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 مقدمه -1

تجار ،    ها واحد ارزیابی  مالی، جهت  ها صگگگور   کنندگاناسگگگتااده  سگگگایی  و گذارانسگگگیمایه میوزه ا

  اتیا  هکنندمی شگده، م حو گزارش  خالص سگود رقم  خصگو به  و مالی بی گزارشگری  را  خود  تمیکز

  ناع  به  را سگود  تا کندمی ایجاد بیا  مدییان  قدرتمند   ها سگود، انریزه   ویژه به  و  حسگابدار   بی اعداد  شگدید

 عملیید مورد گذاران درسگیمایه  و  سگهامداران  نادرسگت  قضگاو   باعث  درنتیجه  کنند و کار دسگت  خودشگان

 مالی گزارشگگری   میزان افزایشه  (Ansari , Khorshidi & Shirzad, 2014) شگگودمی  شگگیکت ارزش یا  و

 سگگیمایه  ها بازار  به  گذارانسگگیمایه اعتماد  مورد در را  هانریانی اخیی  ها سگگال در  هاشگگیکت  توسگگ   تقلبی

توجه   گذارانسگگیمایه اییان محابق با فیضگگیه ابا  رفتار ،  سگگیمایه  بازار  به ماهیت  توجه دهده بامی افزایش

ها  حسگگابدار   روش  ها ورویهواسگگحه انتبا   ها را بهاین موضگگوع   ن نییده و مدیییت سگگود  به  دندانی

  وجوده  باعث ب همین امیه  (Bani Mahd, Moradzadeh Fard & Morvarid Araqi 2014) دینمایمگمیاه 

تواند  کار  اطالعا  توسگگ  مدییان شگگده که میسگگهامداران و دسگگت  و  مدن رابحه نمایندگی بین مدییان

ه  ( Tazikeh Lamski & Saeedi, 2020)  برذاردکنندگان  ها  استااده گیی تأایی نامحلوبی بی کیایت تصمیم

 حسگابیسگان و مالی حسگابدار ، گزارشگری   سگو اتهام به  انرشگت  رفتن  نشگانه  باعث  مالی ها رسگوایی  وقوع

 م یوق مدیییت  تأایی  دلی   به  و  (Abbaszade, Hesarzade, Jabbari Noghabi & Arefi Asl, 2015)ه شد

 استه اهمیت شود، حائز منجی سود مدیییت کاهش به که هاییها شناسایی سازوکارشیکت  بی شهی  سود

 در  کهاز نجاییولی   ،کار   ن صور  گیفتهو احتمال دستتحقیقا  بسیار  در راستا  کش  تقلب   

  بنیش  مدل  نام  به  رایج  بسگگگیار  تقلب  کشگگگ   ها مدل ییی از  ندارد  تقلگب وجود کشگگگ   بیا  مدلی  اییان

با    شینب   ه(Sheari Anaghiz, Rahimian, Salehi Ghadyani & Khorasani, 2017) شگگگودمی اسگگگتااده 

افزایش غییم مول در محالبا ، کاهش خود نشگگان داد که با    در مدلاسگگتااده از هشگگت متغیی حسگگابدار   

کار  ها، رشگگد فیوش و افزایش اقالم ت هد ، احتمال دسگگتسگگود ناخالص، کاهش کیایت دارایی  هحاشگگی

سگگگازوکار کنتیلی جهت کاهش ولی  نچه در این مدل از دیده پنهان مانده توجه به   هیابدسگگگود افزایش می

یافته در راسگگتا  توسگگ ه مدل بنیش نیز صگگیفا  بی ها  انجامژوهشپ اسگگتهیندگی  ها  م امالتی و نماهزینه

ها  کنتیلی را در توسگگگ ه مدل نادیده اند و پیامدها  سگگگازوکارگیفتهها  حسگگگابدار  شگگگی مبنا  داده 

  دتوان می یشگگیکت   نظام راهبی  شیمدل بن  ینیبشیبه قدر  پ  دنیبهبود ببشگگ   در راسگگتا  نینابیابانده  گیفته

 Asghar Sajjad, Shahzad & Matemilola)  سود محیح شود   کارعام  بازدارنده در دست  کیعنوان  به

, 2020)  ،(Kao Chen & Lu, 2018)  و(Moghaddam & Ghadrdan, 2019)  شی بگا ادغگام در مگدل بن  و  
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  نی در بهتی  شیمدل بن  یانیا هیدر بازار سگگیما هدینما  جادیسگگود ا  کارکشگگ  دسگگت   ازم را بیا  ها زه یانر

 & Khodabande) کندمی  ییسگود را شگناسگا  کاراحتمال دسگت   درصگد 30   باا  اریبسگ   حالت با خحا

Rezaie, 2019)ازجملگه نظگام راهبی      حسگگگابگدار ییاسگگگت بگا در نظی گیفتن عوامگ  غ   ضگگگیور رونیازا  ه

  مدل گام بیداشگگگته با  بینیپیشکاهش خحا    در جهتمدل بنیش    سگگگاز و بومی  هی کشگگگور شگگگیکتی 

توسگ    فیا بورق  و  بورق  در شگده پذییفته  ها شگیکت  کلیه  به الزام  عنایت  اصگول نظام راهبی  با سگاز پیاده 

  بااهمیت  اطالعا   توانندمی  شگیکت مالیان  و گذارانسگیمایه ،1391سگال  در  بهادار  اوراق  و  بورق  سگازمان

  و  دهگدیم  کگاهش  را  سگگگود  مگدیییگت  و  هگا  نمگاینگدگیهزینگه  امی  نمگاینگده این  دریگافگت  طییق  این  از  را  مگالی

 سگگازمان ها در ن  موقعبه  کشگگ   عدم یا  و  بااهمیت  ها تقلب یا  وقوع اشگگتباها   انتظارمی رود که احتمال

 ه(,Valizadeh Larijani, Rahmani & Sadeh 2018)یابد کاهش

ود ندارد و تاکنون  وج یمال  ها صگگور کشگگ  تقلب در    بیا  یانیمناسگگب در ا یمدل  نیهیتوجه به ا  با

( متناسگب 1999)  شیمدل بنبیا  اولین بار پژوهش    نیا در  .نشگده اسگتانجام یانیدر ا زمینه  نیدر ا  یپژوهشگ 

مسگتق   حسگابیق ،یحسگابیسگ  تهیکم  هامؤلاهبی    دیبا تأک  یانیا  هیدر بازار سگیما  یشگیکت   نظام راهبیسگازه  با  

