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Abstract 
Making more profit in organizations requires accurate tools to strengthen the 
business for proper financial planning. Therefore, the purpose of this study 
was to demonstrate knowledge of the neural network to provide a framework 
for achieving the desired profit in the organization's financial planning. This 
research was of the applied type and was performed by the analytical survey 
method. The study population was the organizations present in the Exchange 
and Securities Organization, and the data extracted from the official system 
of the Exchange and Securities Organization of Iran (Cadal) were used. This 
research was conducted using the neural network method in a MATLAB 
program environment. Findings The range of changes of factors affecting the 
main index in the organization's financial planning (profit) and the most 
important factors affecting it were determined. The proposed framework was 
reviewed in three different sets of three various industries and had acceptable 
results. Therefore, the study results indicated that the proposed framework in 
this study could be used for other organizations present in the stock 
exchange and securities. 
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 یبرا یجهت ارائه چارچوب یدانش توسط شبکه عصب شینما

سازمان )مطالعه  یمال یزیر به سود مطلوب در برنامه یابیدست

 (پای: شرکت سایمورد

  

  یزهرا صادق
دانشگاه  ،یاطالعات، واحد تهران مرکز یفناور تیریمد یدکتر یدانشجو

  تهران، ایران، یآزاد اسالم
 

 ، تهران، ایرانیدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ت،یریگروه مد ار،یاستاد  محمدرضا معتدل 
 

   یعباس طلوع
استاد، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه 

 ، تهران، ایرانآزاد اسالمی
 

  چکیده
 منظور به وکار کسببه ابزارهایی دقیق برای تقویت  ها آنها نیازمند دستیابی  حصول سود بیشتر در سازمان

جهت ارائه  یدانش توسط شبکه عصب شینماریزی مالی مناسب است. لذا هدف این تحقیق،  برنامه

بود و  یپژوهش از نوع کاربرد نیابود. سازمان  یمال یزیر برنامهبه سود مطلوب در  یابیدست یبرا یچارچوب

حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار  یها سازمانپژوهش، جامعه  انجام شد. یلیتحل شیمایبه روش پ

کدال( استخراج شدند ) رانیاکه از سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  ییها دادهاز  در آن و بوده

ی ها افتهی انجام شد. مطلباستفاده شد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی و در محیط برنامه 

بوده و همچنین  سود(سازمان )ی مالی زیر برنامهبر شاخص اصلی در  مؤثرپژوهش محدوده تغییرات عوامل 

ی در سه مجموعه مختلف از سه صنعت چارچوب پیشنهادبر آن تعیین گردید.  مؤثرعوامل  نیتر مهم

بودن چارچوب  استفاده قابلبنابراین نتیجه تحقیق بیانگر ؛ بودنتایج قابل قبولی دارای و  شده یبررسمتفاوت 

 ی حاضر در بورس و اوراق بهادار بود.ها سازمانپیشنهادی دراین پژوهش برای سایر 

  .سود مطلوب ،یعصب یها شبکه ،یمال یزیر برنامه :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 کیو فعال بودن  شرفتیپ دار،یدر جهت توسعه پا یو محتاطانه عامل قیدق یمال یزیر برنامه

باعث  ،یهای مال لیو دقت تحل یریپذ وکار است. انعطاف کسب طیسازمان در بازار و مح

در حال گذار و  یباشد. در اقتصادها می یطیبه بازار در هر شرا تر یطوالن یدسترس

 طیدارد چراکه اقتصاد و مح یمحور تیاهم یمال یزیر نقش برنامه ،توسعه درحال

ریزی  ( متخصصین برنامه61020)اخمدف، .وکار تحت اصالحات و توسعه هستند کسب

موجود در  ها سطح پیچیدگی آنکه با استفاده از هستند  یرگذاریبه دنبال ابزارهای تأثمالی 

زرین و دیم، دهند ) قرار کل سازمان مورداستفاده رایو نتایج را ب ردهرا مدیریت ک محیط

های نوین  که تاکنون مدل جامعی که بتواند از ابزارها و روش است یحالاین در (. 61026

ریزی مالی را با در نظر گرفتن دستیابی به کمترین میزان انحراف از  استفاده کرده و برنامه

عنوان یک شکاف تحقیقاتی  به مسئلهارائه نشده است. این اهداف سازمان تسهیل نماید، 

است. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه چارچوبی  شده انتخابعنوان موضوع این مقاله  به

گذاری شده، به  عملکرد مالی سازمان را با آنچه از پیش هدف ةفاصلکاربردی است که 

 شده استفادهی عصبی ها شبکهدستیابی به چنین مدلی، از روش  منظور به حداقل برساند.

تواند تغییرات در اهداف مالی سازمان )ورودی( را در نظر  این روش می چراکهاست؛ 

های مجاز تغییرات  گرفته و با لحاظ کردن کمترین انحراف از هدف مطلوب، بازه

 بر سود )خروجی( را پیشنهاد دهد. مؤثرهای  شاخص

ی موردبررسعنوان سنجه  ی مالی، سود بهزیر برنامهدر این پژوهش در راستای 

سود از استانداردهای سازمان حسابرسی  ةدهند لیتشکهای  است. شاخص شده انتخاب

. الزم به ذکر است که اند شده گرفتههای مدل در نظر  عنوان ورودی و به شده استخراج

د نهایی دارند؛ لذا ضروری است ضریب تأثیر ها اثر متفاوتی بر سو هریک از این شاخص

دانش توسط شبکه  شینماها نیز محاسبه و لحاظ شوند. هدف اصلی در این تحقیق  شاخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Akhmedov, 2016 

2 Zarrin and Daim, 2019 
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 سازمان یمال یزیر به سود مطلوب در برنامه یابیدست یبرا یجهت ارائه چارچوب یعصب

شوند. اول تعیین  . لذا برای رسیدن به این هدف، اهداف فرعی زیر مطرح میباشد یم

یی که ها شاخص سود و دوم تعیین دهنده لیتشکی ها شاخصمحدوده مجاز تغییرات 

 را بر سود مطلوب سازمان دارند. ریتأثبیشترین 

 . ادبیات پژوهش2

 ی مالیزیر برنامه 

برنامه  ک، تهیه یانداز اهداف و چشم نییشرکت بعد از تع فعالیت یک نیتر معموالً مهم

به  یابیجهت دست ازیموردن زاتیتجه و ، منابعها تیاز فعال کیهر  ی. برنامه مالاست یمال

