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چکیده
با ظهور انواع جدید کسبوکارها که منتج به افزایش پیچیدگی در فضای کسبوکار شده
است ،مدیران و سرمایهگذاران بیشازپیش نیازمند ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها،
شفافیت بیشتری در وضعیت آتی کسبوکار خود ایجاد نمایند .وضعیت مالی سازمانها در
همه ادوار از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است و بررسی سودآوری کسبوکار نیز از طریق
تحلیل وضعیت مالی سازمان تبیین میشود .صورتهای مالی ،وضعیت مالی سازمان را در یک
دوره مشخص در بردارند .در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از نسبتهای مالی و
با بهکارگیری الگوریتمهای دادهکاوی ،سیستمی طراحی شود که با توجه به عملکرد گذشته
شرکتهای صنعتی ،سود خالص آنها را در آینده پیشبینی نماید و بر مبنای آن ،تحلیل مناسبی
از وضعیت عملکردی شرکت حاصل گردد .سیستم مبتنی بر شبکه عصبی که در این تحقیق
طراحی شده است ،با کشف روابط موجود میان نسبتهای مالی و سودآوری شرکتها ،اقدام
به پیشبینی سود خالص سازمانها

مینماید.
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مقدمه
بسیاری از مدیران کسبوکارها نیازمند ابزارهایی هستند تا وضعیت سودآوری شرکت
خود را بر اساس تصمیمات خود پیشبینی نمایند .از طرف دیگر در شرکتهای دارای
ساختار هولدینگی یا شرکتهایی که دامنه فعالیت آنها صرفاً به یک حوزه محدود
نیست  ،عالوه بر آنکه مدیران ارشد به دنبال اخذ حداکثر سود در فعالیتهای تجاری
خود هستند ،دائماً در جستجوی شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در فضای
کسبوکاری می باشند لذا وجود سیستمی که با استفاده از آن بتوانند نتایج حاصل از
سرمایهگذاری در حوزههای جدید را با بررسی روندهای قبلی وضعیت مالی این
حوزهها پیشبینی نمایند حائز اهمیت فراوانی است .ضمناً بسیاری از فعاالن در حوزه
بازار سرمایه نیز همواره در جستجوی ابزارهایی بودهاند که بتوانند وضعیت آتی
شرکتها را پیشبینی نمایند و لذا حداکثر سود حاصل از سرمایهگذاری خود را اخذ
نمایند.
خالصه اطالعات مندرج در صورتهای مالی شرکتها در قالب مجموعهای از
نسبتهای مالی تحلیل میشود که هرکدام بعدی از ابعاد سازمانی را تبیین مینمایند

(بیور .)1611 ،1به جهت پیچیدگیهای موجود در پیشبینیهای مبتنی بر متغیرهای
متعدد ،جهت تهیه سیستم پیشبینی کننده سود خالص هر شرکت ،از روشهای فرا

ابتکاری استفاده میشود .روشهای فرا ابتکاری 2بهطورکلی برای حل مسائلی به کار

میرود که هیچ الگوریتم رضایتبخشی برای حل و دستیابی به جواب مشخص در
مورد آنها وجود ندارد .رایجترین استفاده روشهای فرا ابتکاری بر روی مسائل
بهینهسازی ترکیبی هدفگذاری شده است ،این الگوریتمها گسترهی بسیار وسیعی از
روشهای حل را در برمیگیرد .عالوه بر این ،بسیاری از روشهای یادگیری ماشین،
شبکههای عصبی ،روشهای فازی و  ...را میتوان بهنوعی در زمرهی الگوریتمهای فرا
ابتکاری بهحساب آورد ،زیرا همگی این روشها برای دستیابی به پاسخهای احتمالی
قابلقبول و نه پاسخ قطعی مسائل به کار گرفته میشوند.
در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از مجموعهای از روشهای دادهکاوی
1. Beaver
2. Meta-heuristic
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سیستمی طراحی شود که مجموعهای از نسبتهای مالی را بهعنوان ورودی دریافت
کرده و رابطه بین مجموعه این نسبتها را با سود خالص حاصله از کسبوکار کشف
نماید .سیستمی که بتواند بر اساس عملکرد گذشته کسبوکارها میزان سود خالص
آنها را پیشبینی نماید ،میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در اختیار مدیران قرار بگیرد تا
کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیران ارتقا دهد .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند
ابزاری در اختیار فعاالن بازار سرمایه قرار دهد که با وضوح بیشتری سبد سرمایهگذاری
خود را انتخاب نمایند.
با توجه به آنچه ذکر شد اهداف این پژوهش عبارتاند از فراهم کردن ابزاری در اختیار
مدیران ارشد و سرمایهگذاران برای پیشبینی وضعیت سودآوری سازمانها ،شناسایی
فرصتهای کسبوکاری برای سازمانهای چند فعالیتی ،کاهش ریسک حاصل از
سرمایهگذاریها و کمک فرآیند برنامهریزی و بودجهریزی سازمانها .حال با اهداف
یادشده ،این پژوهش در پی پاسخ به سؤاالت زیر تدوین شده است:

 آیا امکان پیشبینی سودآوری سازمان بر اساس عملکرد گذشته سازمان وجود دارد؟

 آیا می توان با استفاده از دادهکاوی میزان تأثیرگذاری نسببتهبای مبالی را ببر سبود
خالص سازمان مشخص نمود؟
بهمنظور طراحی سیستمی که امکان دریافت نسبتهای مالی سازمانها را داشته باشد و
پیشبینی وضعیت سودآوری آنها را ممکن سازد از سیستم شبکه عصبی مصنوعی

1

استفاده شده است .شبکه عصبی یک سیستم پردازش دادههاست که با شبیهسازی شبکه
عصبی مغز انسان و با کمک پردازش موازی دادهها در الیههای مختلف ،مسئلهای را
حل مینماید و یا روابط موجود در یک مجموعه دادهها را از طریق آموزش کشف

میکند و میتواند خود را آزمون و اعتبار سنجی نماید( .اشپنگلر و همکاران)1666 ،2

دستاوردهای کاربردی این پژوهش در یک تقسیمبندی کلی 3 ،گروه کاربران را مخاطب
قرار میدهد:

 مدیران کسبوکارها یا مدیران ارشد سازمانهای دارای ساختار هولدینگی یبا دارای
چند فعالیت از این سیستم بهعنوان ابزاری برای پیشبینی وضعیت سبودآوری خبود
1. Artificial Neural Network
2. Spangler et al.
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استفاده مینمایند .مدیران ارشد عالوه بر آنکبه ببا در اختیبار داشبتن چنبین اببزاری
میتوانند با شفافیت بیشتری وضعیت آتی کسبوکارهای خود را مشاهده کنند ،ایبن
امکان را مییابند که نتایج حاصل از سرمایهگذاریهای خود را پیشبینی نموده و لذا
کیفیت تصمیمات استراتژیک خود را ارتقا دهند .شفاف نبودن وضبعیت سبودآوری
حاصل از سرمایهگذاریها در سازمانهای هولدینگی و لذا صرف هزینههای هنگفت
در کسبوکارهایی که فاقد ظرفیتهبای الزم ببرای سبودآوری مطلبوب هسبتند از
ضرورتهای وجود سیستمهای پیشبینی کننده است.

 صاحبان و فعاالن بازارهای سرمایه نیز با استفاده از پبیشبینبی وضبعیت سبودآوری
سازمانها ،میتوانند ریسک سبد سرمایهگذاری خود را کاهش دهنبد و درعبینحبال
با شناسایی فرصتهای آتی در جهت حصول سود حداکثری اقدام نمایند.

 دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور نیز با در اختیار داشبتن اببزار پبیشبینبی کننبده
سود سازمانها میتوانند وضعیت یا روند کسببوکارهبای تحبت نظبارت خبود را
مشاهده نموده و تصمیمات مقتضی را پیش از وقوع بحران اخذ نمایند.

پیشینه نظری پژوهش
در فرآیند بررسی پیشینه نظری پژوهش جاری ،به حوزههای زیر اشاره میشود:
 .1مبانی پژوهشهای مالی و شناسایی نسبتهای مالی
 .2دادهکاوی و شبکههای عصبی
 .3سیستمهای پیشنهاددهنده

 .4مبانی پژوهشهای مالی و شناسایی نسبتهای مالی
همانطور که پیشتر نیز مطرح شد وضعیت مالی سازمانها در همه ادوار از اهمیت
ویژهای برخوردار بوده است و بررسی سودآوری یا عدم سودآوری کسبوکارها نیز از
طریق وضعیت مالی گزارششده توسط سازمانها تبیین میشود .راس ،وسترفیلد و
جردن معتقدند مقایسه روندهای مالی سازمانها بر مبنای صورتهای مالی آنها
مشکالتی را ایجاد مینماید .مهمترین مشکلی که از امکان مقایسه دو سازمان جلوگیری
میکند ،اندازه این سازمانها در کسبوکار است لذا راهکاری که پیشنهاد میشود
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استفاده از روش تجزیهوتحلیل نسبتهای مالی است .استفاده از نسبتهای مالی روشی
سنتی و همچنان کارآمد برای تصمیمگیرندگان سازمانها اعم از تحلیلگران کسبوکار،