هگا  ب گد  دقگت مگدل در میحلگهه   شگگگودیممگدییه و مگالییگت شگگگیکتی توسگگگ گه داده  هی گت و بگازرق قگانونی،

ازدحام ذرا   شگناسگیها  کیهانها  تیکیبی شگبیه عصگبی پیسگرتیون دندایه و الروریتمپژوهش با روش

عنوان روش پژوهش  که بیا  اولین بار در بازار سگگیمایه اییان به 3دالهسگگیاه   و  2رمبمه-بانگمه ،1کهیشگگان

د  از این پژوهش  گییده هگ مورد مقگایسگگگه قیار میانتبگا  گیدیگده، بی ورد و توسگگگ  تحلیگ  منحنی را  

مالی را بی اسگاق مدل بنیش و مدل    ها صگور توان مدیییت سگود در پاسگخ به این سگؤاا  اسگت که  یا می

کند  مدل پیشگگنهاد  در کشگگ  مدیییت سگگود بهتی از مدل بنیش عم  می ای پیشگگنهاد  کشگگ  نمود   

شگناسگی  ها  کیهانها  عصگبی تیکیبی و الروریتمنی بی شگبیهها  مبتاین پژوهش به مقایسگه مدل  نیهمچن

شگگناسگگی در  موزش شگگبیه عصگگبی جهت کشگگ   ها  کیهانتیین الروریتمپیداخته و بهتیین و ضگگ ی 

 هگا کگارراه  ارائگه و  گیی تصگگگمیم  بگه  کمگک در  توانگدمی نتگایج این پژوهش  گیددهمگدیییگت سگگگود ت یین می

ناظی و سگگایی   ها نهادداخلی و مسگگتق ،   حسگگابیسگگان  ،اعتباردهندگانگذاران، سگگیمایه  مناسگگب، موردتوجه

از نظی سگاختار مقاله، در ببش دوم به ادبیا  نظی  و پیشگینه   گییده قیار مالی  ها صگور کنندگان اسگتااده 

ر  و  ها   مار ، جام ه  ماها، مدلپژوهش، متغیی  یشگناسگ روشیابده در ببش سگوم  پژوهش اختصگا  می
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شگوده در ببش پایانی نیز مدل پیداخته می  وتحلی تجزیهگیدده در ببش دهارم به  نمونه تحقیق توصگی  می

 شودهها بیان مینتایج و پیشنهاد

 

  . مبانی نظری و پیشینه تحقیق2

ها  قانونی کشور  و سیستم حسابدار  در سح  در داردو   مدیییت سود به م نا  استااده از شیا 

کنند که محلوبشگگان اسگگته ها سگگود و در مد خود را به نحو  تنظیم میوکاربنابیاین کسگگب؛ جهانی اسگگت

  ها صگور ها با ت دی  در حال تشگبیص میز بین تقلب و مدیییت سگود بسگیار دشگوار اسگته شگیکتبااین

 & Bilan)  هسگگگتندخود گذاران بالقوه و ناوذ در موق یت بازار  مالی، به دنبال تحت تأایی قیاردادن سگگگیمایه

Jurickova, 2021)شگبصگی خود  ها قضگاو   از مدییان  که دهدمی  رخ هنرامی مدیییت سگود  رییدانیببه  ه 

  هنمایند  کار دسگت مالی گزارشگری   تغییی  را جهت م امال  سگاختار  و  کنند اسگتااده  مالی  گزارشگری  در

 بی  تأایی  یا شگگیکت  عملیید اقتصگگاد  خصگگو   در سگگود  صگگاحبان از بیخی  نمودن گمیاه   قصگگدبه عم   این

 محال ا  هگییدمی ، صور است مشبصی  سود  به  دسگتیابی  به  منوط  هاان قاد  ن که  اسگت هاییقیارداد  نتایج

  سگگود دارند، مدیییت  بیشگگتی   نمایندگی  ها هزینه  هایی کهشگگیکت م موا   که  اندنموده   اسگگتنتا   پیشگگین

  ه(Ahmadpour ,Tavakolnia & Masoomi, 2015) داشت خواهند بیشتی  نیز

( بی دو فیضگیه  1960-1970) هیسگیماها  مدیییت سگود در دوره تمیکز اولیه بی بازار  کانون توجه پژوهش

گذاران توجهی به مدیییت شوده در این دوره سیمایه( متمیکز می1970کارا )( و بازار  1960) یییمیانمهم  

  گمیاه  حسابدار   ها روش  و  هاگزینه  با  ممین است  و  (Bani Mahd et al., 2014)سود حسابدار  ندارند  

رفتار    ابا   مقاب  فیضگگیه  نقحهه  (Ghorbani, Hosseini Ghoncheh & Mohammadilr, 2018)  شگگوند

 Bani) شگگودمی  ت یین  گاه  گذارانسگگیمایه  توسگگ   سگگهام  ها که قیمت کندمی بازار کارا، اشگگاره  فیضگگیه

Mahd et al., 2014)بگگازار    ه از  غیی  بی عواملی  تمیکز  اابگگاتی  1980-1990)  هیگگ سگگگیمگگادر دوره  ت ور    )

 ,Watts & Zimmerman)  و زیمیمن واتز  ظییگه اابگاتیشگگگوده نحسگگگابگدار  و ت ور  نمگاینگدگی محیح می

ر ها  میتب  با بازار سگیمایه را بیا  توضگی  مدیییت سگود محیح نموده دغییاز انریزه هایی بهانریزه   ،(1990

ها   این دوره عالوه بی ت ور  ااباتی حسگگگابدار  و سگگگه فیضگگگیه  ن، ت ور  نمایندگی در تشگگگیی  انریزه 

( که 1990از  پس  ) هیسگیماجدید بی بازار قیارداد  مدیییت سگود نیز شگی  گیفته همچنین در دوره تمیکز 

تقارن اطالعاتی و    عدمعدم کارایی بازار سگگیمایه،    هیفیضگگ شگگیوع و تاکنون ادامه دارد،   1990از اوای  سگگال 

هگا  مگدیییگت سگگگود از شگگگوده در این دوره کگانون توجگه پژوهشهگا  حسگگگابگدار  محیح میتوجگه بگه م یگار