 یفیشامل وظا یمال یزیر . برنامهکند یم نییالزم را تع یچارچوب زمان زیاهداف و ن نیا

انواع منابع  نییوکار، تع انداز و اهداف کسب چشم دییوکار، تأ کسب طیمح یابیارز همچون

کار،  یروی)ن ازیو مقدار منابع موردن تیکم نییاهداف، تع نیبه ا یابیدست یبرا ازیموردن

 نییبودجه، تع هیجهت ته ها نهیمنابع، خالصه کردن هز نهیمواد(، محاسبه هز زات،یتجه

 یزیر برنامه( 61020)کاستیا،. باشد ، میبودجه نیو مسائل مربوط به تدو سکیهرگونه ر

سازمان در  کیو فعال بودن  شرفتیپ دار،یدر جهت توسعه پا یو محتاطانه عامل قیدق یمال

 یباعث دسترس ،یمال یها لیو دقت تحل یریپذ وکار است. انعطاف کسب طیبازار و مح

 ،توسعه در حال گذار و درحال ی. در اقتصادهاباشد یم یطیبه بازار در هر شرا تر یطوالن

وکار تحت  کسب طیدارد چراکه اقتصاد و مح یمحور تیاهم یمال یزیر نقش برنامه

 (61026اخمدف، اصالحات و توسعه هستند. )

 طیو شرا یهای آت اتیعمل ینیب شیدر دسترس، پ یها داده یبر مبنا ،یمال یزیر برنامه

ها و  راه ییدر جهت شناسا یاهداف مال نیتأم یبرا یمال یزیر باشد. برنامه شرکت می یمال

عمده بر  یریتأث یمالی زیر برنامه نیهمچن ابزارها مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

وکار در  دستورالعمل راهنما در جهت رشد کسب کیداشته و  یمال نیهای حوزه تأم برنامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Kastiya, 2013 

2 Akhmedov, 2016 
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 شوند یم حمطر یوزه اساسدر چهار ح یمال یزیر است. ابعاد برنامه رییهای در حال تغ طیمح

در  هیسرما زانیو م ینگیسطح نقد، های ثابت ییدر دارا یگذار هیسطح سرماکه عبارتند از 

 ماتیتصم یابینحوه ارز تیدرنهای و و موجود یبده زانیم بیترک، گردش شرکت

 .یتجار

 انیسود و ز تیوضع صورت رینظ یهای مال صورت ،یمالی زیر معموالً درروند برنامه

. رندیگ یانواع آن مورداستفاده قرار م ریسا ایها و  نهیدرآمدها و هز تیوضع صورت ایو 

دوره  کیدر  ،یشرکت را از نظر مال تیهستند که وضع یجداول یهای مال صورت

 (61020 اورال وآکایا،دهند ) یمشخص نشان م

 ی عصبیها شبکه 

6یمصنوع یعصب یها شبکه
 یها و روش ها ستمیس یعصب یها تر شبکه به زبان ساده ای 

آمده  دست دانش و در انتها اعمال دانش به شینما ،ینیماش یریادگی یبرا نینو یمحاسبات

 گونه نیا یاصل دهیهستند. ا دهیچیپ یها از سامانه یخروج یها پاسخ ینیب شپی در جهت

ها  پردازش داده یبرا یستیز یعصب ستمیکارکرد س وهیالهام گرفته از ش یها تا حدود شبکه

 جادیا ده،یا نیا یدی. عنصر کلباشد یدانش م جادیو ا یریادگیمنظور  و اطالعات به

ی شبکه ها یژگیو نیتر مهماز  .است اطالعات پردازشسامانه  یبرا دیجد ییساختارها

ی ها دادهی، کار با ریپذ تطابقی توابع غیرخطی، ساز هیشبتوان در توانایی  عصبی را می

ی شرایط دانست. )رنگانایاکی و دیپا، نیب شیپی و ریپذ میتعمآموزشی و همچنین قابلیت 

61022) 

 مطلوب سود 

وکار از  کسب یافتد که مجموع درآمدها یاتفاق یاست و وقت یمال دهینوع فا کیسود 

 توان یسود را م شود. شتریآن درآمدها متحمل شده، ب جادیا یکه برا ییها نهیمجموع هز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Oral and Akkaya, 2015 

2. Artificial Neural Networks 

3. Ranganayaki and Deepa, 2016 
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 یعنوان ابزار سنجش اثربخش دانست. سود به یاقتصاد ماتیاز اطالعات مهم در تصم یکی

وکارها موردتوجه  در کسب ها یریگ میتصم ینیب شیو پ یابیارز یبرا یاریمع زیو ن تیریمد

البته مفهوم سود بسته به  گران قرارگرفته است. لیو تحل گذاران هیو سرما رانیمد

با سود مورداستفاده توسط  یحسابدار سود .متفاوت باشد تواند یمختلف م یها دگاهید

رفتار  لیتحل یبرا یعنوان ابزار متفاوت دارد. در اقتصاد از سود به یاقتصاددانان مفهوم

 جینتا یریگ اندازه یصرفاً برا یسود حسابدار که ی، درحالشود یافراد استفاده م یاقتصاد

ه مالی که درنتیجه فعالیت سرمایه به صاحب سود ب .رود یرفتارها به کار م نیحاصل از هم

 (0230شود. )باریکلو،  گیرد گفته می سرمایه تعلق می

 پیشینه پژوهش 

که در این بخش به برخی از  شده انجامتحقیقات مشابهی  نیازا شیپمقاله حاضر،  ةنیدرزم

 شود. اشاره می ها آن

بر اساس  یسود سازمان ینیب شیمدل پ»ی با عنوان ا مقاله(، در 6160همکاران )کیانیو و 

و اطالعات  0بلندمدت یاز مدل شبکه عصب« بلندمدت-حافظه کوتاه مدت یشبکه عصب

. نتایج حاصل دان نمودهاستفاده  یبورس یها سود شرکت ینیب شیپ یبرا یمال یها صورت

 یها سود شرکت ینیب شیپ موضوعدر  لگرانیتوسط تحل شده ینیب شیپ جیبا نتا سهیمقا در

 3382، بلندمدتشبکه عصبی دقت مدل  نیانگیم دهد که نشان می ،2116و شنژن  یشانگها

انس یو وار ن بودهلگرایتحل ینیب شیدقت پ نیانگیاز م شتریدرصد ب 02826درصد است که 

 یعمل تیاهم این پژوهش .باشد یم لگرانیتحل ینیب شیکمتر از پ یتوجه طور قابل بهنیز 

 .دهد یرا نشان م یمال ینیب شیدر پ یکاربرد هوش مصنوع

 «سود ینیب شیپ یبرا MLبر  یسهام مبتن یمدل معامالت کی»عنوان ی تحت ا مقاله

کانولوشنال  یچارچوب شبکه عصب کیاز که توسط تایوو و همکاران انجام شد،  (6160)

