از    (2199زارء نوژاد و شوهرام )   اسوت.  کننوده  مصر سری زمانی شاخ  قیعت 

نورون در  یوه    2به ای  نتیجه رسیدند که شبکه عصبی با سواختار   ها قیعتشاخ   یها وقفه

نر  تورم  بینی پیشبهتری  نتیجه را در  71نرون در  یه میانی و با دفعات تکرار  2ورودی و 

 دارد.

 شناسی پژوهش روش

حسوابداری کووالن و   ةبووه دلیو  افوزودن بووه دانوش موجوود در حوووز     پوژوهش حاعور  

هود    ازلتوا  نر  توورم   بینی پیشای  قوانی  و اصول در ح  مساه  واقعی و  کارگیری به

نووس داده بوه    ازلتوا  هوا را   پوژوهش . گیورد  موی تتقیقات کاربردی و بنیوادی قورار    ةدر زمر

انود. ایو  پوژوهش از نووس      های کیفی تقسیم کرده های کعی و پژوهش کلی پژوهش ةدوعبق

ارزش  بینی پیش باهد ی کعی مربوض به گذشته ها دادهکه در آن  استهای کعی  پژوهش

 .گیرد وتتلی  قرار می مورد تجزیه موردنظرآتی متغیر 
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 هاي پژوهش الگو

اسوت کوه در    شوده  اسوتفاده توورم   بینوی  پیشملتلب در  یالگودر ای  پژوهش از سه 

 قدر مطلوژ  میانگی ( MSE) خطا مربع میانگی های معیاراز  هعچنی . گردند میادامه تشریت 

R)( و عووریب تعیووی  MAE) خطووا درصوود
 هووا الگووواز  هرکوودام بوورای ارزیووابی کووارایی( 2

 است. شده استفاده

 عصبی هاي شبکه

های علم بشر  تری  پیشرفت شبکه عصبی از بزرگ اختصار بهشبکه عصبی مصنوعی یا 

 نووس  از مصونوعی  عصوبی  های شبکه های الگو از پرکاربردتری  یکی. استی اخیر ها دههدر 

چند یه معرو  هستند. ای  شوبکه   هستند که به شبکه پرسپترون خور پیش عصبی های شبکه

هوای  یوه    نام با. ای  سه  یه رندیگ یمهای پایه است که در سه  یه قرار  ای از نرون مجعوعه

هور   (.2199 و اعظعوی،  پورحیودری شووند )  هان و  یه خروجی شوناخته موی  ورودی،  یه پن

 تجعیوع  را قبلوی   یوه  های تعامی پرسپترون خروجی خود، وزنی عرایب واسطه به پرسپترون

 .(2172صوالتی و هعکواران،   کند ) می ارسال بعدی  یه به تابع ععلکردی عریژ از و کرده

آن از الگووریتم   مولثر مولثر شوبکه عصوبی و آمووزش      آوردن پارامترهوای  دسوت  به جهت

 است. شده استفاده پرواز پرندگانژنتید و الگوریتم 

 شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتيک آموزش

الگووی   عنووان  بهنویسی است که از تکام  ژنتیکی  الگوریتم ژنتید ید روش برنامه

در ای  روش نلسوت بورای تعودادی ثابوت کوه جععیوت نامیوده         .کند ح  مسئله استفاده می

شوود و افوراد    صورت اتفاقی تولید موی   و پارامترهای هد  به ها دادهاز  یا شود، مجعوعه می

و  مانوده  یبواق  ،آنهوا توری    مناسبو  قرارگرفتهمورد آزمایش  ها دادهدر برابر ای  مجعوعه از 

بعودی توا ارعوای معیوار هعگرایوی       یهوا  ای  فرایند برای نس . دهند نس  جدید را شک  می

 ی هسوتند و تقواعع  یجهشو  هوای ععلگرهای اصلی الگووریتم ژنتیود ععلگر   .شود میتکرار 

تلفیقوی شوبکه عصوبی و     یالگوو مراح  ترکیب و توسعه  (.2175 ،احتشام راثی و هعکاران)

 .استالگوریتم ژنتید به شر  ذی  
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اول  ةتعداد جععیت موجوود در هور نسو  و تعوداد نسو  حوداکثر در مرحلو       : 2مرحله 

 .آید شود و در ای  مرحله ید جععیت اولیه تصادفی به وجود می مشل  می

هوای   ای  مرحله شاکله شبکه عصبی مصونوعی بوا اسوتفاده از مقوادیر ژن     در :5مرحله 

 .شود میتعیی   ایجادشدهموجود در هر جععیت 

ی نرموال شوده ورودی آمووزش    هوا  دادهبوا اسوتفاده از    شوده  عراحوی  ة: شوبک 1 مرحله

و آموزش شبکه نیز در ای  گوام صوورت    اعتبارسنجیبعد از آموزش شبکه، مراح  . بیند می

 .گیرد می

معیار میانگی  مجذور  شده عراحیبینی با استفاده از شبکه  : پس از انجام پیش2 مرحله

شود. با متاسبه ای  معیوار توابع هود  مسوئله کوه در ایو  پوژوهش حوداق           خطا متاسبه می

 .شود باشد، تعیی  می کردن میانگی  مربعات خطا می

ر ععلگرهای ژنتیکوی و تکواملی   ایجاد نس  بعد از ععلگرهایی نظی منظور به :2مرحله 

 شوود  مینیز استفاده  ییگرا شود. در ای  مرحله از نلبه مانند ترکیب و جهش ژنی استفاده می