سرمایهگذاران و مدیران مالی است (دلن و همکاران .)2113 ،1شروع استفاده از
نسبتهای مالی به اواخر دهه  16میالدی برمیگردد .مقدار نسبتهای مالی با استفاده از
متغیرهای استخراجشده از صورتهای مالی سازمانها محاسبه میشود و میتواند
مزایای زیر را فراهم نماید (راس و همکاران:)2113 ،2

 محاسبه عملکرد با هدف تنظیم پاداش برای مدیران

 محاسبه عملکرد بخشها در شرکتهای دارای ساختار سلسله مراتبی

 برنامهریزی آتی با استفاده از دادههای عملکردی گذشته برای سرمایهگبذاران کنبونی
و سرمایهگذاران بالقوه

 ارائه اطالعات به تأمینکنندگان و طلبکاران
 ارزیابی موقعیت رقابتی رقبا

 ارزیابی عملکرد حوزه مالی در ادغامها
اگرچه بسیاری از منابع حوزه مدیریت مالی و حسابداری از طبقهبندی فوق استفاده
میکنند اما در نسبتها یا شاخصهای تعریفشده در هر طبقه ،اختالفاتی وجود دارد.
برخی مطالعات در حوزه تجزیهوتحلیل نسبتهای مالی از  11نسبت استفاده کردهاند
(راس و همکاران ،)2113 ،برخی از  96نسبت (سینکا و الراز )2119 ،و برخی از 31
نسبت مالی (دلن و همکاران .)2113 ،فرآیند محاسبه هر نسبت مالی دارای مکانیسمی
جهانی است اما طبقهبندی شاخصها و تفکیک شاخصها بر اساس معیارهای مختلف
باعث ایجاد تفاوتها در تعداد شاخصها شده است (خوزه .)1661 ،بسیاری از
تحقیقات در حوزه تعریف و طبقهبندی نسبتهای مالی صورت گرفته است (بایر،

2112؛ برنستین.)1666 ،3

همانطور که اشاره شد در مراجع حوزه مدیریت مالی و حسابداری نسبتهای مالی در
 2طبقه کلی تقسیمبندی میشوند:

1. Delen et al.
2. Ross et al.
3. Bernstein
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 نسبتهای نقدینگی :توانایی و قدرت پرداخت شرکت در مبورد واریبز ببدهیهبای
کوتاهمدت را اندازهگیری میکند.

 نسبت های سودآوری :میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و نحبوه تبأمین آن از
محل درآمد ،فروش و سرمایهگذاری را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد.

 نسبتهای فعالیت :درجه کارایی شرکت را در کاربرد منابعش اندازهگیری میکند.

 نسبتهای اهرمی :تأمین نیازهای مالی شرکت از طریق ایجاد بدهی را نشان میدهد.
درواقع این نسبتها تعیین میکنند که شرکت تا چه حبد نیازهبای مبالی خبود را از
منابع دیگران تأمین نموده است.
در پژوهش حاضر ،نسبتهای مالی که بیانگر وضعیت مالی یک سازمان است ،مبنای
تجزیهوتحلیل قرار میگیرد تا با شناسایی روندها و ارتباطات بین دادههایی که در قالب
نسبتهای مالی منتشر میشوند ،از وضعیت گذشته مطلع شده و اقدام به پیشبینی
وضعیت سودآوری سازمانها صورت گیرد .برای کشف روابط بین دادههای حجیم از
تکنیکهای آماری و دادهکاوی استفاده میشود .در ادامه به معرفی پیشینه پژوهشی
حوزه دادهکاوی پرداخته میشود.

 .1دادهکاوی و شبکههای عصبی
دادهکاوی 1عبارت است از استخراج اطالعات و دانش و کشف الگوهای پنهان از یک
پایگاه دادههای بسیار بزرگ .این الگوها و دانش معموالً در دادهها پنهان میباشند.
بهبیاندیگر ،دادهکاوی به بررسی و تجزیهوتحلیل مقادیر عظیمی از دادهها بهمنظور
کشف الگوها و قوانین معنیدار ،اطالق میشود (وو .)2111 ،از دادهکاوی معموالً برای
دستهبندی ،پیشبینی ،تخمین و خوشهبندی دادهها استفاده میشود .تعدادی از
معروفترین این تکنیکها عبارتاند از الگوهای خوشهبندی ،شبکههای عصبی،
الگوریتمهای ژنتیک ،نزدیکترین همسایگی ،رگرسیون و درخت تصمیمگیری.
ویژگیهای دادهکاوی سبب شده امروزه در تجارت الکترونیک و کسبوکار ،از آن