و  یخیتار یها متیاز جمله ق شرویپ یها ها در مورد شاخص داده یآور جمع یبرا دیجد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Long Short Term Memory 

2. CSI 300 
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 CNNچارچوب  یعنوان نقشه ورود به ها هیو از آرا کند یها استفاده م آن یها نهیو گز یآت

 یتوسط بازارها ییها شیسپس آزما ها . آنبرد بهره میسهام  متیروند ق ینیب شیپ یبرا

عنوان مجموعه  به یو معامالت آتی خیتار یها با استفاده از داده وانیو تا متحده االتیسهام ا

 کیژنت تمیالگورهمچنین در این تحقیق از اند.  سهام انجام داده متیق ینیب شیپ یها برا داده

 شده یمدل طراحدهد  می نشان جی. نتااست شده استفاده ی،معامالت یها گنالیس افتنی یبرا

 .دینما یمکسب را  ها یگذار هیاز سرما یبازده خوب

مدیریت سود با  ینیب شیپ»( در پژوهش خود با عنوان 0222ور ) صالحی و فرخی پیله

سود با استفاده  تیریمد ینیب شیدقت پبه بررسی  «و درخت تصمیم استفاده از شبکه عصبی

ی براپردازند.  ی میخطی ها آن با مدل سهیو مقا یریگ میدرخت تصم و یعصب یها از شبکه

ی تعهد واقالم مستقلی رهایمتغ عنوان به سود تیریمد بر رگذاریتأث ریمنظور نه متغ نیا

 قیتحق نیاز ا حاصل جینتا وابسته مورداستفاده قرارگرفته است. ریعنوان متغ به ،یاریاخت

 به نسبت سود تیریمدی نیب شیدر پی ریگ میو درخت تصمی عصب شبکه روش داد که نشان

 .استی کمتری خطا سطحی و دارا تر قیدقی، خطی ها روش

ی عصبی ها شبکه دقتی بررس»( در پژوهشی با موضوع 0221و همکاران ) قادری

دقت  «سود تیریمدی نیب شیدر پ مورچگانی کلونی ساز نهیبه تمیالگور وی مصنوع

و  0مورچگان یکلون تمیو الگوری عصب یها سود با استفاده از شبکه تیریمد ینیب شیپ

6یخط آن با مدل سهیمقا
 بر رگذاریتأث ریمتغ 63از . در این تحقیق ندینما یمرا بررسی  

ی ها سالی در ط (یو حسابرس یشرکت ،یتیریمد ،یچهار گروه )مال در قالب سود تیریمد

 .دیگرد استفاده تهران بهادار اوراق بورس شده رفتهیپذ شرکت 061در  0222 یال 0221

 تمیالگورو یمصنوع یپژوهش نشان داد که روش شبکه عصب نیحاصل از ا یکل جینتا

 سطح و دارای تر قیدق یسود نسبت به روش خط تیریمدی نیب شیمورچگان در پ یکلون

ی مورچگان با شبکه عصب یکلون تمیالگور بیدقت ترک نیهمچن خطای کمتری است.

 .استی مصنوع یعصب شبکه الگوی با اسیق در الگو نیای از برتری حاک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ant Colony Optimization (ACO) 

2. Linear Model 
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 تکی عصب شبکهی ها مدل از استفاده با سود میتقس استیسی نیب شیپ»در تحقیق 

و  رهیتک متغ یها با استفاده از مدل(، حمیدیان و همکاران 0222) «رهیمتغ چند و رهیمتغ

 شده رفتهیپذ شرکت 032سود در  میتقس استیس ینیب شیپ به ،یشبکه عصب رهیچند متغ

. اند شرکت پرداخته-سال 202 شامل 0221 تا 0221 یها سال یبورس اوراق بهادار تهران ط

و مرتون  مارش پژوهشی پژوهش بر اساس الگو نیمورداستفاده در ای رهایمتغ

 مدل نسبت به رهیمتغ چند یعصب یها استفاده از شبکه دهد ینشان م جیشده است. نتا انتخاب

 شیرا افزا ینیب شیسود، قدرت پ میتقس استیس ینیب شیدر پ ره،یتک متغ یشبکه عصب

 گذاران هیسرما سهامداران، شود یم شنهادیپ پژوهشاین  جینتا بر اساس نی؛ بنابرادهد یم

از  تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذی ها شرکت سود میتقس استیسی نیب شیپی برا

 .کنند استفادهی ریمتغ چندی مصنوع یعصبی ها شبکه

که  (0220«)یعصبی ها شبکه از استفاده با سود تیریمد کشف»پژوهشی با عنوان 

 توان یم ایآ که پردازد یم، به بررسی این موضوع شده انجامتوسط مشایخی و همکاران 

ی ها مدل ایآ نیمنتخب کشف کرد و همچن یاضیر یها بر اساس مدل را سود تیریمد

 .ریخ ای کنند یم عملی خطی ها مدل از بهتر سود تیریمد کشف دری عصب بر شبکهی مبتن

 جینتا .است شده استفاده مبنا شعاع و شرویپ هیچندالی عصب ی ها از شبکه مطالعه نیدرا

 فیضع و عملکردی عصبی ها شبکهی نسبی برتر رغمیعل که است نیاز ای حاک قیتحق

یی توانا به امر نیا و نبوده ریپذ امکان مدل دو ازی کی یقطع انتخاب ،یخط ونیرگرس

 .داردبستگی  شده انتخابی توپولوژ و نوعی ساز مدل

ی ها شبکهی و کاربرد هوش مصنوع یعمل تیاهم شده انجامی ها پژوهشمطالعه 

صالحی و  قیتحق از حاصل جینتاکه  طور همان .دهد یرا نشان م یمال ینیب شیدر پ عصبی

 تیریمدی نیب شیدر پی ریگ میو درخت تصمی عصب شبکه روشکند،  فرخی پیله وربیان می

پژوهش نتایج  .استی کمتری خطا سطحی و دارا تر قیدقی، خطی ها روش به نسبت سود

 یمصنوع ینشان داد که روش شبکه عصبنموده و  دییتأقادری و همکاران نیز این مطلب را 

و  تر قیدق یسود نسبت به روش خط تیریمدی نیب شیمورچگان در پ یکلون تمیالگورو
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ی عصبی ها شبکهی بورسی نیز استفاده از ها شرکتبرای  خطای کمتری است. سطح دارای