 .شود های جععیت حاعر به نس  بعد منتق  می که با استفاده از آن برخی از بهتری 

جوایگزی  جععیوت قبلوی شوده توا       ایجادشوده در ای  مرحله جععیت جدید : 2مرحله 

شود و تا زمانی کوه   اعافه می 2  جدید به وجود آید. در ای  مرحله به شعاره نس  مقدار نس

 .شوند خود برسد، مراح  فوق تکرار می حداکثرشعاره نس  به مقدار 

 پرواز پرندگانشبکه با استفاده از الگوریتم  آموزش

ریاعووی،  هووای روش درهووای موجووود  اخیوور بووا توجووه بووه متوودودیت  هووای سووال در

سووازی  هووای تکوواملی در جهووت بهینووه اسووتفاده از الگووریتم  ةزمینوو درهووای فراوانووی  پوژوهش 

ای  الگوریتم در  .است پرواز پرندگانالگوریتم  ،ها یکی از کاراتری  روش. است شده انجام

متون فارسی با عناوی  دیگری از قبی  توده ذرات، انبوه ذرات و ازدحوام ذرات نیوز شوناخته    

ایو   . شد برده کار به (2772) کندی و ابرهارتالگوریتم برای اولی  بار توسط  ای  .شود می

باشد که با استفاده از یود سوری روابوط     پرندگان می زمان همالگوریتم الهام گرفته از پرواز 
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دمووری و هعکواران   بوه اعتقواد    .(2772 کنودی و ابرهوارت،  )بندی شده اسوت   ساده ترکیب

مراح  اجرای  .دهد می تری سریعای  الگوریتم در قیاس با الگوریتم ژنیتد جواب  (2171)

 .استصورت ذی   به پرواز پرندگان الگوریتم

های شلصی و بهتوری  خواعره    تعیی  بهتری  خاعره (5، ایجاد جععیت اولیه و ارزیابی آن( 2

در صوورت  ( 2، هوای جدیود   سورعت و موقعیوت و ارزیوابووی پاسوخ     روزرسانی ( به1 ،جععی

 D فضوای  یود  کنیود  فور   پایاندر  (2، رویم می 5برآورده نشدن شرایط توقب به مرحله 

 موقعیوت  بوردار و ید  سرعت بردار ید با تواند می گروه ازذره  امی  iو  دارد وجود بعدی

پوذیر   امکوان  قبلی سرعت و موقعیت ساختار در تغییر باذره  هر موقعیت تغییر. شود داده نشان

و  (Pbest)رسوویده  آن بووهتوواکنون  کوه  را مقووداری بهتووری  شوام   اعالعوواتی هوور ذره. اسوت 

 بهتوری   یوافت   بورای ذره  هر که هایی تالش مقایسه از اعالعات ای ا است. اررا د xiموقعیت 

 مقودار  از تواکنون  که جوابی بهتری ذره  هر هعچنی . آید می دست به دهد، می انجام جواب

Pbest  شناسد می را است آمده دستبه در گروه (Gbest) .بهتوری   بوه  رسیدن برای هر ذره 

 موقعیوت  :دهود  تغییور  زیور  اعالعوات  از اسوتفاده  بوا  را خود موقعیت که کند می سعی جواب

 موقعیوت  بوی   اصوله و ف Pbestت کنوونی و  موقعیو  بی  فاصله، Vi کنونی سرعت ،Xi کنونی

 :کند تغییرمی 2 رابطه صورت بهذره  سرعت ترتیب بدی  ،Gbest کنونی

(2) Vi
t+1 

=  Vi
t
 + C1r1((besti

t
_ Xi

t
) + C2r2 ((bestg

t 
_ Xi

t
)  

بهتری  مکوانی   Gbestیافته و  حال  به تا iبهتری  مکانی است که ذره  Pbest ،2در رابطه 

عریب اینرسی اسوت کوه در عوول اجورای      t . اند دهیرساست که ک  ذرات تاکنون به آن 

 شوود  موی به ترتیب عریب شناختی و عریب اجتعواعی نامیوده   C2 و C1کند.  برنامه تغییر می

جعوع   توسوط خوود ذره و   پیداشوده میزان اهعیوت و ارجتیوت بهتوری  نقواض      دهنده نشانکه 

هستند. موقعیت بعدی هر ذره در  [0,1]اعداد تصادفی در بازه  r2و  r1هعچنی   .ذرات هستند
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 دیگور  عبوارت  بوه  .شوود  موی بعودی آن تعیوی     سورعت  وبا موقعیوت فعلوی    وجو جستفضای 

Xiموقعیت یا مکان بعدی هر ذره )
t+1 آید. به دست می 5( نیز بر اساس رابطه 

(5) Xi
t+1 

= Xi
t 
+ Vi

t+1 

 

 است. شده دادهنعایش  2 جدولدر  5و رابطه  2پارامترهای رابطه 
 پرواز پرندگانپارامترهاي معادله الگوریتم  .1جدول 

 شرح پارامتر شرح پارامتر

Xi
t  موقعیت ذرهi ام Gbestg

t  در ک  جععیت شده تجربهبهتری  موقعیت 
Xi

t+1  موقعیت بعدی ذرهi ام C1 عریب یادگیری شناختی 

Vi
t  سرعت ذرهi ام C2 عریب یادگیری جععی 

Vi
t+1  ذرهسرعت i ام در موقعیت بعدی  t عریب اینرسی 

Pbesti
t  ذرهبرای  شده تجربهبهتری  موقعیت i ام r1 وr2 اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت 

 و ژنتيک پرواز پرندگانشبکه با استفاده از تركيب الگوریتم  آموزش

 بوه  پورواز پرنودگان  اسوت کوه مزایوای الگووریتم      صورت بدی اساس کلی ای  روش 

ترکیوب و الگووریتم   ( جهوش و تقواعع  )عراه ععلگرهای بسیار سوودمند الگووریتم ژنتیود    ه

نسوبت   پرواز پرنودگان یکی از مزایای الگوریتم . (2779، آنجالی )آید  می به وجودترکیبی 

به الگوریتم ژنتید ساده بودن و کم بودن پارامترهای آن نسبت به الگوریتم ژنتیود اسوت.   