استفادههای بسیاری گردد (بایر2112 ،؛ هان و کامبر .)2111 ،2دادهکاوی فرآیندی
1. Data Mining
2. Han & Kamber
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مشخص دارد که پژوهشگران مختلف در سطح جهان برای بهکارگیری این تکنیکها از
این اصول تبعیت مینمایند.
شبکههای عصبی مصنوعی ،سیستمهای اطالعاتی موازی و توزیع شدهای هستند که
پردازش اطالعات توسط مغز انسان را شبیهسازی میکنند .این شبکههای مصنوعی ،قوه
شناختی انسان و نحوه عملکرد مدارهای موازی عصبی را با استفاده از مدلسازی

ریاضیاتی شبیهسازی مینماید (تینگ پنگ .)2112 ،1شبکههای عصبی میتوانند برای
یادگیری الگوهای پیچیده اطالعات و تعمیم آموختهها به کار روند (لی و همکاران،2

 .)2119همچنین برای شناخت ارتباط پیچیده بین دادههای ورودی و خروجی یک
سیستم یا آزمایش ،میتوانند مورد استفاده قرار گیرند (بورک و همکاران.)1661 ،3

لذا سیستم شبکه عصبی مصنوعی ،دادههای گردآوریشده را بهصورت مجموعهای از
متغیرهای ورودی و متغیر خروجی دریافت مینماید و هسته این سیستم تالش میکند
بتواند رابطه پنهان بین ورودیها و خروجی ارائهشده به سیستم را کشف کند .پس از
کشف رابطه سیستمی تهیه میشود که میتواند همانند ذهن انسان ورودیهای جدیدی
را بگیرد و خروجی متناظر با آنها را حدس بزند.

 .3سیستمهای پیشنهاددهنده
سیستمهای پیشنهاددهنده ،همواره سعی داشتهاند علیالخصوص در حوزههای مرتبط با
مدیریت ،تحلیلی از دادهها انجام داده و راهکارهای ممکن را به کاربران سیستم پیشنهاد
دهند .اساساً سیستمهای پیشنهاددهنده سیستمهایی هستند که عقاید و عالئق کاربران را
بهعنوان ورودی دریافت کرده و پس از یکپارچگی و تجمیع آنها ،از این اطالعات
برای ارائه پیشنهاد به دیگر کاربران استفاده نمایند (رسنیک و واریان.)1661 ،2

زیرمجموعهای از سیستمهای پشتیبان تصمیم هستند که توانایی تحلیل رفتار گذشته و
ارائه توصیههایی برای مسائل جاری را دارند (تینگ پنگ.)2112 ،
بورک ،کریستین و بنجامین معتقدند اجزای اصلی سیستمهای پیشنهاددهنده عبارتاند
1. Ting-Peng
2. Li et al.
3. Burke et al.
4. Resnick & Varian
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از:
 .1دادههای پسزمینه که شامل دادههایی است که سیستم در خود دارد.
 .2دادههای ورودی که کاربر آنها را در تعامل با سیستم ،وارد سیستم مینماید و بر
اساس همین دادهها ،پیشنهادها تولید میگردند.
 .3الگوریتم و مدلی که با ترکیب دو نوع داده یادشده ،پیشنهادهای مناسب را تولید
مینماید.

پیشینه کاربردی پژوهش
مطابق آنچه گفته شد به بررسی مطالعات صورت گرفته از کاربرد الگوریتمهای داده-
کاوی در پیشبینی وضعیت مالی سازمانها میپردازیم .اساساً پژوهشهایی که در حوزه
تهیه و طراحی سیستمهای پیشبینی کننده در حوزه مالی انجام شدهاند از منظر کاربردی
به دو بخش عمده تقسیم میشوند:
بخش اول از مطالعات به بررسی تأثیرگذاری شاخصهای مالی در ورشکستگی یا
بحران مالی شرکتها پرداختهاند .بحث پیشبینی بحرانهای مالی به جهت اهمیت آن
برای سازمانها ،سرمایهگذاران و حتی اقتصاد کشورها دهههاست که مورد بررسیها و

پژوهشهای زیادی قرار گرفته است (وانک و همکاران .)2119 ،1این بخش از
پژوهشها که قسمت عمده مقاالت بینالمللی را در برگرفتهاند شامل مقاالتی میشوند
که مجموعهای از نسبتهای مالی که در ادبیات موضوع حوزه حسابداری و مالی
موجود میباشند را بهعنوان ورودی سیستم در نظر گرفتهاند و بر اساس روشهای
مختلف دادهکاوی و الگوریتمهای فرا ابتکاری مشخص میکنند که کدام شاخصها
بیشترین تأثیر را در ورشکستگی یا بحران مالی شرکتها دارند( .بیور1661 ،2؛ دلن و