شود. این مطلب را نتایج تحقیق حمیدیان و  ی سیاست تقسیم سود، پیشنهاد مینیب شیپجهت 

 .کند یم دییتأهمکاران 

جامع جهت دستیابی به سود  چارچوببا توجه به پیشینه تحقیقات گذشته ارائه یک 

در  بر آن رگذاریتأثگرفتن متغیرهای  در نظری سازنده آن و ها شاخصمطلوب با توجه به 

کند به  و محقق تالش می شده گرفتهشکاف تحقیقاتی در نظر  عنوان به، ی بورسیها شرکت

بنابراین مدل مفهومی در این مقاله، به شکل زیر ؛ سهم خود این شکاف را برطرف نماید

 شود: ارائه می

 
 . مدل مفهومی تحقیق0شکل 

 یشناس روش. 3

این مقاله در گیرد.  ی تحقیقات کاربردی قرار میبند دستهتحقیق حاضر از نظر هدف، در 

نیز  موردنظر، با تعدادی از متخصصین حوزه ای از روش مطالعه کتابخانه عالوه بر استفاده

 یشیمایپتحقیق  کیها،  داده یو روش گردآور تیماه از نظر درنتیجه مصاحبه شده است.

 مورداستفادههای مالی  های کمی موجود در صورت باشد. همچنین در این پژوهش داده می

 است. بوده

وجود  ازمندیپژوهش ن نیادر مورد جامعه آماری ذکر این نکته الزم است که 

از آن  توان یکه م یاتکاست. در حال حاضر عمالً تنها مرجع و قابل قیدق یمال یها داده

 یها شده استفاده کرد، صورت یاستاندارد و حسابرس ح،یصح یمال یها استخراج داده یبرا

 کنندهکنترل

 عصبی

مدل 

 شدهییشناسا

از سیستم 

 مالی

ورودی 

 کنترلی

خروجی 

 سیستم
ورودی مرجع 

 مطلوب()سود 

 خطا
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 ازحاضر،  قیتحقارائه نتایج  یعلت برا نیاست. به هم 0منتشرشده در سامانه کدال یمال

 از .شده است استفاده ن بورس و اوراق بهادارسایت رسمی سازمامنتشرشده در  یها داده

کارکرد  تر قیو اثر دق جهیو بهبود نت یاستفاده از اطالعات در شبکه عصببرای  گر،ید یسو

 یها خاطر الزم است صورت نیاست. به هم یها ضرور داده تر عیبه حجم وس یآن، دسترس

 این سامانهها در  آن یها ساخت مدل استفاده شوند که داده یبرا ییها شرکت یمال

صورت  ها به که داده یسال نی)نخست 0212صورت کامل موجود بوده و از سال  به

های  داده استخراج هستند. اند( تاکنون قابل سامانه در دسترس قرارگرفته نیدر ا یکیالکترون

تاکنون به شکل مستمر و پیوسته در  12شرکت سایپا )با نماد بورسی خساپا( نیز از سال 

عنوان نمونه  ی مالی این سازمان بهها صورتی ها دادهامانه کدال وجود داشته و بنابراین از س

 است. شده استفادهموردی 

توسط  شده ارائههای مالی  با استفاده از اطالعات تجمیع شده حاصل از صورت

است. مدل  شده ساختهشرکت خودروسازی سایپا، چارچوب شبکه عصبی تحقیق 

نمایندگانی  عنوان بهبرای شرکت داروسازی عبیدی و شرکت نفت پارس ایران  شده ساخته

است. به موضوع  قرارگرفتهو تحلیل  مورداستفادهاز دو صنعت دیگر موجود در بورس نیز 

ی مختلف دیگری در برخی ها شکلبه  ها سازمانکاربرد شبکه عصبی در بحث سود در 

پژوهش  درژوهش به آن شاره شده است. که در بخش پیشینه پ شده پرداختهتحقیقات 

ی زیر برنامهدر راستای ارائه چارچوب پیشنهادی جهت دستیابی به سود مطلوب در حاضر 

استفاده  یعصب یها از شبکه ستمیکنترل س زیو ن ستمیس ییدر قسمت شناسا ،ها سازمان

ابزار  عنوان به 6المن یروش شبکه عصب ی شبکه عصبی،ها روشاز میان انواع . شود یم

 است. بوده مورداستفادهپژوهش حاضر 

 ابزار پژوهش -

( در ANNs) یمصنوع یعصب یها شبکهباشد.  ی عصبی میها شبکهابزار پژوهش حاضر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 در بورس شده رفتهیپذ یها اطالعات جامع شرکت گاهیپا. 0

2. Elman 
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ها، الهام  شبکه نیبارز ا یژگی. ودیتوسط پژوهشگران مطرح گرد یالدیم 0211اواخر دهه 

 یها نگاشت بود. بعدازآن، شبکه تیو داشتن قابل یریادگیگرفتن از کارکرد مغز انسان در 

 ریمتنوع مورداستفاده قرار گرفتند، نظ یاز علوم با کاربردها یمختلف یها نهیدر زم یعصب

 .یکینامید یها ستمیکنترل س نیچن و هم ها گنالیپردازش س ،ییشناسا

ساختار  در. شود یم دهینرون نام ،یواحد پردازشگر اطالعات در ساختار شبکه عصب

است که  ییها شامل نرون ،یورود هیوجود داشته باشد. ال تواند یم هیچندال ،یشبکه عصب

که  شود یم لیتشک ییها از نرون یخروج هیشبکه ارتباط دارند. ال یها یبا ورود ماًیمستق

 یانیم هیبه نام ال هیچندال ای کیذکرشده،  هیدوال انی. در مسازند یشبکه را م یخروج

 یها هیال یها دار به نرون با اتصاالت وزن هیوجود داشته باشد. هر نرون در هر ال تواند یم