است که ای  هعگرایوی   آنهعگرایی زودرس  پرواز پرندگانت اساسی الگوریتم الاز مشک

و  ذراتباشود، بورای جلووگیری از ایو  اتفواق، موقعیوت        لزوما  رسیدن به جواب بهینوه نعوی  

اید تغییر کند و تغییر ای  موقعیت از عریژ هعان ترکیوب بوا الگووریتم    ب ذرههعچنی  بهتری  

الگووریتم ژنتیود، ععلگور جهوش و      کارآمود گیرد. ععلگرهوای بسویار    ژنتید صورت می

از جععیوت مبادلوه    ذرهبوی  دو   اعالعوات گرفت  ععلگر تقواعع   به کارباشند که با  تقاعع می

ند به ید نقطه جدید در فضوای تصوعیم منتقو     توا می موردنظر ذرهشوند و بدی  ترتیب  می

افوزایش گونواگونی و ایجواد     (جهوش ) مووردنظر بردن دومی  ععلگور   کار  شود. هد  از به

در الگووریتم   .باشد جلوگیری از رسیدن به جواب بهینه موععی می تا یتنوس در جععیت و نها

حو    شووند. دو راه  می اصال  خود تصادفی برای افزایش تناسب عور بهها  ژنتید کروموزوم
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ح  استفاده از ععلگر تقاعع است که ای  فرآیند  اساسی برای ای  کار وجود دارد. اولی  راه

و  شوده  یسواز  هیدر موجوودات زنوده شوب    مثو   دیو ها در عول تول بر اساس ترکیب کروموزوم

 باشد. ح  استفاده از ععلگر جهش می دومی  راه

 آماري ةانتخاب نمون
اسووت. اولووی  راهکووار  اسووتفاده قابوو آموواری پووژوهش دو راهکووار  در انتلوواب نعونووه

پذیرفتوه در بوورس اوراق بهوادار تهوران انتلواب و       هوای  شرکت ةاست که کلی صورت بدی 

 یمتغیرهوای ععوده اقتصوادی اسوتفاده گوردد      بینی پیشدر راستای  آنهااعالعات مستلرج از 

بوه نظور    حوال   ایو   بوا ک  جامعه آماری پوژوهش بررسوی و ارزیوابی گردنود.      دیگر عبارت به

آوری  رسود کوه ایو  راهکوار نیازمنود صور  زموان و هزینوه بیشوتری در راسوتای جعوع            می

باید دنبال راهکاری بود تا با صر  کعتری  زمان و هزینه بتووان ارتبواض    ،اعالعات باشد. لذا

پیشنهاد پوژوهش   ،جو و تبیی  کرد. لذا و  را جست میان اعالعات حسابداری و اقتصاد کالن

عراحوی   صوورت  بدی ای است،  حاعر راهکار دوم است. راهکار دوم که ید راهکار بهینه

 آنهابزرگ بورس و با توجه به ارزش بازار نسبی  های شرکتکه تعداد مشلصی از  شود می

بازار ک  بازار انتلاب گردنود. در صوورت انتلواب راهکوار دوم هزینوه و       باارزشدر قیاس 

ی دنبال ایو  موعووس   ملتلفآوری اعالعات به حداق  خواهد رسید. پژوهشگران  زمان جعع

بورسوی عراحوی نعاینود کوه اعالعوات       هوای  شورکت بتوانند شاخصی از  درنهایتتا  اند بوده

کانچیتواچکی و   مثوال  عنووان  بوه صواد مطور  شوود.    نبض اقت عنوان بهبتواند  آنها شده استلراج

شرکت بزرگ هر صنعت بور   وپنج بیستسعی بر ای  داشتند تا اعالعات  (5122وکاس )تپاتا

 2172توا   2192هوای   آوری کننود. بور هعوی  اسواس در بوی  سوال       مبنای ارزش بازار را جعع

 2791) اسوت  شوده  انتلواب  در بورس اوراق بهادار تهوران  شده پذیرفتهشرکت  71اعالعات 

درصود از ارزش بوازار کو  بوورس را      92 حودود  ها شرکت. ارزش بازار ای  شرکت( -سال

خوودداری شوده    آنهوا  جزهیوات که با توجه به متدودیت فضای مقاله از اراهه  شود میشام  

 است.
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 پژوهش متغيرهاي
 متغيرهاي اقتصادي

 پایودار و  افوزایش  عنووان   بوه  را توورم  حاعور نور  توورم اسوت.     متغیر اقتصادی پژوهش

 توری   نزدیود  .(2172احعودی لویوه،   کورد )  تعریوب  هوا  قیعوت  ععوومی  سطت در متسوس