در  مالی گسگگتیده  ها ها  بازار سگگیمایه تغییی یافته رسگگواییریزه ها  قیارداد  داخلی شگگیکت به انانریزه 
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 نمایندگی   مسگگ له  به  جهان سگگح  در دیری  مشگگابه موارد در مالی جیائم  و  هابحیان و افزایش 1991سگگال 

ها  یادشده، ت ور  ذینا ان در این دوره عالوه بی ت ور   ه(Nakhaei & Ahmadpour, 2020)  است  میبوط

با   محابقمیبوط به اصگگول نظام راهبی  شگگیکتی نیز توسگگ ه یافته    (1991)  هزینه م امالتیت ور   ( و  1995)

سگگو منجی به پدیدار شگگدن تضگگاد منافع بین  کار  سگگود از یکت ور  نمایندگی و ذینا ان، مدیی با دسگگت

به ایجاد  منجینا ان،  و بیوز مسگائ  نمایندگی شگده و از سگو  دیری محابق با ت ور  ذ مدییان و سگهامداران  

محابق با    همچنین  ه(Javady Nia, 2020)شگگود  شگگک و تیدید در دیری ذینا ان نسگگبت به عملیید مدیی می

  به  سگهامداران  و شگیکت  بیا   نامحلوبی  جینتاطلبانه،  فیصگت  با انجام م امال  مدییان ت ور  هزینه م امالتی

عملیید    بهبود  و مالی جیائم کاهشجهت  اسگگگاق،   همینبی    ه(Kordestani & Tatli, 2016)   ورندبارمی 

مالییت و مدیییت   ایجادشگده بین   با اجیا   ن فاصگله نظارتی ایجاد کید که ها سگازوکار  باید هاشگیکت

  ه(Nakhaei & Ahmadpour, 2020) ابدی کاهش

  با که  دانسگگگت هاییسگگگاختار  و  هافی یند از  ا توان مجموعهمی را شگگگیکتی  نظام راهبی کلی   نراهی در

حسگگگابیسگگگی،  تهیکمها  حسگگگابدار ، مدییه، کنتیلهی ت نظیی  سگگگازمانیدرون ها از سگگگازوکار اسگگگتااده 

 سگیمایه، نظار   بازار مانند نظار   سگازمانیبیون ها سگازوکار  نیز  و ریسگک  مدیییت  داخلی و حسگابیسگی

نا ان، پاسگگبرویی، ذ   حقوق رعایت  از  کسگگب اطمینان پی  در مسگگتق  وههه سگگهامداران عمده، حسگگابیسگگان

  به  میبوط ها گزارش  افشگا   و داخلی  ها کنتیل ها سگازوکار  سگاز اده یپ  هاسگت تجار   در واحد  شگاافیت

 اسگت  مدییان  عملیید  و رفتار  بی سگهامداران تیمناسگبنظار    راسگتا  در  مؤای کنتیلی  ها ابزار  از ییی ن

(Valizadeh Larijani et al., 2018)و  ها  داخلیمدییه، نقش کنتیلهی ت  ها از مسگ ولیت  اسگاق اینبی    ه  

  راهبی   نظام  ها میانیسگم تیینمهم  عنوانکمیته حسگابیسگی، نقش حسگابیق مسگتق  و سگاختار مالییتی به

مدیییت   و شگگیکتی حاکمیت  بنابیاین رابحه بین؛  (Qaemi, Moradi & Alavi, 2020)  اسگگت شگگده   بیده نام

  همبوانی شگیکتی  حاکمیت به کمک  مدییان توسگ  سگود کار دسگت  کاهش بی مبنی  نظی  مبانی  با سگود

 ,Salehi-Kordabadi & Zad-Dousti)داد    خواهگد  کگاهش  را  مگدیییگت  طلبگانفیصگگگت  هگا رفتگار  و  دارد

  ت صگگبا   اطالعا  و کار دسگگت  کاهش با کاراتی شگگیکتی  راهبی   ها طیفی دیری سگگازوکاراز   ه(2020

دهند  می کاهش  را شگگگیکت از خار  توسگگگ  افیاد  اشگگگتباه  گیی تصگگگمیم اطالعا ، امیان  ارائه  در  کمتی

(Kordestani & Tatli, 2016) ه 

(Pour-Ali & Kouchaki Tajani, 2020)  شگگیکت 100 سگگود دسگگتیار   بینیپیش  دقت  در پژوهشگگی 

  رقابت الروریتم  از اسگگگتااده   با 1394 تا 1390  ها سگگگال  طی تهیان را  بهادار اوراق  بورق  در  شگگگده پذییفته
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  توسگ   سگود کار دسگت  مدل  ضگیایب  دقت  بینیپیش  توان  مقایسگه نمودند و دریافتند  ژنتیک  و اسگت مار 

 شگده ت دی   مدل  و( 1999)  بنیش  اولیه  مدل  بینیپیش  از دقت  بیشگتی  ژنتیک  و اسگت مار  رقابت  ها الروریتم

  هاست (Kordestani & Tatli, 2016) توس  بنیش

(Razali & Arshad, 2014)   احتمال  و نظام راهبی  شگگیکتی  سگگاختار  بین  پژوهشگگی به بیرسگگی رواب در 

بیا      پیداخته اسگگگته  2011-2010  سگگگال  بیا  مالز   شگگگیکت  227در  مالی   گزارشگگگری  وجود تقلب در

  نتایج  اسگیور لتمن اسگتااده نموده و زد  ام اسگیوربنیش و  از تیکیب  مالی تقلب گزارشگری   کشگ  احتمال

 مالی گزارشگگری   سگگاختار نظام راهبی  شگگیکتی در کاهش احتمال  اایببشگگی بی  مبنی  شگگواهد  محال ه  این

 ارائه داده استه  متقلبانه

(Repousis, 2016)    وقوع  (، احتمال1999بنیش )  مدل متغیی  هشگگت تجیبی بیرسگگی  باهد   پژوهشگگیدر  

  دوسگاله  دوره  طی  شگیکت یونانی  25468 را در سگود  دسگتیار   به تمای  یا  مالی  ها صگور   در دسگتیار 

  نمونه ک   از درصگگد 33  یا شگگیکت  8468  که داد  نشگگان  هایافته  قیارداده و  وتحلی تجزیه  مورد  2011-2012

  همچنین، بیا  هاسگتها  شگیکت کار دسگت احتمال  بیا  سگیرنالی  این  اسگت که – 2/2  از بیشگتی نمیه   دارا 

  کیایت ها  فیوش نسگگیه، شگگاخصشگگاخص روز  که داد  نشگگان  سگگود، نتایج کننده کار ها  دسگگتشگگیکت