همکاران2113 ،3؛ کومار و راوی2111 ،؛ سان و لی2112 ،2؛ شین و لی2112 ،؛
زوپونیدیس.)1662 ،9

بخش دوم پژوهشهایی هستند که ورودی سیستم آنها مجموعهای از نسبتهای مالی
1. Wanke et al.
2. Beaver
3. Delen et al.
4. Sun & Li
5. Zopounidis
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است و بر اساس آنها اقدام به پیشبینی نرخ ارزش سهام در بازار سرمایه نمودهاند.
درواقع تفاوت این بخش مطالعات با بخش قبلی در خروجی آنهاست .خروجی این
مطالعات ارزش و قیمت سهام در بورس بوده است (گنگ و همکاران2119 ،1؛ لم،2

2112؛ زیبانژاد و فروغی.)2111 ،3

سیستم پیشنهاددهنده در این پژوهش نسبتهای مالی  2سال فعالیت سازمانهای
موردبررسی را دریافت نموده و بر اساس موتور دادهکاوی خود و با استفاده از روش
شبکه عصبی مصنوعی ،اقدام به کشف روابط بین نسبتهای مالی و سود خالص از
کسبوکار بهعنوان خروجی سیستم خواهد پرداخت .در فرآیند تهیه و گردآوری
دادههای مالی در این پژوهش ،سازمانهایی پاالیه شدهاند که فعالیتهای مشابهی از نظر
میزان سرمایهبری داشته باشند.

روششناسی پژوهش
اطالعات موردنظر برای پردازش در این تحقیق را میتوان به دو دسته دادههای
کتابخانهای و دادههای میدانی تقسیم کرد .دادههای کتابخانهای از طریق بررسی
پایاننامهها  ،مقاالت ،کتب فارسی و انگلیسی و اطالعات موجود در وبسایتهای
مرجع معتبر ،به دست آمدهاند .دادههای غیر کتابخانهای از مجموعه اطالعات
حسابداری تجمیع شده  33شرکت در صنعت دارویی و سرمایهگذاری استخراج شده و
مورد استفاده قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر به دلیل جنس اطالعات موردنیاز و
فرآیند تجمیع اطالعات در انبار دادهها در حوزه مالی حسابداری ،اطالعات مالی
سازمانها و نسبتهای مالی آنها در هر دوره از این انبار داده استخراج شده و مورد
استفاده قرار گرفته است.
تکنیک مورد استفاده و انتخاب آن بستگی به ماهیت دادههای موجود و ترجیحات
اجرایی و ماهیت عمل دادهکاوی دارد (بیور )1611 ،که البته در هر پژوهشی ،بایستی
فرایندی مشابه (برنستین )1666 ،که فرایند استاندارد دادهکاوی مشترک بین صنایع
مختلف است ،دنبال شود .حالت کلی این فرایند از این قرار است:
1. Geng et al.
2. Lam
3. Zibanezhad & Foroghi
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شکل  .4فرآیند استاندارد دادهکاوی

CRISP-DM

(منبع :چپمن و همکاران)4444 ،1

معماری سیستم طراحیشده در شکل  2نمایش داده شده است:

شکل  .1معماری سیستم طراحیشده
1. Chapman et al.
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شبکه عصبی مصنوعی طراحیشده در پژوهش حاضر ،بهعنوان ورودی دادههای
آمادهشده در قالب نسبتهای مالی شرکتها را دریافت میکند و سود خالص نرمال
شده سازمانهای متناظر را بهعنوان خروجی سیستم اخذ مینماید .پس از آموزش
سیستم با استفاده از ورودیها و خروجیهای دادهشده به سیستم ،اقدام به پیشبینی
سود خالص سازمانها با دریافت نسبتهای مالی نرمال شده آنها میکند.
خالصه گامهای الگوریتم ارائهشده بهصورت زیر است:
 .1استخراج دادههای حسابداری مورد نیاز پژوهش :این اطالعات از مکعب
حسابداری ،با استفاده از کدنویسی استخراج میشود .اطالعات آمادهشده در قالب
مقادیر مالی فراهم میگردد.
 .2محاسبه نسبتهای مالی با استفاده از اطالعات در دسترس :با استفاده از اطالعات
استخراجشده در قالب سرفصلهای حسابداری ،نسبتهای مالی مورد محاسبه قرار
میگیرد.
 .3نرمالسازی دادهها و بررسی رویه و روالهای صدور اسناد حسابداری :به دلیل
حساسیتهای ابزار تهیه و طراحی که در این پژوهش  MATLAB R2014bاست،
دادهها بایستی نرمال شده و سپس درون سیستم بهعنوان ورودی یا خروجی قرار
بگیرند .اساساً نرمالسازی دادهها بایستی بر اساس هر شرکت و در هر سال مالی
خاص اتفاق بیفتد .نرمالسازی یک شاخص برای کل سازمانها الگوی معناداری
تولید نمیکند ،حتی نرمالسازی دادهها برای یک سازمان در مهرومومهای مختلف
بیمعنا خواهد بود .دادههای حسابداری با در نظر گرفتن رویه و روالهای استاندارد
نیز دچار تورمهایی میشوند که ممکن است یک یا چند نسبت مالی را بهصورت
قابلتوجهی تغییر دهند .صدور برخی اسناد حسابداری در مواقع خاصی از سال یا
تغییرات سهامی شرکتها میتواند نمونههایی از این قبیل اتفاقات باشد لذا استفاده
از آرای خبرگان در این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.
 .2ارائه ورودیها و خروجیهای موتور شبکههای عصبی مصنوعی :در این مرحله،
نسبتهای مالی و شاخص سود خالص سازمانها که بررسی و نرمال شدهاند،
بهعنوان ورودی و خروجی سیستم شبکههای عصبی مصنوعی قرار میگیرند .فرآیند
آموزش با  %11دادهها صورت میگیرد درحالیکه دادههای اعتبارسنجی و آزمون هر
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کدام  %19حجم اطالعات را به خود اختصاص میدهند.

شکل  .3معماری سیستم شبکه عصبی

 .9بررسی خروجیها و ارزیابی عملکرد سیستم و بازگشت به مرحله  3در صورت
لزوم :برای آموزش سیستم شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده در پژوهش حاضر،
از روش  Levenberg-Marquardtاستفاده شده است و جهت بررسی خطای سیستم

از شاخص MSE1استفاده میگردد.

̂ ∑

شکل  .1فرمول محاسبه

MSE

 .1اعالم نتیجه سیستم پیشبینی کننده :پس از تهیه سیستم شبکه عصبی مصنوعی
واسط کاربری الزم برای کاربران تهیه گردیده است تا با ورود نسبتهای مالی خود
به سیستم ،سود خالص حاصل از فعالیت خود را پیشبینی نموده و نتیجه را از
طریق همان واسط ارائه کند.

1. Mean Squared Error
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یافتههای پژوهش
اطالعات مالی سازمانها در منبع اصلی با ساختار زیر آماده شدهاند و این دادهها پس از
صحت سنجی دقیق با توجه به صورتهای مالی سازمانها ،بهعنوان ورودی برای
سیستم مورداستفاده قرار گرفتهاند .جدول ( )1نمایی کلی از این دادهها را نشان میدهد:
جدول  .4اطالعات حسابداری استخراجشده
تعداد نمونهها

تعداد شرکتها

119

33

پس از در اختیار داشتن اطالعات و سرفصلهای خام حسابداری ،مطابق آنچه در مرور
ادبیات حوزه مالی اشاره شد ،نیازمندیم نسبتهای مالی را با استفاده از این سرفصلهای
حسابداری استخراج نماییم .این اطالعات با توجه به آنچه در اختیار محقق قرار گرفته
است تهیه و تدوین میشود و لذا فرآیند محاسبه نسبتهای مالی با توجه به تعاریف
تکتک نسبتها در ادبیات حوزه مالی و حسابداری صورت میگیرد.
جهت محاسبه نسبتهای مالی از روی سرفصلهای حسابداری ،نیاز است با استفاده از
کدنویسی این دادهها استخراج شوند و مورد پردازش قرار بگیرند .فرآیند نرمالسازی
دادهها بدینصورت است که ابتدا مطابق نظر خبرگان دادههای نامتجانس ،برای هرسال
و هر شرکت خاص حذف میشوند و سپس فرآیند محاسبه میانگین و انحراف معیار
آغاز می گردد و در گام بعدی حاصل تفاضل هر نسبت مالی از میانگین همان نسبت در
همان شرکت و سال کسر شده و بر انحراف معیار در همان بخش نیز تقسیم میشود .با
استفاده از همین تکنیک مقادیر نرمال شده هر شاخص بهصورت معنادار استخراج
میشود.
اطالعات آمادهشده با نسبتی که در جدول ( )2ذکر شده است وارد سیستم شبکه عصبی
در نرمافزار  MATLAB R2014bشده است.
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جدول  .1پارامترهای شبکه عصبی مصنوعی ساختهشده
پارامتر