در راسووتای  . بووه هعووی  دلیوو اسووتنوور  تووورم، شوواخ  بهووا  گیووری انوودازهشوواخ  بوورای 

  اسوتفاده  کننوده  شاخ  بهای تولیدکننده و شاخ  بهوای مصور    ازگیری نر  تورم  اندازه

ی هوا  شواخ   جعلوه  از کننوده  شاخ  بهای مصر  وشاخ  بهای تولیدکننده . است شده

 قیعوت شواخ   . گیورد  قرار می بررسی مورد ها قیعتقیعتی است که در بررسی روند سطت 

سونجش ععلکورد اقتصوادی، از سوطت      منظوور   بوه یکی از معیارهوایی اسوت کوه     تولیدکننده

گیوری   تووجهی بور تصوعیم    قابو   توأثیر  رو  ایو   از. شوود  میمتاسبه و منتشر  ها قیعتععومی 

موداران خواهود داشوت. هود  از متاسوبه       گذاران و حتوی سیاسوت   صاحبان صنایع، سرمایه

 دریی اسوت کوه تولیدکننودگان    هوا  قیعوت گیری تغییورات   تولیدکننده، اندازه قیعتشاخ  

توان عنوان کرد کوه   می دیگر عبارت به یکنند فروش کا ها و خدمات خود دریافت می ازای

گیورد. ایو  شواخ      ای  شاخ ، قیعوت کا هوا در کارخانوه و مبودل تولیود را در نظور موی       

ی تولیدکننوده  هوا  قیعوت فروشوی کا هوا یوا      ید شاخ  وزنوی از قیعوت ععوده    صورت به

داننود کوه    خی شاخ  بهای تولیدکننوده را شاخصوی موی   بر ،ی به هعی  دلی شود میمتاسبه 

فروشوی، صونایع تولیودی و بوازار کا هوا را مونعکس         روندهای قیعتوی در بازارهوای ععوده   

را از دیودگاه تولیدکننوده و    هوا  قیعوت شواخ  بهوای تولیدکننوده رونود تغییورات       .دنکن می

معیوار   کننوده  مصر شاخ  بهای  .دهد نشان میرا های ملتلب اقتصادی  خریدار در بلش

 توری   مهوم رسد و  سنجش تغییرات قیعت کا ها و خدماتی است که به مصر  خانوارها می

ای  کا ها و خدمات  ةععد باشد. ها در اقتصاد کشور می گیری میزان تورم قیعت ابزار اندازه

ها، دخانیوات، پوشوا  و کفوش، مسوک ، آب و بورق و گواز،        آشامیدنی ها، شام  خوراکی

، ارتباعوات،  نقو   و  حعو  در خانوه، بهداشوت و درموان،     مورداستفاده، لوازم و خدمات هاثاث
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تعریوب   تفریت و امور فرهنگی، تتصی ، رستوران و هت  و کوا  و خودمات متفرقوه اسوت.    

 است. شده  اراهه 5شعاره جدول شاخ  تغییرات تولید ناخال  داخلی در 
 تعریف متغيرهاي اقتصادي .2 شماره جدول

 گيري نحوه اندازه نماد متغير

           تغییرات نر  تورم
       

   

 
 دوره جاری نر  تورم= 2  

 مشابه قبلی دوره تورمنر  = 1   

 متغيرهاي حسابداري

گوذاری و   تئووری تقاعوای سورمایه    خصوصوا  نظوری   مبوانی  بر اساسدر پژوهش حاعر 

نور  توورم    بینی پیشدر  آنهاتئوری تقاعای مصر  متغیرهای زیر انتلاب و توان توعیتی 

ها متغیرهای حسابداری زیر از قودرت توعویتی  زم    ای  نظریه بر اساس آزمون شده است.

هووا و افووزایش  افووزایش در هزینووه ،مثووال  عنوووان  بووهاقتصوواد برخوووردار اسووت.  بینووی پوویشدر 

منجر به افوزایش   تواند میهای فیزیکی نظیر موجودی کا   گذاری شرکت در دارایی سرمایه

 نر  تورم گردد.

 .نسبت به دوره مشابه قب  تغییرات ارزش ریالی موجودی کا  .2

 .های دریافتنی نسبت به دوره مشابه قب  تغییرات ارزش حساب .5

 .ی ثابت نسبت به دوره مشابه قب ها تغییرات ارزش دارایی .1

 .ها نسبت به دوره مشابه قب  تغییرات ارزش بدهی .2

 .تغییرات سود ناخال  نسبت به دوره مشابه قب  .2

 .های اداری، ععومی و فروش نسبت به دوره مشابه قب  تغییرات هزینه .2

 .های مالیاتی نسبت به دوره مشابه قب  تغییرات هزینه .9

 .دوره مشابه قب تغییرات سود خال  نسبت به  .9

  دادهعوایش  ن 1شوعاره   گیری متغیرهای حسابداری پژوهش در جدول نعاد و نتوه اندازه

 است. شده
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 آنهامتغيرهاي حسابداري و نحوه محاسبه  .3 شماره جدول

 گیری نتوه اندازه نعاد متغیر

 تغییرات موجودی کا 
     

       
         

    
 INV2 =کا  دوره جاری موجودی 

INV1 =موجودی کا  دوره مشابه قبلی 

 های دریافتنی تغییرات حساب
    

      
       

   
 AR2 =های دریافتنی دوره جاری حساب 

AR1 =های دریافتنی دوره مشابه قبلی حساب 

 های ثابت تغییرات دارایی
    

      
       