 شگاخص  به  ت هد   اقالم  و ادار ، مجموع  عمومی  ها هزینه  اسگتهال ، فیوش، شگاخص  دارایی، شگاخص

  دار  دارنده همچنین، بیناسگگیور تأایی م نیام بی  اطمینان سگگح   درصگگد 99 و شگگاخص اهیم در دارایی ک 

ها  فیوش نسیه، شاخص کیایت دارایی، روز  ها متغیی  از  یک  هی  و  اسیوربنیشام  توس   که  سود  مدیییت

درصگد    92/95یش،  ها  بنو شگاخص اهیم در بین متغیی فیوش رشگد سگود ناخالص، شگاخص  حاشگیه شگاخص

  هدهدمی توضی   مار  ازنظی را اسیورام در تغیییا 

(Kao et al., 2018)   اسگیور و بیرسگی اای  گیی  اماندازه   ( و1999کارگیی  مدل بنیش )با به  پژوهشگیدر

گذار  سگگگهام بااتی از ارزش ذاتی و مدیییت سگگگود بااتی  قیمت  ها  بانظام راهبی  شگگگیکتی بی شگگگیکت

  ازحدبیش  کار دست  بیا   مدییان  یابد، انریزه طور مؤای  کاهش میراهبی  شیکتی به  دریافتند زمانی که

نظگام راهبی     از  اطمینگان  بیا   ا در محگال گه  (Suryanto & Grima, 2018)یگابگده  می  افزایش  بگازار  ارزش

از با نظیسگنجی  حسگابیسگی گزارش  در را حسگابیسگی  اظهارنظی  سگود، اهمیت مدیییت  کاهش و  خو  شگیکتی

ی بیرسگگ  2015 سگگال در  شگگده در بورق اندونز تولید  پذییفته  ها و مالی شگگیکت   حسگگابدار ییمد 100

 بی  سگود مدیییت  و شگیکتی حاکمیت بی حسگابیسگی  نهایی گزارش در حسگابیسگی  اظهارنظی دریافتندنمودند و  

 گذارده می تأایی انحیافی ها رفتار کاهش
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(Serrano-Cinca, Gutiérrez-Nieto & Bernate-Valbuena, 2019)  ها   نسبت  از  ا با طیاحی مجموعه

 قب  مالی  شگیای   شگدن وخیم  یا   میزاغیاق ها  دریافتنیحسگا غییعاد ،    اسگتهال  ارقام  شگناسگایی مالی در

در یک   ها  متقلبانهحسا   تشبیص  بیا  (1999کارگیی  مدل بنیش )تهاجمی و به  حسابدار   اقداما   از

دریافتند این    2016-2012 دوره  اروپایی، طی  خصگوصگی شگیکت 337  و  دولتیشگیکت  51 از  تجیبی محال ه

  ها نسگگبت  باایی، مشگگابه  کشگگ  حسگگابدار ، قدر   ها ناهنجار   گیی اندازه   یافته بیا توسگگ ه  شگگاخص

تقلب   کشگ   باهد   پژوهشگی  (Rahimian & hajiheydari, 2019)دهده  می  نشگان خود  کالسگیک، از مالی

  بورق در  شگگیکت  150  شگگام   ا نمونه  بنیش با  شگگده ت دی   مدل از اسگگتااده   مالی با  ها نسگگبت شگگناسگگایی  و

انجگگام دادنگگده پس  2015  تگگا  2011  زمگگانی  دوره   طی  تهیان  بهگگادار  اوراق   زمون  از  و روش رگیسگگگیون 

  غیی متقلب  و متقلب  ها شگگگیکت  بین  دارم نی  اختال   را با مالی  نسگگگبت 10اسگگگمیینو ،   - کلموگیو 

  ها، دودارایی  ک به  سگگهام  نسگگبت  و  هادارایی  ک به فیوش  نسگگبت که  دهدمی  نشگگان  هایافته  هانتبا  نمودند

 درصد استه  1/69 مدل دقت و تقلب به حساق مالی نسبت

(Wyrobek, 2020)  وقوع خحی  شگگناسگگایی  جهتسگگاانه،   مالی  ها صگگور  بی اسگگاق  با طیاحی مدلی  

  به قادر مصگنوعی  هوش  و  ماشگین یادگیی   ها الروریتم دریافت که  شگیکت در  توجهقاب  مالی  ها تبل 

به طیز مؤای  را شگگناسگگایی نمایده هیدو    را  ها ن  توانندمی  و  ا  بوده رفتار متقلبانه  دنین  ها الرو یادگیی 

  و  اسگتهال ، فیوش  و  اسگتهال   ناخالص، اندازه  سگود  ها  دریافتنی، حاشگیهاهمیت شگاخص حسگا   به  مدل

  و  هگادارایی کگ   بیتقسگگگیم  ت هگد   اقالم مجموع  (1999)  شیبن مگدل  هو اهیم مگالی م تقگدنگد  عمومی  هگا هزینگه

  هکند( اضافه می2020دارایی را به مدل وییوبک ) کیایت شاخص

(Asghar et al., 2020)   2008 دوره   بیا  پاکسگگگتان غییمالی شگگگیکت 71  پانلی  ها در تحقیقی با داده-

 افزایش  را  عملیید ها م یار  و  شگگیکت  ارزش  توجهیقاب   طوردریافتند که نظام راهبی  شگگیکتی به  2017

 در  طلبانهفیصت  رفتار ایجاد  باعث  که را  خحی   و  دهدکاهش می  را  سود  مدیییت  ها داده و درنتیجه شیوه 

 بیده می بین شود، ازمی تقلب ارتیا  بیا  مدییان بین

(Kukreja, Gupta,  Sarea & Kumaraswamy, 2020)  م  ا   مگدل  اایببشگگگی  ت یین  بگاهگد   پژوهشگگگی

 میییا با اسگگگتااده از  متحده ایاا   ها شگگگیکت  تقلب درییی از  زودهنرام  تشگگگبیص  بیا   اسگگگیوربنیش

( در 1999بنیش )  مگدل انجگام گیفگت و نتگایج پژوهش اایببشگگگی  2018 تگا  2012  سگگگال  مگالی  هگا صگگگور 

 نییده  تائید را تقلبی مالی ها صور  بینیپیش
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(Shakouri Taherabadi, Ghanbari & Jamshidinavid, 2021)  ا  بگاهگد  ارائگه یگک مگدل  در محگال گه