 .شود یاتصال داده م گرید

مهم  یژگیمتفاوت، چند و یها نهیدر زم یعصب یها کارآمد بودن شبکه یاصل علت

 شود یامر باعث م نیدارند و ا یرخطیغ یها ساختار شبکه نیا نکهی. اول اباشد یها م آن

 تیقابل یعصب یها شبکه نکهیباشند. دوم ا یمناسب نهیگز یرخطیغ یها ستمیس ییشناسا یبرا

 یها تمیبر اساس الگور ق،یتطب نیمتفاوت را دارند. ا یطیمح طیبا شرا قیو تطب یریادگی

 یا گونه آزاد خود را به یقادر هستند پارامترها یعصب یها و شبکه شود یانجام م یریادگی

واحد در شبکه  نیتر مطلوب را دنبال کنند. کوچک یها، خروج آن یکنند تا خروج میتنظ

 دهد. ینرون است که پردازش اطالعات را انجام م یعصب

 دهنده لیتشک یشده است. عناصر اصل نرون نشان داده کی(، ساختار 6شکل ) در

 نیدر ا یورود گنالیدارند و س یوزن کیهر  که ها نرون نیب اتصاالت نرون عبارتند از

 ؛شوند یها ضرب م وزن

 یبرا ی کهساز فعال تابع ؛ وکند یدار را جمع م وزن یها گنالیس که کننده جمع

 قرار دارند. [0،0] ای[ 1،0] نینرون ب یمحدود کردن دامنه خروج
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 نرون کی: مدل 2شکل 

 است: انیب قابل ریصورت ز نرون به کی یاضی( رابطه ر6شکل ) مطابق

     ∑    

 

   

 

   (   ) 

 (0)رابطه 

تابع  fجمع کننده و  یخروج netاتصاالت،  یها وزن wi ،یورود یها گنالیس xiدر آن  که

معموالً  یساز تابع فعال نیجمع کننده است. ا یخروج یشده رو اعمال یساز فعال

[ 0،0] نیآن ب یکه بازه خروج شود یدر نظر گرفته م یدوقطب دیگموئیصورت تابع س به

 است: ریصورت ز و رابطه آن به باشد یم

 (   )  
 

         
   

 (6)رابطه 

ی عصبی استاتیکی که ها شبکهی عصبی وجود دارد. ها شبکهساختارهای مختلفی نیز برای 

گفت  توان یهمان لحظه ارتباط داشته و در واقع م یها یورود اتنها ب یفعل یها یخروج

نگاشت  تیقابلکه  یکینامید یعصب یها شبکه ندارد. یکینامید ایحافظه  چیه یشبکه عصب



 701 |و همکاران   یصادق

به لحظات قبل وابسته  یفعل یها یها خروج شبکهاین در دارا هستند. را  یواقع یها ستمیس

توان  می نیز های عصبی در نوعی از شبکه .وجود دارد همبستگیها  داده نیو ب باشند یم

 .ردیگ یمدر این دسته قرار  شبکه عصبی اِلمن. نمود تغذیه خروجی از را ها برخی از ورودی

 شبکه عصبی المن -

در المن نوعی شبکه بازگشتی است. کرد.  یرا معرف یدبکیشبکه با ف ،المن 0221در سال 

 یعصب یها و در شبکه ند،یب یآموزش م دبکیرو و ف شیپ ریمس لکام یبازگشت یها شبکه

 نهیزم یها هیشامل ال دبکیف ریآموزش است. مس رو قابل شیپ ریفقط مس یجزئ یبازگشت

و  یفعل یورود نی؛ بنابراکنند یم رهیپنهان را در خود ذخ ةیاز حاالت ال یاست که بعض

 یبازگشت یها شبکه لیدل نی. به همباشند یشبکه مؤثر م یخروج ختندر سا یقبل یها حالت

 یها ها شبکه نوع آن نیتر عصبی خود بازگشتی که معروف یها شبکه .باشند یدار م حافظه

ها  کـه وقوع آن روند یبه کار م ییها دهیمنظور مدل کردن پد باشند، بیشتر به عصبی المن می

ها با  اند. این شبکه به میزان زیادی وابسته به شرایطی است کـه در گذشته اتفاق افتاده

اند توصـیفی مطلـوب بین پیچیدگی و قابلیت  هدینامیکی خود توانست تیاز خاص یریگ بهره

که در آن  باشند یم هیها شامل یک شبکه عصبی پرسـپترون چندال ارائه دهند. این شبکه

فیدبک به ورودی الیه مخفـی شـبکه اعمال  یها خروجی الیـه مخفـی دوبـاره توسط حلقه

یرگذار قبلی وابسـته گـردد. تا از این طریق مقدار خروجـی در هرلحظه به مقادیر تأث شود یم

وجود دارد که همه  ازیاِلمن تعدادی نرون مخفی بر اساس ن یدر واقع در شبکه عصب

 یورود هیفعال اول، دوباره به ال هیعالوه بر وارد شدن به ال یورود هیال یها گنالیس

قبلی را  مقادیر ریباشد که تأث توان گفت این شبکه دارای نوعی حافظه می . میگردند یبازم

 (0221نماید. )المن،  جدید به شبکه وارد می یها یدارد و همراه با ورود ای نگه می در الیه

 نی. در اشود یپس انتشار انجام م تمیالمن با استفاده از الگور یشبکه عصبدر  آموزش

د وجو نهیزم هیبه نام ال یا هیپنهان به ال هیاز ال یگونه که اشاره شد، اتصاالت شبکه، همان

عملکرد  یعنی؛ کند یم رهیرا در خود ذخ نهیزم هیال یقبل یها یخروج نهیزم هیدارد که ال

از شبکه  یینما 2شکل  است. یقبل یها و حالت یفعل یها یبر ورود یمبتن یشبکه عصب
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 دهد. نشان میالمن را به  یعصب

 
 ها شبکه عصبی المن .3شکل 

O نه،یزم هیال یورود xc ،یشبکه عصب یورود  xشکل  نیدر ا
Oپنهان،  هیال یخروج 1

2 

به  زین Woو  Whاست.  یشبکه عصب یاصل یخروج یو به عبارت یخروج هیال یخروج

f. باشند یم یخروج هیپنهان و ال هیال یها وزن بیترت
fو  1

 هیال یساز توابع فعال بیبه ترت 2

 هستند. یخروج هیو ال انپنه

 توسط شبکه عصبی ها داده لیوتحل هیتجزروند  -

بهادار  اوراقی حاضر در بورس و ها شرکتی مالی ها صورتی ها دادهدر این پژوهش از 

با استفاده از شبکه عصبی، الزم است ابتدا  موردنظراست. برای ارائه چارچوب  شده استفاده