   
 FA2 =دوره جاری های ثابت دارایی 

FA1 =دوره مشابه قبلی های ثابت دارایی 

 ها تغییرات بدهی
    

      
       

   
 DT2= بدهی دوره جاری 

DT1 =بدهی دوره مشابه قبلی 

 تغییرات سود ناخال 
    

      
       

   
 GM2 = دوره جاری سود ناخال 

GM1 = دوره مشابه قبلی سود ناخال 

 تغییرات سود خال 
    

      
       

   
 NI2 = دوره جاری سود خال 

NI1 = دوره مشابه قبلی سود خال 

های اداری،  تغییرات هزینه

             ععومی و فروش
         

    
 

APS2 =هووای اداری، ععووومی و فووروش هزینووه 

 دوره جاری

APS1 =و فووروش هووای اداری، ععووومی هزینووه 

 دوره مشابه قبلی

           تغییرات مالیات
       

   
 

TX2= دوره جاری مالیات 

TX1 =دوره مشابه قبلی مالیات 

 آنهاو روش گردآوري  موردنيازي ها داده

ای و سوا نه   دوره از صورت سود و زیان میان ها هزینه و ، سود ناخال متغیر سود خال 

هوای ثابوت از عریوژ ترازناموه      و دارایوی ، حساب دریافتنی  و متغیرهای موجودی کا ، بدهی

های هعوراه   مدیره و یادداشت های هیئت ای و پایان دوره و حسب مورد از گزارش دوره  میان

 موردنیواز  اعالعوات  و هوا  دادهی فوق، ها دادهاند. عالوه بر  شده  های مالی گردآوری صورت

ی اقتصواد  آمار اداره از قبی مربوض  رسعی آماری منابع از متغیرهای اقتصادی متاسبه جهت

 شده است. دریافت آمارمرکز  مرکزی و باند
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 پژوهش هاي یافته
 آمار توصيفی

شوده اسوت.    آموار توصویفی مورتبط بوا متغیرهوای پوژوهش اراهوه        2 شوعاره  در جدول

مشول  اسوت، میوانگی  دو شواخ  اصولی       2 شوعاره  عوور کوه از خروجوی جودول     هعان

کننوده و شواخ  بهوای تولیدکننوده(      گیری نر  تورم )تغییرات شاخ  بهای مصر  اندازه

ایو  تغییورات بوه ترتیوب      ةبیشین است. هعچنی  55/1و  29/1در عول دوره مطالعه به ترتیب 

 2175کننده و شاخ  بهوای تولیدکننوده در سوال     برای شاخ  بهای مصر  12/5و  22/2

 52صورت میوانگی    های اخیر به های دریافتنی نیز در سال بوده است. موجودی کا ، حساب

 ها نیز در دوره زمانی پوژوهش بوه   اند. سود خال  تجعیعی شرکت درصد نوسان داشته 17و 

های اداری، ععوومی و فوروش و    درصد نوسان داشته است. هزینه 57بر   صورت میانگی  بالغ 

اند. هعچنوی  بودهی نیوز     درصدی را تجربه کرده 29و  15صورت میانگی  تغییر  مالیات نیز به

 درصد افزایش داشته است. 12صورت میانگی   در عول دوره تتقیژ به
 آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش .4 شماره جدول

 کعینه بیشینه میانه میانگی  متغیرهای پژوهش

122/1 تغییرات بدهی  17/1  221/1  151/1  

522/1 موجودی کا  تغییرات  222/1  911/1  122/1  

171/1 های دریافتنی تغییرات حساب  17/1  221/2  191/1-  

225/1 ای تغییرات ملارج سرمایه  25/1  29/1  122/1-  

572/1 تغییرات سود خال   192/1  1/2  221/1-  

527/1 تغییرات سود ناخال   512/1  25/1  271/1-  

152/1 های اداری و فروش تغییرات هزینه  52/1  2/2  111/1-  

291/1 تغییرات مالیات  222/1  522/1  19/1  

29/1 کننده تغییرات شاخ  بهای مصر   17/1  22/2  22/1-  

55/1 تغییرات شاخ  بهای تولیدکننده  57/1  12/5  22/1-  
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 سازي داده ها الگویافته هاي حاصل از 
 اول پژوهش سؤالحاصل از ارزیابی  هاي یافته

از میووان شوواخ  بهووای کووه  اسووت شووده توودوی  صووورت بوودی اول پووژوهش  سوولال

 منظوور  بوه کودام بیشوتر اسوت؟     بینوی  پویش کننده و شاخ  بهوای تولیدکننوده دقوت     مصر 

 شوعاره  دو شاخ  که در جدول بینی پیشپاسلگویی به سلال اول پژوهش از نتایج مقایسه 

اول پژوهش از شبکه عصبی منفورد از   یالگودر عراحی  .شود میاست، استفاده  شده اراهه 2

 شده استفادهنوس پرسپترون چند یه با روش پس انتشار خطا و با نوس تابع متر  سیگعوهید 

دوم و سووم نیوز بوا     یالگوو میانی صورت گرفته اسوت. در   ة ی  یداست. حالت بهینه نیز با 

 الگوو  تری  بهینهاد ذرات ، احتعال جهش و تعدها نس تنظیم پارامترهای موجود از قبی  تعداد 