 161مالی، اطالعا  ازم بیا     گزارشگگریگیی  و کشگگ  تقلب در بینی، پیشجامع و ت دیلی بیا  پیش

 ور  ( را جمع2018-2009سگاله ) 10شگده در بورق اوراق بهادار تهیان در طی یک دوره شگیکت پذییفته

 دهد که مدل بنیش در تاییکا  اجیت نشگگگان مینمودنده نتایج با اسگگگتااده از روش رگیسگگگیون دوجمله

بی اسگاق ضگییب تشگبیص مک فادن با   سگالمها   ها  درگیی تقلب در گزارشگری  مالی و شگیکتشگیکت

ها  فیوش نسگگیه،  روز شگگاخصها  مسگگتق ،  سگگح  اطمینان موفق عم  نموده و در میان متغیی  درصگگد 73

شگگاخص حاشگگیه ناخالص، شگگاخص کیایت دارایی، شگگاخص رشگگد فیوش، شگگاخص اسگگتهال  و شگگاخص 

ها   مگالی دارنگد، امگا شگگگاخص هزینگه  توجهی بی رو  تقلگبتگأایی مسگگگتقیم و قگابگ   هگاکگ  داراییت هگد  کگ  بگه

 انده داشته  توجهی بی گزارشری  مالی تقلبیعمومی، ادار  و فیوش و شاخص اهیم مالی تأایی م یوق قاب 

 (Bilan & Jurickova, 2021) هگا را بگا  هگا  تشگگگبیص مگدیییگت سگگگود در شگگگیکگتاحتمگاا  و روش

ی قیاردادنگده بی را موردبیرسگگگ   2019-2018کگارگیی  مگدل بنیش بیا  یگک شگگگیکگت منتبگب طی دوره  بگه

کند یا خیی  سیانجام دریافتند اسگاق خیوجی مدل ت یین نمودند که  یا شگیکت از مدیییت سگود اسگتااده می

 که استااده از مدیییت سود در شیکت منتای استه 
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وتحلی     تجزیهبیاها، توصگگیای اسگگته  گید ور  داده  نحوه   و ازنظی  کاربید   هد  ازنظی  این پژوهش

  دو  به  هانمونه  ابتداه  خواهد شگداسگتااده شگناسگی  ها  کیهانالروریتمشگبیه عصگبی و  ها از روش تیکیبی داده 

، 1992تا  1982( طی دوره موردمحگال گه 1999شگگگوده بنیش )تاییگک می  سگگگود مدیییت پائین  و  باا سگگگح 

شگگیکت 25و  SECها  از طییق گزارش  شگگیکت49که   کننده سگگود راکار دسگگت شگگیکت 74ها   داده 

 ور  جمع  افشگاشگده بود،سگود کننده کار ها  دسگتکننده شگیکتها  افشگاها و مقالهرسگانه از طییقمابقی 

 در  و  ندارد  وجود سگگودکننده کار دسگگت ها شگگیکت  اعالم بیا  مسگگتقلی  ارگان یا میجع اییان  کیده در

 غییه  و  شگده، کوتار جونز، جونز ت دی   مدل شگام   ت هد   اقالم  ها مدل  از م موا هم  قبلی  ها پژوهش

 Asgari Alouj)  خواهگد کیدهگا نتگایج پژوهش را بگا اییاد مواجگه  کگارگیی  این مگدلکگه بگه  شگگگده اسگگگتاگاده 

Nikbakht, Karami, & Momeni, 2020)  شگیط    و بندها حسگابیسگی  از گزارش  اشگیاله جهت رفع این

 –  مشگگیوط –  گزارش) مقبول  نوع از  نظیصگگی   خواهدگیدیده  سگگوساسگگتااده  ن جهت شگگناسگگایی مدیییت 

  عنوانبهوجود داشگگگته باشگگگد،  سگگگود   دسگگگتیار   عنوان شگگگاخصبه  بند دنانچه    اظهگارنظی(  عدم  و میدود
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شگگیط و تأکید بی    اگی بندها  ه همچنینافتیخواهد    صیتبصگگ  1و عدد    شگگناسگگایی  سگگود کننده دسگگتیار 

  به دلی  گزارش  و  نداشگته باشگد  وجود سگود  کار حاو  شگاخص دسگت  توضگیحی  ها بند ایو    محلب خا 

خواهد  و عدد صگای تبصگیص   شگناسگایی  سگودکننده  کار دسگت  عدم  عنوانباشگد، به  شگده   مشگیوط دیری 

هگا  پژوهش بگا روش تیکیبی شگگگبیگه عصگگگبی پیسگگگرتیون دنگدایگه و  بینی مگدلپیش  از ن دقگتپسه  یگافگت

داله، الروریتم ازدحام ذرا  کهیشگگانی و الروریتم  شگگناسگگی شگگام  الروریتم سگگیاه ها  کیهانالروریتم

منحنی را  و  زمون نگا پگارامتی  کمگک  زمون تحلیگ     در پگایگان بگهرمگب بی وردشگگگگده و  مگه–بگانگگ  مگه

  اطالعا  به  گید ور   قیار خواهد گیفته بیا  ویلیاکسگگون صگگحت هیدو مدل با ییدیری مورد مقایسگگه

مدییه و  گهی مدییه و کمیته حسگابیسی، گزارش ف الیت هی تاز گزارش اطالعا  هی ت  سگند کاو  روش

شگده مشگتم  بیگزارش حسگابیق مسگتق   مالی حسگابیسگی  ها صگور  ،مجمع دعو  به مجامع و تصگمیما 

ها   و بگازرق قگانونی و صگگگور  تحبیق سگگگود عملیگاتی بگا خگالص جییگان ورود  وجگه نقگد نگاشگگگی از ف گالیگت

  هخواهد شگد اسگتااده  3 ورد نوین  افزار ره و نیم  کدال  ناشگیان  رسگانیاطالع  دسگتیق در سگامانهقاب عملیاتی 

 ه خواهد شدافزارمتلب استااده نیم از هاروش تحلی  داده  ساز پیاده بیا  

 1391 ها سگال  شگده در بورق اوراق بهادار تهیان طیها  پذییفتهها  نمونه از شگیکتاطالعا  شگیکت

پذیی  نمونه،  سگاز  نمونه انتبابی و افزایش قابلیت مقایسگهمنظور همرنهب  هخواهد شگد   گید ور  1397  تا