 و در مرحله بعد تحت کنترل قرار بگیرد. شده ییشناساسیستم 
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 زمانی که خصوص به ستم،یس ییشناسای شبکه عصبی برای ها روشاستفاده از 

معادالت آن  لیوتحل هیبوده و تجز دهیچیپ ،ییتحت شناسا ستمیس کیزیمعادالت حاکم بر ف

 یعصب یها شبکه ،یطرف از .پرکاربرد است اریممکن نباشد، بس یاضیدر قالب روابط ر

باعث شده  یژگیو نیو ا رندیگب ادی یخوب را به دهیچیپ یرخطیغ یها ستمیقادرند رفتار س

از  یتر گسترده یزن بیتقر تیها قابل آن ،یرخطیغ کیکالس یها با روش سهیاست، در مقا

 را داشته باشند. یرخطیغ یها ستمیس

 یخروجبدون حافظه است و  یشبکه عصب ،یکیاستات ای شرویپ یعصب یها در شبکه

 یعصب یها که شبکه ی. در حالباشد یآن م یها کینامیو د ها یاز ورود یآن تنها تابع

بوده  یکیاستات یعصب یها از شبکه میتعم کیگونه که در قبل اشاره شد،  همان ،یکینامید

نوع از  نی. در اباشند یها م از آن یبیترک ای ریتأخ یها بلوک دبک،یو شامل اتصاالت ف

ها به  آن یها کینامیو د یفعل یها یعالوه بر ورود یخروج ،یعصب یها شبکه

 یکیاستات یجمع خط یادیتعداد ز که ییازآنجا یوابسته است. از طرف زین یقبل یها یخروج

 ینسبت به شبکه عصب یکینامید یساده است، ساختار شبکه عصب دبکیف کیمعادل با 

را  یعصب یها شبکه یدو ساختار کل نیاگر ا ن،یدارد؛ بنابرا یتر اندازه کوچک یکیاستات

و  تر یقو اریبس ،یکینامید یها ستمیس فیدر توص یکینامید یعصب یها شبکه م،یکن سهیمقا

 یشبکه عصب یایبا توجه به مزا نی؛ بنابراباشند یم یکیاستات یها کارآمدتر از شبکه

شبکه  نوع نیا ،یرخطیغ یها ستمیس ییدر شناسا یکیاستات ینسبت به شبکه عصب یکینامید

 پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است. نیدر ا یعصب

 ی پژوهشها افتهی-

ی مجاز ها بازهشود که  مطرح می سؤالدر راستای رسیدن به اولین هدف فرعی پژوهش این 

سود است، کدام است؟ به این پرسش پس از بررسی مقدمات زیر  دهنده لیتشکفاکتورهای 

 شود. پاسخ داده می

سود  زانیم یها حداکثر ساز دغدغه سازمان نیتر یاساس ،یمال یزیر در حوزه برنامه

از درآمدها  ها نهیسود که حاصل کسر هز یبا توجه به فرمول کل راستا و نی. در اباشد یم
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 ریبا کارشناسان و خبرگان حوزه مربوطه، ز ییها پس از انجام مصاحبه باشد، یم

سازمان  فیتأل یحسابدار یها بر اساس استانداردها نهیدرآمدها و هز یکل یها شاخص

 یها نهیدرآمدها و هز ریسای، اتیعمل یدرآمدها از مشخص شدند که عبارتند ،یحسابرس

 یفروش و ادار یها نهیهز، شده تمام یبهای، اتیرعملیغ یها نهیدرآمدها و هز ریسای، اتیعمل

حاصل جمع جبری این هفت  بر اساس. درواقع بر درآمد اتیمالو  یمال یها نهیهزی، عموم

 .دیآ یم به دست ها سازمانی مالی ها صورتشاخص، عدد سود در 

سود مؤثر  یبر رو یمتفاوت یها و نسبت بیفاکتورها با ضرا نیاز ا کیکه هر البته

در نظر  یبیهر شاخص، ضر یخاطر برا نی. به همباشد یبرابر نم رشانیتأث زانیبوده و م

 یو با کمک روش شبکه عصب یسازمان موردبررس یها شده که بر اساس داده گرفته

بوده و بازه  چارچوب موردنظر یسازمان هدف کنترل. سود مطلوب شود یمحاسبه م

انحراف از هدف  نیجهت داشتن کمتر یعنوان خروج شده به گفته یپارامترها راتییتغ

های مربوط به شبکه عصبی  برای طراحی این چارچوب، کدنویسی خواهند بود. یکنترل

 است. شده انجام مطلبالمن در محیط برنامه 

ی مربوط به ها دادهیعنی شرکت خودروسازی سایپا، مجموعه  موردنظربرای شرکت 

ی مالی ها صورتاشاره شد، از طریق  ها آنسازنده سود که در باال به  گانه هفتفاکتورهای 

 ها آنی مجاز تغییرات ها بازهورودی مدل استفاده گشته و  عنوان بهموجود در سامانه کدال، 

مربوط به  ها دادهاین  است. شده گزارشخروجی  عنوانجهت دستیابی به سود مطلوب 

 باشد. می 0222الی  0212ی ها سال

است برای سه  شده دادهنشان  مطلب افزار نرمی ورودی که با استفاده از ها داده

 ،«ی اداری، عمومی و فروشها نهیهز»و  «ی مالیها نهیهز»و  «درآمدهای عملیاتی»شاخص 

 نمونه در زیر آورده شده است. عنوان به
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 مطلبی ورودی در ها داده. 4شکل 

ی خروجی برای این شرکت در ها بازهبا فرض اینکه هدف، دو برابر شدن سود باشد، 

 جهت رسیدن به سود مطلوب در جدول زیر آورده شده است:

 سود دهنده لیتشکحدود مجاز تغییرات فاکتورهای  .0جدول 

 تغییراتحد باالی  بر سود مؤثرفاکتور  حد پایین تغییرات

 26022132 درآمدهای عملیاتی 22112602

 02333633 های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه 02312202

 3112221 های غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه 01112236

 -32221236 شده تمامبهای  -20220211

 -02212021 های فروش و اداری و عمومی هزینه -3222101

 -00123331 مالیهای  هزینه -2122232

 -121322 مالیات بر درآمد -601131

حفظ کند، به  ذکرشدهی ها بازهی مالی خود را در ها شاخصدر واقع اگر شرکت بتواند 

 یابد. سود مطلوب خود دست می

 تحلیل حساسیت-

در راستای دستیابی به هدف دوم پژوهش نیز سعی داریم مشخص کنیم که از میان 

اشاره  نیازا شیپکه  گونه همانرا دارد.  ریتأثبیشترین  کی کدامبر سود  مؤثری ها شاخص