 انتلاب گردیده است.
 ها شاخصها و  الگونتایج حاصل از مقایسه  .2شماره جدول 

 الگونوس  نوس شاخ 
(MSE) (MAE) (R

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

 ی آزمونها داده ی آموزشها داده

شاخ  بهای 

 کننده مصر 

HNNGA 257/1 222/1 92/1 295/1 221 99/1 

HNNPSO 257/1 522/1 99/1 711/1 929/1 95/1 
HNNGAPSO 522/1 222/1 71/1 521/1 552/1 75/1 

شاخ  بهای 

 تولیدکننده

HNNGA 529/1 122/1 92/1 122/1 295/1 99/1 

HNNPSO 591/1 217/1 92/1 277/1 922/1 92/1 

HNNGAPSO 521/1 571/1 72/1 122/1 227/1 79/1 

 بینوی  پویش حسابداری در  یها داده، شود میمشاهده  2 شعاره که در جدول عور هعان

کننووده ععوو  نعوووده اسووت.   شوواخ  بهووای تولیدکننووده بهتوور از شوواخ  بهووای مصوور    

در قیاس بوا   تولیدکنندهشاخ  بهای  بینی پیشدر  شده عراحی یالگوهر سه  دیگر عبارتی به

نهوا نعودارهوای   با توجه به متدودیت فضای مقاله، ت. اند داشتهخطای کعتری  شاخ  دیگر

عنووان بهتوری     شاخ  بهوای تولیدکننوده )بوه    بینی پیشدر  HANGAPSO یالگومرتبط با 

ی هوا  دادهی واقعی بوا  ها دادهنعودار روند آموزشی و مقایسه   .گردد می( اراهه بینی پیشنتیجه 

کوه از ایو     عور هعان است. شده دادهنعایش  5و  2به ترتیب در نعودار  ها دادهشده  بینی پیش
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 تقریبوا  و سوطت خطوا    شوده  بهینه الگوچرخه ععلکرد  51بعد از  تقریبا نعودار مشل  است، 

 .ماند میثابت باقی 

 
 تركيبی شبکه عصبی و الگوریتم پرواز پرندگان يالگوروند آموزشی  .1 شماره نمودار

 
 ي آموزشیها دادهشده  بينی پيشي ها دادهي واقعی با ها دادهمقایسه  .2 شماره نمودار

 



 سازی تورم در الگو یحسابدار یها بر اهمیت داده دیتبیین حسابداری كالن با تأك/ 592

 

 دوم پژوهش سؤالحاصل از ارزیابی  هاي یافته

الگووریتم پیشونهادی )ترکیوب    کوه   است شده تدوی  صورت بدی دوم پژوهش  سلال

سوازی شوبکه عصوبی     الگوریتم ژنتید و الگوریتم پرواز پرندگان( تا چه میزانی قادر به بهینه

و بوا توجوه بوه     سولال متغیرهای ععده اقتصادی است؟ جهت پاسلگویی به ای   بینی پیشدر 

 یالگوو کننوده بوه مقایسوه سوه      وجود دو شاخ  بهای تولیدکننده و شاخ  بهوای مصور   

 هوا  شواخ  کدام از ایو    هر بینی پیشبرای  دیگر  عبارتی  بهاست.  شده  پرداخته شده عراحی

ترکیوب شوبکه عصوبی و     (،HNNGAژنتیود ) شبکه عصبی و الگووریتم   یترکیب یالگواز 

و ترکیب شبکه عصوبی، الگووریتم ژنتیود و پورواز     ( HNNPSO) الگوریتم پرواز پرندگان

عراحووی و نتووایج  الگوووجععووا  شووش  ،اسووت. لووذا شووده اسووتفاده( HNNGAPSO) پرنوودگان

و نتیجوه   شوده   دادهنعوایش   2 شوعاره  اسواس معیارهوای ارزیوابی در جودول     آن بر بینی پیش

ترکیوب شوبکه عصوبی، الگووریتم ژنتیود و پورواز       ) HNNGAPSO یالگوحاص  شد که 

هور دو شواخ     بینوی  پیشدر  با هشت نرون  یه ورودی و هشت نرون  یه میانی پرندگان(

زیرا دو معیوار خطوای    ها عع  کرده استی الگوبها با مقادیر خطای کعتری در قیاس با سایر 

MSE و MAE یالگو درHNNGAPS   عنووان   عالوه بر ای  بوه  ها است، الگوسایر کعتر از

R ید قاعده کلی
 بلوش  تیرعوا بسویار   ععلکورد % نشوانگر  71)عریب تعیوی ( بوا تر از    2

در راسوتای پاسولگویی بوه     درنتیجوه  (.2172 عرب موازار و نقودی،  های عصبی است ) شبکه

شوبکه   یالگوو که الگوریتم پیشنهادی ترکیوب سوه    شود میسلال دوم پژوهش نتیجه حاص  

 بینووی پوویشهووا در  الگوووهووای ژنتیوود و پوورواز پرنوودگان بهتوور از سووایر   عصووبی و الگوووریتم

رعایت بلشی متسووب   روش ،ی بها عع  نعوده و با توجه به معیارهای ارزیابیها شاخ 

 .شود می
 سوم پژوهش سؤالحاصل از ارزیابی  هاي یافته

 ،ی حسوابداری هوا  دادهاز میوان  که  است شده تدوی  صورت بدی سوم پژوهش  سلال

 سولال بورای پاسولگویی بوه     ها هسوتند؟  ی بها کدامها شاخ  بینی پیشدر  ملثرترمتغیرهای 

نور  توورم از    بینوی  پویش متغیرهوای حسوابداری در    مولثرتری  سوم پژوهش مبنی بر انتلاب 



 592/ 93/ پیاپی 8931/ زمستان 4حسابداری/ دورۀ دهم/ ش مجلۀ دانش 

 

را  الگوو فرآیند تتلی  حساسیت، میوزان حساسویت   . شود میفرایند تتلی  حساسیت استفاده 

هوای متعوددی وجوود     روش کوار  ایو  دهد. بورای   نسبت به متغیرهای ورودی آن را نشان می

توان مقادیر عریب حساسیت متغیرهوای ورودی را از تقسویم نعوودن     می ،مثال عنوان بهدارد. 