مقدار

سایز الیههای پنهان

11

نحوه تقسیم دادهها

تصادفی

نسبت دادههای آموزش

11

نسبت دادههای اعتبارسنجی

19

نسبت دادههای آزمون

19

تابع آموزش

Levenberg-Marquardt

دورهها

1111

حداکثر شکست قابلتحمل در آموزش

1

معیار هدف در اعتبارسنجی

1/111

جدول زیر نمونه دادههای وارد سیستم شده را تشریح میکند:
جدول  .3نمونه دادههای وارده به سیستم توسط کاربر
متغیر ورودی

تعریف

نسبت جاری

داراییهای جاری  /بدهیهای جاری

نبست آنی

داراییهای جاری ب (موجودیها)  /بدهیهای جاری

نسبت بدهی

کل داراییها  /کل بدهیها

نسبت حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام  /کل داراییها

حاشیه سود ناخالص

سود ناخالص  /فروش و درآمدها

حاشیه سود عملیاتی

سود عملیاتی  /فروش و درآمدها

حاشیه سود خالص

سود خالص  /فروش و درآمدها

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام

سود خالص  /حقوق صاحبان سهام

گردش دارایی جاری

فروش و درآمدها  /داراییهای جاری

گردش دارایی ثابت

فروش و درآمدها  /دارایی ثابت

گردش مجموع داراییها

فروش و درآمدها  /کل داراییها

پس از آموزش سیستم بر اساس دادههای ورودی و خروجی نمودار خطای سیستم
طراحیشده بهصورت زیر (شکل  )9حاصل شده است:
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شکل  .9نمودار خطای آموزش الگوریتم شبکههای عصبی

و همینطور نمودار عملکرد سیستم شبکه عصبی مصنوعی ساختهشده بر اساس
شاخص  MSEبهصورت شکل  1است:

شکل  .6نمودار عملکرد سیستم شبکه عصبی مصنوعی ساختهشده بر اساس شاخص

MSE
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و نهایتاً عملکرد کلی سیستم شبکه عصبی مصنوعی ساختهشده در شکل  1ارائه شده
است:

شکل  .7نمودار عملکرد کلی سیستم شبکه عصبی مصنوعی ساختهشده

همانطور که دیده میشود شبکه بدون اشکال خاصی آموزش میبیند .دقت سیستم
طراحیشده نیز مطابق آنچه در اشکال فوق ایجاد شده و سیستمی که با ورود دادههای
واقعی آزمون میشود بسیار باال است بهگونهای که با فرآیند آزمون در فضای واقعی نیز
با دقت بسیار باالیی اقدام به پیشبینی سود خالص سازمانها مینماید .البته مهمترین
شرط استفاده از این سیستم این است که کاربران برای استفاده از آن بایستی صنعت و
دوره بلوغ سازمان خود را مدنظر داشته باشند.
واسط کاربری سیستم پیشنهاددهنده
همانند سایر سیستمهای پیشنهادکننده ،این سیستم نیز به موتور شبکه عصبی آموزش
دیده شده متصل است که با استفاده از کدهای نوشتهشده به زبان  C#.Netبه تعامل با
آن میپردازد .وظیفه اصلی این سیستم دریافت اطالعات مالی سازمانها و ارائه
پیشبینی از میزان سود خالص آنهاست .این سیستم نسبتهای مالی سازمانها را
بهصورت اعداد واقعی بر مبنای شاخصهای مالی در یک رابط کاربری دریافت میکند
و با استفاده از دادههایی که در فرآیند آموزش و آزمون سیستم شبکههای عصبی نقش
داشتهاند اقدام به نرمالسازی دادههای ورودی کاربر مینماید و سپس نتیجه را به تابع
مربوطه در نرمافزار  MATLABارسال و پاسخ آن را دریافت کرده و به کاربر ارائه
میکند تا بر مبنای مقدار سود پیشبینیشده ،امکان تحلیل شرایط سازمان در آینده
فراهم گردد.
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شکل  .2فرم ورود اطالعات مالی

سیستم پیشنهاددهنده پس از دریافت اطالعات مالی از کاربر ،اقدام به نرمالسازی دادهها
نموده و نتیجه را به سیستم شبکه عصبی مصنوعی آموزشدیده ارسال میکند و نتیجه را
در اختیار کاربر قرار میدهد .شکل  6نمونهای از خروجی سیستم پیشنهاددهنده را
نمایش میدهد.