ها در دسگگتیق هایی انتبا  خواهدگیدید که اطالعا  موردنیاز  نبه روش حذ  سگگیسگگتماتیک شگگیکت

در بورق    1390، قب  از سگال مالی 1391ه دلی  ازم اجیاشگدن اسگتقیار نظام راهبی  شگیکتی از سگال  بباشگد،  

نباشگد زییا ها  گذار ها  مالی و سگیمایهگی ها و مؤسگسگا  اعتبار ، واسگحهبانک و جزو  ده باشگدشگ پذییفته

شگیکت  81ها ت داد  اسگاق این م یار یبها متااو  اسگته افشگا  اطالعا  مالی و نظام راهبی  شگیکتی در  ن

عنوان نمونه پژوهش انتبا   شگگگیکت به-داده سگگگال 567ت گداد   یبه عبگارتیا    1397- 1391طی دوره زمانی  

 گیدده ادامه مدل پایه و مدل پیشنهاد  پژوهش تشیی  می در هگیدید

 
 و انتقادات وارد بر آن  مدل اول: معرفی مدل پایه در مدیریت سود

-1982 ها سگگال طی  پیوبیت  تحلی  از اسگگتااده   با را سگگودکننده  کار دسگگت شگگیکت 74(  1999بنیش )

  عدد کننده کار ها  غیی دسگتشگیکتو   1کننده عدد  کار دسگت  ها شگیکت  بهو     هی کیدبیرسگ   1992

 مده   دسگت  به  -78/1مدل   این  کیده نقحة انقحاع  محاسگبه  را مسگتق   ها متغیی  ضگیایب  و  داد  صگای، اختصگا 

کننده سگوداسگته دقت کلی کار زیاد شگیکت دسگتاحتمالباشگد، به  -  78/1اسگیور بیشگتی از  ام  اگی  بنابیاین

 : است (1رابحه ) شیح ( به1999بنیش )درصد تائید شده مدل  76 مدل
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𝑀_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐵𝑀 (1رابطه )
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐷𝑆𝑅𝐼(𝑖،𝑡) + 𝛽2𝐺𝑀𝐼(𝑖،𝑡) + 𝛽4𝑆𝐺𝐼(𝑖،𝑡) 

+𝛽3 𝐴𝑄𝐼(𝑖،𝑡) + 𝛽5𝐷𝐸𝑃𝐼(𝑖،𝑡) + 𝛽6𝑆𝐺𝐴𝐼(𝑖،𝑡) + 𝛽7𝑇𝐴𝑇𝐴(𝑖،𝑡) + 𝛽8 𝐿𝑉𝐺𝐼(𝑖،𝑡) 

 

(  2ها  مسگتق  طبق رواب  )متغیی وابسگته و متغیی  عنوانبه  سگود کار دسگت امتیاز  M_Score  ن  در که

 ( استه 1به شیح جدول ) ( و9الی )
 

 های مدل بنیش متغیر (:1) جدول

 رابطه  نام شاخص شماره

𝐷𝑆𝑅𝐼  :1ها  فیوش نسیهشاخص روز  -1 ( 2رابطه ) =
𝑅𝐸𝐶𝑡/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

𝑅𝐸𝐶𝑡−1/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1

 

𝐺𝑀𝐼 2شاخص حاشیه سود ناخالص  -2 ( 3رابطه ) =
𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1 + 𝐶𝑂𝐺𝑡−1/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡 + 𝐶𝑂𝐺𝑡/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

 

𝐴𝑄𝐼 3شاخص کیایت دارایی  -3 ( 4رابطه ) =
1 − (𝐶𝐴𝑡 + 𝑃𝑃𝐸𝑡)/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡

1 − (𝐶𝐴𝑡−1 + 𝑃𝑃𝐸𝑡−1)/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡−1

 

𝑆𝐺𝐼 4شاخص رشد فیوش  -4 ( 5رابطه ) =
𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1

 

𝐷𝐸𝑃𝐼 5شاخص هزینه استهال   -5 ( 6رابطه ) =
𝐷𝐸𝑃𝑡−1/(𝐷𝐸𝑃𝑡−1 + 𝑃𝑃𝐸𝑡−1)

𝐷𝐸𝑃𝑡/(𝐷𝐸𝑃𝑡 + 𝑃𝑃𝐸𝑡)
 

𝑆𝐺𝐴𝐼 6  و فیوشادارها  عمومی،  شاخص هزینه  -6 ( 7رابطه ) =
(𝑆𝐺&𝐴،𝐸𝑋𝑃𝑡)/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

(𝑆𝐺𝐴،𝐸𝑋𝑃𝑡−1)/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1

 

𝑇𝐴𝑇𝐴 7هاک  داراییشاخص ک  اقالم ت هد  به  -7 ( 8رابطه ) =
𝐴𝐶𝐶𝑡

𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡

 

𝐿𝑉𝐺𝐼 8شاخص اهیم مالی  -8 ( 9رابطه ) =
(𝐿𝑇𝐷𝑡 + 𝐶𝐿𝑡)/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡

(𝐿𝑇𝐷𝑡−1 + 𝐶𝐿𝑡)/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡−1

 

 
( داشگگته  1999کار  سگگود را توسگگ  مدل بنیش )ها ایده بی ورد دسگگتدر موارد  که مدیییت شگگیکت

بنابیاین هد   ؛  نمایندکار  میشگگده اسگگت را دسگگتها کلیه اقالمی که در این مدل بیار گیفتهباشگگند،  ن

________________________________________________________________ 

1- Days’ Sales in Receivables Index 
2- Gross Margin Index 
3- Asset Quality Index 
4- Sales Growth Index 
5- Depreciation Index 
6- Sales Growth Index 
7- Sales, General, and Administrative Expenses Index 
8- Total Accruals to Total Assets Index 
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ها شگده در سگایی کشگورهمچنین محال ا  انجام  شگناسگایی سگود همچنان غییقاب  اجیا خواهد ماندهکشگ  و 

 متحده  میییا بوده اسگتشگده از ایاا ها  انتبا بنیش بی مبنا  محال ه در بین شگیکت  دلم داد کهنشگان  

شگده  ها  ب د  انجامپژوهشباشگده  ها  سگیمایه، عملیید مشگابهی داشگته  تواند در تمامی جوامع و بازارو نمی

ها  دیری  کارگیی  متغییسگگاز  و یا بهبی پایه این مدل نیز نشگگان دادند که این مدل نیازمند ت دی ، بومی