ی متغیرهوای  خطای ک  شبکه در غیاب ید متغیور بور خطوای کو  شوبکه در حضوور تعوام       

ورودی، به دست آورد. بر ای  اساس اگر مقدار عریب حساسیت ید متغیر بیشوتر از یود   

 جدولمعیارهای ارزیابی ععلکرد دارند. باشد، آن متغیر سهم زیادی در توعیت تغییرپذیری 

دهود.   های شبکه را نعوایش موی   های ملتلب به ورودی الگونتایج تتلی  حساسیت  2 شعاره

و وزن بیشوتری در   توأثیر هرچه عریب وزنوی متغیور بیشوتر باشود، آن متغیور       عبیعی است که

 خروجی شبکه دارد.
 هاي پژوهش الگوهاي  نتایج تحليل حساسيت ورودي .2شماره جدول 

                                   الگونوس   خشا

 کننده بهای تولید

HNNGA 15/1 12/1 22/1 12/1 29/1 52/1 51/1 12/1 

HNNPSO 22/1 12/1 12/1 12/1 51/1 22/1 22/1 17/1 

HNNGAPSO 15/1 19/1 22/1 19/1 29/1 59/1 22/1 15/1 

 کننده مصر بهای 

HNNGA 25/1 19/1 51/1 17/1 29/1 52/1 22/1 12/1 

HNNPSO 122/1 12/1 22/1 19/1 25/1 52/1 21/1 11/1 

HNNGAPSO 12/1 12/1 55/1 12/1 22/1 11/1 21/1 12/1 

شواخ  بهوای    بینوی  پویش مشول  اسوت در    2 شوعاره  کوه از نتوایج جودول    عوور  هعان

 هوای  هزینوه سوود خوال ، سوود ناخوال  و      شده عراحی یالگودر هر سه  تقریبا  تولیدکننده

 بینوی  پویش . ای  در حالی است که در دارند را تأثیرگذاریاداری و ععومی بیشتری  عریب 

 است. تأثیرگذارنیز جزء عوام   ای سرمایهمتغیر ملارج  کننده مصر شاخ  بهای 

 اي نمونهبرون  بينی پيش

پژوهش به ای  صوورت بووده اسوت کوه بوا اسوتفاده از قسوعتی از         سازی الگو جا بدی تا 

، کوارایی و دقوت   هوا  دادهی عراحی و با بلشی دیگر از هعان الگو، ای نعونهی درون ها داده

 یالگوو آزموون کوارایی و اسوتتکام     منظوور  بهدر ادامه و  حال باای سنجیده شده است.  الگو
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. بودی  ترتیوب کوه ایو  بوار      گوردد  موی نیوز اسوتفاده    ای نعونوه از آزموون بورون    شوده  عراحی

انجوام پذیرفتوه    (2172تا  2192از سال ) ای نعونهی درون ها دادهبا استفاده از ک   سازی الگو

( بوا  ای نعونوه بورون   یهوا  داده) 2172اول سال  ای دوره میانی اقتصادی ها شاخ و در ادامه 

آوری  . بوه هعوی  دلیو  بعود از جعوع     گوردد  موی  بینوی  پیشپژوهش  یالگواستفاده از بهتری  

در  2172ی واقعوی سوال   هوا  دادهو  شوده  بینوی  پیشی ها داده، نتایج مقایسه موردنیازی ها داده

 است. شده دادهنعایش  9شعاره  جدول
 اي نمونهبرون  بينی پيشنتایج  .7 شماره جدول

 

تنها برای شاخ  بهوای   ای نعونهبرون  بینی پیشدهد،  که نتایج نیز نشان می عور هعان

 مطلوب است. تولیدکننده

 گيري نتيجه بحث و

در ای  پژوهش تالش بر ای  بوده است تا اهعیت اعالعات اقتصادی را در سوطت کوالن   

گردد. به هعی  دلی  اگر اعالعات حسابداری متتوی اعالعاتی در ارتباض بوا   تاهیداقتصادی 

 تاهیود اقتصادی باشند، در آن صوورت ارزش اعالعوات حسوابداری بوار دیگور       یها شاخ 

نور  توورم و از میوان     یهوا  شواخ   بینی پیشوهش بیانگر آن است که در . نتایج پژشود می

بوه متغیرهوای سوود خوال ،      شوده  عراحوی های  الگومتغیرهای بنیادی حسابداری، حساسیت 

های اداری، ععومی و فروش بیشتر اسوت. ایو  امور     ای و هزینه سود ناخال ، ملارج سرمایه

، شوده  عراحوی هوای   الگوو دهود. در تعوام    موی اهعیت توجه به تغییرات ایو  متغیرهوا را نشوان    