شکل  .4فرم نمایش نتیجه محاسبات
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ویژگی خاص پژوهش حاضر این است که دادههای موردنیاز ،مستقیماً از اسناد

حسابداری سیستمهای عملیاتی  33شرکت که همگی در صنایع دارویی و سرمایه-
گذاری بودهاند استخراج شده است .استفاده از سیستمهای پیشبینی کننده وضعیت
قیمت سهام در بورس با توجه به صورتهای مالی ارائهشده این سازمانها موضوع
پژوهشهایی در داخل و خارج ایران بوده است اما این بررسیهای بر روی دادههای
منتشرشده در صورتهای مالی سازمانها صورت پذیرفتهاند که بهصورت دورههای

ساالنه ،ششماهه یا سهماهه منتشر میشوند .موضوع این پژوهش نوع جدیدی از پیش-
بینیهای حوزه مالی را میسر میکند به صورتی که از یکسو این اطالعات مستقیماً از
اسناد حسابداری سیستمهای عملیاتی سازمانها استخراج میشوند و از سوی دیگر
خروجی سیستم سود خالص ماهانه شرکتهای مورد بررسی است .این رویکرد
عملیاتی در پژوهش حاضر مقدار سود خالص را بهعنوان شاخص خروجی در نظر
گرفته است و در تحقیقات بومی اولین نمونهای است که دست به پیشبینی سود
خالص هر سازمان در دوره های ماهانه زده است .سیستم ارائه شده در این پژوهش،
میتواند بهصورت مستقل در اختیار کاربران آن قرار گیرد تا با استفاده از آن با آگاهی و
وضوح بیشتر نسبت به سرمایهگذاری یا تأمین منابع مالی سازمانهای زیرمجموعه خود
اقدام کنند.
عالوه بر آنچه گفته شد ،یکی از نیازهای بسیار اساسی مدیران ارشد کسبوکارها
استفاده یا عدم استفاده از منابع بانکی است .استفاده از منابع بانکی و نحوه تسهیم
جریان مالی ناشی از آن در حوزههای مختلف کسبوکاری یکی از دغدغههای
همیشگی مدیران ارشد و مدیران مالی سازمانهاست .وجود سیستمی که بتواند میزان
سودآوری حاصل از فعالیت سازمان را بر اساس نسبتهای مالی آنها پیشبینی نماید
نهتنها در مرحله اخذ تصمیم در حوزه دریافت یا عدم دریافت تسهیالت بانکی کمک
شایانی میکند ،بلکه در چگونگی تسهیم آن در واحدهای کسبوکاری نیز کاربرد
قابلتوجهی دارد .لذا هم در مقام تصمیمسازی در فرآیند اخذ تسهیالت بانکی و هم در
مقام تسهیم جریان مالی تزریقشده در واحدهای کسبوکاری ،وجود چنین سیستمی
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نقش بسزایی بازی میکند.
سیستم طراحیشده در پژوهش حاضر دارای برخی محدودیتهاست که در ذیل به
برخی از آنها اشاره شده است:

 این پژوهش عمدتاً بر پایه دادهکاوی و بنابراین ،دادههای حجیم استوار است لذا
دادههای با حجم کم یعنی دادههایی که از فعالیتهای شرکتهای تازه تأسیس
استخراج میشود ،نمیتواند مورد استفاده سیستم باشد.

 عدم تبعیت از استانداردهای حسابداری در سازمانهای با حجم فعالیت و گردش
مالی باال ،از دیگر محدودیتهای استفاده از سیستم است .صدور نابهنگام اسناد
حسابداری ،عدم تطابق درآمدها و هزینههای سازمان در سیستمهای عملیاتی
سازمانها مهمترین محدودیت توسعه و بهکارگیری چنین سیستمی است.

 سازمانهایی قابل تجزیهوتحلیل هستند که در دوران بلوغ به سر ببرند .سازمانهایی
که در دوران رشد هستند ازآنجهت که هنوز شرایط پایداری را پیدا نکردهاند و

نسبتهای مالی آنها ممکن است دائماً باال و پایین برود ،امکان نگاشت بین داده-
های عملکردی آنها و سود خالص آنها امکانپذیر نیست.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،با در اختیار داشتن اطالعات مالی و حسابداری
استاندارد در یک صنعت مشخص و انتخاب شرکتهایی که در دوران بلوغ خود به سر
میبرند ،با دقت بسیار باالیی رابطه بین نسبتهای مالی و سود خالص سازمانها قابل
استحصال است و میتوان با استفاده از این مجموعه نسبتهای مالی اقدام به پیشبینی
سود خالص سازمانها بهصورت ماهانه نمود.
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