یافته بی مبنا  مدل پایه منحبق بی نظام  سگ هدر ادامه مدلی تو  نیبنابیاکار  سگود هسگتنده  بینی دسگتبیا  پیش

 گیدده راهبی  شیکتی ارائه می

 
 مدل دوم: مدل پیشنهادی پژوهش

سگود منحبق با    کار کشگ  دسگت  یافته مبتنی بی مدل بنیش بیا این پژوهش درصگدد ارائه مدلی توسگ ه

(  10رابحه ) همین راسگگتا مدل پیشگگنهاد  پژوهش بی اسگگاق دره اسگگت طیاحی  نظام راهبی  شگگیکتی اییان

 طیاحی گیدید: 

 
𝐸𝑀𝐵𝐵𝑂_𝐼𝐶𝐴_𝑊𝐶𝐴 ( 10رابطه ) 

𝑀𝐿𝑃 = 𝛼1 + (𝑀_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝐵𝑀
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 − 𝛼0) + 𝛽9𝐴𝐶𝑁𝑜𝑛𝐸𝑥𝑒_𝐶ℎ𝑎𝑖𝑟

(𝑖،𝑡)
 

+𝛽10𝐴𝐶𝐶𝑜𝑚
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽11𝐴𝐶𝐼𝑛𝑑
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽12𝐴𝐶Size
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽13𝐴𝐶𝐹𝑖𝑛_𝐶𝑜𝑚
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽14𝐴𝐶𝐶ℎ𝑎𝑖𝑟_𝑇𝑒𝑛
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽15𝐼𝑛𝑑𝐴𝑢𝑑𝑇𝑒𝑛
(𝑖،𝑡)

 

+ 𝛽17𝐵𝑂𝐷Size
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽18𝐵𝑂𝐷𝑁𝑜𝑛𝐸𝑥𝑒_𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽19𝐶𝐸𝑂𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽20𝐶𝐸𝑂𝑂𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽21𝐶𝐸𝑂𝑇𝑒𝑛
(𝑖،𝑡)

 

+𝛽22𝐵𝑂𝐷𝑅𝑒𝑚
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽23𝐵𝑂𝐷𝑁𝑜𝑛𝐸𝑥𝑒_𝑆𝑖𝑡𝐹𝑒𝑒
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽24𝑂𝑤𝑛𝐼𝑆
(𝑖،𝑡)

+ 𝛽25𝑂𝑤𝑛𝐶𝑜𝑛
(𝑖،𝑡)

 

 

( و مابقی 1( به شیح جدول )1999)  شیبنهشت متغیی  ن میبوط به مدل    متغییاست که  25این مدل شام   

و به پاسگخ بله   1عدد  ه به پاسگخ خیی سگؤاا  جدول  اسگت(  2به شگیح جدول ) ها  نظام راهبی  شگیکتیمتغیی

 یابده عدد صای اختصا  می

 
 نظام راهبری شرکتی  الزامات (:2) جدول

 الزامات ساختار کمیته حسابرسی 

1رئیس کمیته حسابیق غییموظ  )-1
NonExe_ChairAC ) 

مگدییه   یگا رئیس کمیتگه حسگگگابیسگگگی عضگگگو غییموظ  هی گت

 شیکت است   

2تیکیب کمیته حسابیق )-2
ComAC) 

 یا تیکیب اعضگگگا  غییموظ  کمیته حسگگگابیسگگگی شگگگیکت 

 واحدها  تحلی  است     ComACتی از میانرین  بزرگ

________________________________________________________________ 

1- Audit Committee Chair as Non.Executive Director 
2- Audit Committee Composition 
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1حسابیق )استقالل کمیته  -3
IndAC) 

تی  بزرگ یا تیکیب اعضگا  مسگتق  کمیته حسگابیسگی شگیکت  

 واحدها  تحلی  است     IndAC  از میانرین

 (2SizeAC) یحسابیساندازه کمیته  -4
 تی از میگانرین یگا انگدازه کمیتگه حسگگگابیسگگگی شگگگیکگت بزرگ

SizeAC    واحدها  تحلی  است 

 (3Fin_ComAC) یحسابیستیکیب اعضا  مالی کمیته  -5
میانرین  تی از  یا تیکیب اعضگا  مالی کمیته حسگابیسگی بزرگ

_ComACFin     واحدها  تحلی  است 

 (4Chair_TenAC) یحسابیسگیدش رئیس کمیته  -6
مدییه شگیکت بی انتصگا  رئیس جدید کمیته   یا تصگمیم هی ت

 حسابیسی است  

بازرس قانونی و حسابرس مستقلالزامات   

مسگگگگتگقگگ  -7 حسگگگگابگیق  و  قگگانگونگی  بگگازرق  گگیدش 

(5TenIndAud) 

 یا تصمیم مجمع عمومی عاد  سالیانه بی ابقاس حسابیق مستق  

 سابق است  

مدیره الزامات ساختار هیئت   

6مدییه )تیکیب هی ت-8
ComBOD) 

تی از میانرین  مدییه بزرگ یا نسگگبت اعضگگا  غییموظ  هی ت

ComBOD     واحدها  تحلی  است 

 (7SizeBOD)  یه یمداندازه هی ت-9
  SizeBOD  تی از میانرینمدییه شگگیکت بزرگهی ت یا اندازه  

 واحدها  تحلی  است  

هگگگیگگگ گگگت-10 غگگگیگگگیمگگگوظگگگ     یهیگگگ مگگگداکگگگتگگگییگگگت 

(8NonExe_MajorityBOD) 

مگدییه شگگگیکگت عضگگگو غییموظ    یگا اکتییگت اعضگگگا  هی گت

 هستند   

9دوگانری نقش مدییعام  )-11
DualityCEO) 

شده  مدییه شیکت تاییک یا جایراه مدییعام  و رئیس هی ت

 است  

10مدییه )عضویت مدییعام  در هی ت-12
rOutsideCEO ) 

شده  مدییه شیکت انتبا  یا مدییعام  شیکت خار  از هی ت

 است  

11) مدییه دوره تصد  مدییعام  در هی ت-13
TenCEO ) 

بی انتصگگا  مدییعام  جدید  مدییه شگگیکت یا تصگگمیم هی ت

 است  

________________________________________________________________ 

1- Independence of The Audit Committee 
2- Independence of The Audit Committee 
3- Financial Members Composition of Audit Committee 
4- Tenure of The Audit Committee Chairman 
5- Independent Auditer Tenure 
6- BOD Composition 
7- BOD Size 
8- None.Executive Majority of BOD 
9- CEO Duality 
10- CEO Outside of Directorship 
11- CEO Tenure 
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 (1RemBOD)  مدییه پاداش هی ت-14
  RemBODتی از میانرین  مدییه شگیکت بزرگ یا پاداش هی ت