زیورا در صوورت    یشوود  موی شاخ  اثربلشی متسووب   ها شرکتسودهای حسابداری ک  

افزایش سودهای شرکت، میزان پاداش، حقوق و مزایای کارکنان شورکت افوزایش خواهود    

یافت. عبیعی است که در صورت روند مثبت سودآوری، بوه دلیو  منوابع فوراوان در اختیوار      

R) (MAE) (MSE) نوس متغیر
2
) 

197/1 کننده شاخ  بهای مصر   292/1  22/1  

229/1 شاخ  بهای تولیدکننده  512/1  92/1  
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واحدهای تجاری، میزان حقوق و مزایای کارکنان شرکت افزایش خواهود یافوت. ایو  امور     

ها از نر   مدت منجر به ایجاد تورم گردد. هعچنی  زمانی که سود شرکت تواند در کوتاه می

 دررشد مثبتی برخوردار باشد، ای  رویداد باعا کواهش ریسود اعتبواری شورکت شوده و      

هوا نیوز    شوده از عریوژ بانود    یابد. منابع مالی تأمی  تسهی  می گیری شرکت فرایند وام نهایت

مطوابژ   نهایوت  درگیورد.   های ملتلب در اختیار شرکت قرار می گذاری مجددا  برای سرمایه

ها برابر است با افزایش مصر . بوه   با نظریه تقاعای مصر ، افزایش در سودآوری شرکت

خرید و مصر  شود، انتظار بر ای  اسوت  هعی  دلی  تا میزانی که ای  افزایش ثروت صر  

هوای   لوذا نتوایج بوا یافتوه     .و نر  تورم هعراه باشد ها قیعتکه با افزایش تقاعا سطت ععومی 

نور  رشود    بینوی  پویش از منظور   (5122) شیواکومار و اوکتایو  (5121کوتاری و هعکاران )

کننوده،   شواخ  بهوای مصور     بینوی  پویش اموا در   کننوده مطابقوت داردی  شاخ  بهای تولید

عواملی بوا وزن تأثیرگوذار در     عنوان بهتأثیرگذاری و انتلاب متغیر سود حسابداری  رغم یعل

 (5122) شویواکومار و اوکتوای  و  (5121کوتواری و هعکواران )  ، در پوژوهش  الگوو عراحی 

بوا نتوایج پوژوهش حاعور      آنهاهای  و از ای  منظر یافتهاست ای استنتاج نگردیده  چنی  نتیجه

 مطابقت ندارد.

بر ارتباض اعالعوات حسوابداری و اقتصوادی     تأییدیدر ک  پیامد اصلی پژوهش مهر 

 های کو  سوود بور   حوزه حسابداری کالن تعرکوز  های پژوهشاست. علیرغم اینکه در اکثر 

ای  پژوهش با انتلاب متغیرهای بنیادی حسوابداری، تووان توعویتی     بوده است،حسابداری 

 ظواهر  بوه نوسوان متغیرهوای    دیگور  عبوارت  بوه  یتورم سونجید  یها شاخ  بینی پیشرا در  آنها

 آنهوا  رلسدر  وهوای اداری، ععوومی و فوروش     ای، هزینوه  ملارج سورمایه  نامربوعی از قبی 

آمارهوای   د نقطه شروس مناسبی برای تتلی  وععیت آتیتوان سودهای خال  و ناخال  می

زموانی کوه    ،مثوال   عنووان   بوه اقتصادی موجود در سطت کالن کشور از قبی  نر  تورم باشد. 

توووان انتظووار داشووت کووه سووطت  گیوورد، مووی سووودهای شوورکت رونوود صووعودی بووه خووود مووی

ی هوا  شاخ تواند  خود می نوبه  بهیابد. ای  امر نیز  گذاری واحدهای تجاری افزایش سرمایه
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ه دلیو   قرار دهد. عالوه بر ای  ب تأثیرناخال  داخلی و تورم را تتت  تولید اقتصادی از قبی 

نفعوان  ذی عنووان  بوه روانی افزایش سود، تقسیم آن بوی  سوهامداران و کارکنوان شورکت     بار 

کلوی تقاعوای واحودهای تجواری و موردم       صوورت  به نتیجه دراست.  انتظار قاب سازمان نیز 

 ای  رویداد خواهد بود. الشعاس تتت

هایی است که در پی آن است تا از عریوژ متغیرهوای    پژوهش حاعر جزء اولی  پژوهش

ایوو  پووژوهش و دیگوور  ،متغیرهووای ععووده اقتصوادی بپووردازد. لووذا  بینووی پوویشحسوابداری بووه  

عندان حسابداری و اقتصاد را بوا ایو  ایوده مواجوه     های مشابه قادر خواهند بود اندیش پژوهش

مودیران   تواننود بوه اعالعوات حسوابداری از منظور اقتصواد کوالن نیوز بنگرنود.          سازد که موی 

 ،مند هستند تا از وععیت آتی اقتصادی آگاه گردند. لذا های تجاری عالقه و بنگاه ها سازمان

بتوانند، رونود مثبوت یوا منفوی متغیرهوای کلیودی اقتصوادی را         ها سازمانمسیری که مدیران 

بهتر خواهند توانست به  ها سازمانرو مدیران  نعایند، بسیار حیاتی خواهد بود. ازای  بینی پیش

بورسوی   های شرکتهای خود فکر کنند. توجه به برخی اعالعات حسابداری  موفقیت برنامه

هوا   به مدیران ایو  بنگواه   دتوان تأثیرگذار است، میمتغیرهای ععده اقتصادی  بینی پیشکه در 

 کعد نعاید.
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