ورودی مختلف بود.  1شناساگر استفاده شد دارای  عنوان بهمصنوعی که  عصبی شد، شبکه
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 میزان ورودی، از پارامترهای یک هر کردن حذف با مختلف، حالت 1 در این بخش، برای

 اثر در خطا یافتن افزایش. شود یم محاسبه خطا معیارو در هر حالت  شود یم برآورد سود

 ةدهند نشان بقیه پارامترهای ورودی اساس بر یساز مدلو  ورودی یک کردن حذف

 شدن حذف اثر در که دارد را بیشترین اهمیت پارامتری. پارامتر است آن اهمیت داشتن

 در را خطا کمترین پارامتر، نیتر تیاهم کم و همچنین باشد داشته را خطا بیشترین آن، مدل

 در عصبی در شرکت سایپا شبکه روش حساسیت برای تحلیل نتایج .دارد پارامترها بین سایر

 .است شده آورده جدول زیر

 میزان سود شرکت سایپا بر مؤثر عوامل حساسیت تحلیل نتایج .2 جدول

 پارامترهای ورودی شده حذفپارامتر  خطا

 درآمدهای عملیاتی       

های غیرعملیاتی/  های عملیاتی/ سایر درآمدها و هزینه سایر درآمدها و هزینه

های مالی/ مالیات بر  های فروش و اداری عمومی/ هزینه / هزینهشده تمامبهای 

 درآمد

       
سایر درآمدها و 

 های عملیاتی هزینه

/ شده تمامهای غیرعملیاتی/بهای  درآمدهای عملیاتی /سایر درآمدها و هزینه

 های مالی/ مالیات بر درآمد های فروش و اداری عمومی/هزینه هزینه

       
سایردرآمدهاو 

 های غیرعملیاتی هزینه

/ شده تمامهای عملیاتی /بهای  درآمدهای عملیاتی/سایر درآمدها و هزینه

 های مالی/ مالیات بر درآمد های فروش و اداری عمومی/هزینه هزینه

 شده تمامبهای        

های عملیاتی/سایر درآمدها و  درآمدهای عملیاتی/سایر درآمدها و هزینه

های مالی/  های فروش و اداری عمومی/هزینه های غیرعملیاتی/هزینه هزینه

 مالیات بر درآمد

       
های فروش و  هزینه

 اداری عمومی

های عملیاتی/سایر درآمدها و  درآمدهای عملیاتی/سایر درآمدها و هزینه

 های مالی/ مالیات بر درآمد /هزینهشده تمامهای غیرعملیاتی/بهای  هزینه

 های مالی هزینه       

های عملیاتی/سایر درآمدها و  درآمدهای عملیاتی/سایر درآمدها و هزینه

های فروش و اداری عمومی /  زینه/هشده تمامهای غیرعملیاتی/بهای  هزینه

 مالیات بر درآمد

 مالیات بر درآمد       

های عملیاتی/سایر درآمدها و  درآمدهای عملیاتی/سایر درآمدها و هزینه

های فروش و اداری  / هزینهشده تمامهای غیرعملیاتی/بهای  هزینه

 های مالی عمومی/هزینه
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 یبا استفاده از روش شبکه عصب پایرفتار شرکت سا یساز در مدل 6با توجه به جدول 

( 181166مربعات خطا ) نیانگیم نیشتریبا ب« یاتیعمل یها نهیدرآمدها و هز ریسا» یورود

مربعات خطا  نیانگیم نیبا کمتر« بر درآمد اتیمال» یرا دارد و ورود تیاهم نیشتریب

 را دارد. تیاهم نی، کمتر(181112)

 بهره نیز پراکندگی نمودارهای از توان یم ی مختلفها یورود ریتأث بررسی جهت

ی زیر ها شکل در ها شاخصنمونه سه مورد از نمودارهای مربوط به  عنوان به که گرفت

 .اند شده رسم

 
 ی غیرعملیاتیها نهیهز: نمودار پراکندگی سود با حذف شاخص سایر درآمدها و 6شکل 

 
 شده تمام: نمودار پراکندگی سود با حذف شاخص بهای 7شکل 
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  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی: ورودی حذف شده
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 بهای تمام شده: ورودی حذف شده
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 ی فروش و اداری عمومیها نهیهز: نمودار پراکندگی سود با حذف شاخص 8شکل 

 میزان سود برآورد شده با استفاده از شبکه عصبی و محور افقی محور ی باالها شکل در

 عنوان به، خطی با شیب واحد است که رنگ ینارنجخط  میزان سود واقعی است. عمودی

است که مقادیر  شده لیتشک. در واقع این خط از نقاطی شود یمشاخص در نظر گرفته 

 ، مقادیر مربوط به سود واقعی است.ها آنمربوط به محور افقی و عمودی 

های  سایر درآمدها و هزینه» ورودی که نمود مشاهده توان یم نمودارها به توجه با

 عصبی روش شبکه از استفاده با ی میزان سودساز مدل در را تأثیر نیتر مهم« تیغیرعملیا

 به سایر نسبت ورودی این شدن حذف در اثر شده رسم پراکندگی نقاطچراکه  دارد

ورودی  شدن حذف اثر در نقاط دارند. پراکندگی بیشتری ةفاصل خط شاخص از نمودارها

 ورودی این بودن تیاهم دهنده کم نشان که استنمودارها  سایر از کمتر« شده تمامبهای »

 .است

 یریگ جهینت

شرکت در نظر  یکل یزیر برنامه یها بخش نیتر یاز اساس یکیعنوان  به یمال یزیر برنامه

آن رابطه  یمال یزیر برنامه تیبا وضع یادیو عملکرد شرکت تا حدود ز شود یگرفته م

 یمنابع مال نیتوسعه شرکت و تأم نیتضم یهدفمند در راستا ندیفرا کیعنوان  داشته و به

محسوب  یو جار کیانداز استراتژ آن در چشم یبهبود عملکرد اقتصاد یبرا یضرور
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 هزینه های فروش و اداری عمومی: ورودی حذف شده
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 .شود یم

 دیکه با یعنوان هدف به سودمطلوب در  راتییتغ زانیم ،یمال یها یدر حوزه استراتژ

ها  آن ندیاست که از برآ یمؤثر ی. شاخص سود خود شامل فاکتورهاباشد یم دیبه آن رس

از  ها نهیسود که حاصل کسر هز ی. با توجه به فرمول کلدیآ یمسود به دست  ییمقدار نها

 یبر اساس استانداردها ها نهیدرآمدها و هز یکل یها شاخص ریز باشد، یدرآمدها م

درآمدها و  ری، سایاتیعمل یعبارتنداز: درآمدها یسازمان حسابرس فیتأل یحسابدار

 یها نهیشده، هز تمام ی، بهایاتیرعملیغ یها نهیدرآمدها و هز ریسا ،یاتیعمل یها هنیهز

 .بر درآمد اتیو مال یمال یها نهی، هزیو عموم یفروش، ادار

بر  یمتفاوت یها و نسبت بیفاکتورها با ضرا نیاز ا کیشد، هر اشارهطور که  همان

هر شاخص،  یخاطر برا نیبه هم .باشد یبرابر نم رشانیتأث زانیسود مؤثر بوده و م یرو
و با کمک روش  یسازمان موردبررس یها شده که بر اساس داده در نظر گرفته یبیضر

. در واقع سود مطلوب سازمان، هدف مدل بوده و بازه شود یمحاسبه م یشبکه عصب
انحراف از  نیمدل جهت داشتن کمتر یعنوان خروج شده به گفته یپارامترها راتییتغ

 .اند آمده دست هدف به

مجموعه  کیکه  باشد یم سایپا خودروسازی شرکت یمال ستمیموردنظر، س ستمیس
سازمان بورس و اوراق بهادار  تیسا قیاز طر 0222تا  0212 یها داده از آن مربوط به سال

مجموعه  نیشده است. ا استفاده ارائه چارچوب این تحقیق یبرا ران،یا یاسالم یجمهور
 نیازا شیسود هستند که پ دهنده لیداده شامل اطالعات مربوط به همان هفت فاکتور تشک

 .اند قرارگرفته یبردار مورد بهره یشناساگر عصب یعنوان ورود ها به آن یشده و همگ اشاره

مربوط  یها پژوهش، از داده نیدر ا ارائه این چارچوب یطور که اشاره شد برا همان
 یرسم تیدر سا رسمی خساپابا نماد  خودروسازی سایپاشرکت  یمال یها به صورت

 یعصب یها شبکه که نیتوجه به ا باشده است.  سازمان بورس و اوراق بهادار کشور استفاده
دانش و در انتها اعمال دانش  شینما ،ینیماش یریادگی یبرا نینو یمحاسبات یها روش

، لذا هستند دهیچیپ یها از سامانه یجخرو یها پاسخ ینیب شیآمده در جهت پ دست به

ی حاضر در بورس و اوراق ها سازمانبرای تمامی  تواند یپژوهش احتماالً م نیبرونداد ا
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 .قرار بگیرد مورداستفاده، ها آنی مالی ها یزیر برنامه درروندبهادار جهت استفاده 
اعتبارسنجی  0نتایج حاصل از تحقیق حاضر با استفاده از روش میانگین مربعات خطا

ی عصبی دارد ها شبکهاست که خود نشان از دقت کاربرد  دشدهییتأشده و اعتبار آن 
( 0221همکاران )( و قادری و 0222ور ) که نتایج تحقیقات صالحی و فرخی پیله طور همان

ی نیب شیپی عصبی در حوزه مدیریت و ها شبکهبر دقت نتایج حاصل از کاربرد  دیتأکنیز 

چنین نتایج چارچوب پیشنهادی در تحقیق حاضر با توجه به لزوم دقت و سود دارند. هم
که تحقیق  طور هماناست و  شده انیبی بورسی بررسی و ها شرکتدر  ها دادهصحت 

 استیسی نیب شیپی برا گذاران هیسرماو  سهامداران ( نشان داد،0222حمیدیان و همکاران )
 یعصبی ها از شبکهتوانند  می بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذی ها شرکت سود میتقس

 .کنند استفادهی مصنوع
ی عصبی ها شبکهکه بر اساس چارچوب پیشنهادی این تحقیق که با کمک  طور همان

توانند به سود مطلوب خود دست یابند، در پژوهش تایوو و  می ها سازماناست،  شده یطراح

کمک  گذاران هیسرمابه ( نیز با استفاده از چارچوب عصبی کانولوشنال 6160همکاران )
ی ها کاربرد روش یعمل تیاهم دهنده نشانو این  که بازده خوبی کسب نمایند شود یم

 است. یمال ینیب شیپحوزه در ی عصبی ها شبکهو  یهوش مصنوع
شود که مدیران جهت نیل به هدف خود در  پیشنهاد می آمده دست بهبا توجه به نتایج 

به  شنهادشدهیپی عصبی، با کمک چارچوب ها شبکهی مالی سازمان با استفاده از زیر برنامه

توانند با استفاده از این  ی حاضر در بورس میها سازمانسود مطلوب دست یابند. همچنین 
به پژوهشگران آتی پیشنهاد  ضمناًی با دقت باالتری داشته باشند. ها یارگذ استیسالگو 

ی عصبی، در راستای سایر ابعاد سازمان ها شبکهشود که در جهت نمایش دانش توسط  می
 ی منابع انسانی، تولید و غیره نیز بهره ببرند.ها یزیر برنامهمانند 
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 منابع
 علوم و حقوق دانشکده حقوق، فصلنامه، «وضعیت شرط تضمین سود»(، 0230باریکلو، علیرضا. )

 .1شماره ، 23 دوره ،یاسیس

. اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری(. 0221) سازمان حسابرسی

 تهران: ناشر سازمان حسابرسی.
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 تیریمد ینیب شیمورچگان در پ یکلون یساز نهیبه تمیو الگور یمصنوع یعصب یها شبکه

 22، شماره سال دهم ،یمال یفصلنامه حسابدار، «سود

(، 0221) .اسماعیلی، جواد .،نقدی، سجاد .،محمدزاده مقدم، محمدباقر .،حمیدیان، محسن 

شبکه عصبی تک متغیره و چند  یها سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل ینیب شیپ»

 .62، شماره 1، دوره یگذار هیفصلنامه دانش سرما، «متغیره

سود  تیریکشف مد»(، 0220) .سارا سادات ،یاخالق ی.،هان ،یرامیب .،هیهان ،یرامیب .،تایب ،یخیمشا

 .00، شماره اوراق بهادار تیریو مد یمال یمجله مهندس« یعصب یها با استفاده از شبکه
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