 واحدها  تحلی  است  

هگگیگگ گگت-15 حضگگگگگور  غگگیگگیمگگوظگگ حگگق   مگگدیگگیه 

(2NonExe_SitFeeBOD) 

تی از بزرگ مگدییه غییموظ  شگگگیکگت یگا حق حضگگگور هی گت

 واحدها  تحلی  است    SitFeeNonExeBOD_میانرین  

 الزامات ساختار مالکیت شرکتی 

16-( نهگگاد   سگگگهگگامگگداران   3مگگالییگگت 

ISOwn) 

ک    ISOwnتی از میگانرین   یا میزان درصگگگد مالییگت سگگگهگامداران نهگاد  بزرگ

 ها  نمونه است  شیکت

شگگگگیکگگتگگی  -17 مگگالگگیگگیگگت  تگگمگگیکگگز 

(4nCoOwn) 

ها   ک  شیکت  ConOwnتی از میانرین   یا میزان تمیکز مالییت شیکت بزرگ

 نمونه است   

 

 شناسیهای مبتنی بر کیهانترکیب شبکه عصبی پرسپترون چندالیه و الگوریتم

سگگگاز   شگگگناسگگگی بهینهها  کیهانالروریتمدر این پژوهش بیا   موزش شگگگبیه و ت یین بهتیین وزن، از 

 شوده( استااده می3داله طبق جدول )ساز  مبتنی بی سیاه رمب و بهینهمه-بانگمهازدحام ذرا  کهیشان، 

  
 شناسی های مبتنی بر کیهانی الگوریتممعرف (:3) جدول

شده از: الهام گرفته      2016انتشار: سال       (GSO) ذرات کهکشانی ازدحام سازینام الگوریتم: الگوریتم بهینه

 گرانش  تأثیر تحت هاکهکشان هایخوشه ابر و هاها، کهکشان ستاره حرکت

  تأایی   تحتکهیشگان    6ها خوشگه  ابی و  هاسگتارگان، کهیشگان حیکت از  الهام  با  5(GSO)  ذرا  کهیشگانی  ازدحام  سگاز بهینه

 و  جدید  ها ح راه  از کاوش  بین  بهینه  تبادل  یک ایجاد بیا   را  بیدار بهیه  و  اکتشگا  میاح  از  مبتلای  ها دیخه گیانش

  توزیع   کیهگان  در  یینواخگت  طوربگه  سگگگتگارگگان  ه(Britannica, 2010)گیید می  کگار  را بگه  موجود  هگا حگ راه  از  بیدار بهیه 

  ظاهی   7ا نقحه  ها توده   عنوانبه  بزرگ مقیاق در  مجزا  ها کهیشگگان  هشگگوندمی  جمع  کهیشگگانی  صگگور به  بلیه  شگگوندنمی

  GSOها  بزرگ در الروریتم  ها به سگایی توده ها  عظیم و کهیشگانکهیشگان به توده  درون  سگتارگان پدیده جذ   هشگوندمی

 شود:  به شیح میاح  زیی تقلید می

شگونده در میحله دوم هی  ها  بهتی در زیی جم یت جذ  میح به راه  PSOابتدا افیاد در هی زییمجموعه با توجه به الروریتم  

عنوان بهتیین  کنگده فید در ابی جیم بگهرفتگار می  8عنوان یگک ابی جیمو بگه  شگگگده حگ  موجود جگذ   زیی جم یگت بگا بهتیین راه 

________________________________________________________________ 

1- BOD Remunation 
2- Non_Executive Members of BOD Sitting Fee 
3- Ownership Percentage of Institutional Shareholders 
4- Ownership Concentration 
5- Galactic Swarm Optimization 
6- Superclusters 
7- Point Masses 
8- Superswarm 
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  ها تی کهیشگگگانکنده در مقیاق بزرگحیکت می PSOم یت نیز محابق الروریتم  ها  یافت شگگگده توسگگگ  هی زیی جح راه 

ها را ها  کهیشگانها  مجاور پیوسگته و ابی خوشگهتوانند به کهیشگانشگوند و میمی  ا  ظاهیها  نقحهصگور  توده هیکدام به

ها مشگابه با ابی جیم  ه از کهیشگانو یک دسگت 1یک کهیشگان از سگتارگان مشگابه زیی ازدحام  GSOتشگیی  دهنده در الروریتم  

طور مشگابه هی فید در ابی جیم  شگوده بهها شگناسگایی میکهیشگان  2(CMها با میکز جیم یا توده )کهیشگان اسگته یک خوشگه از

 با  که  کنندمی  تجیبه  را نییویی کهیشگگان در  ا سگگتاره   ها توده دهده  ها  فید  را نشگگان میح  جهانی از زیی جیمبهتیین راه 

  پتانسی   انیژ  در  کاهش تیینبزرگ  جهت در  ا ستاره   ها بنابیاین، توده ؛  گیددت یین می  گیانشی  پتانسی   انیژ   منای  شیب

  ا  توده  سگیسگتم  یک حیکت  همیلتون  حداق   طبق اصگ  اقدام هشگودمی  سگاز رفتار بهینه  به منجی  یابند، کهمی کشگش گیانشگی

 سگگمت  به  منحصگگیا  سگگیارا   هبیسگگاند حداکتی یا  حداق   به را اگیانژ   تابع  زمانی  ریال انت تا  شگگودمی  انجام  ا گونهبه  همیشگگه

طور تصادفی به سمت  این کار با حیکت ذرا  به  GSOشونده در الروریتم  همسایه همانند خورشید جذ  می  جیم تیینجیم

ها وجود دارد: اول حیکت انبوه افیاد درون شگگگوده همچنین دو نوع حیکت در ارتبگاط با کهیشگگگانها  بهتی انجگام میح راه 

 در  هازیی جیمروزرسگگانی همه  این امی با به  GSOهاه در الروریتم  ( کهیشگگانCM)ها و دیری  حیکت میکز جیم  کهیشگگان

  ها کهیشان  ها توده   میکز  حیکت مشابه  هاابی جیم  حیکت هشودمی  انجام 2  سح  در هاابی جیم  روزرسانیبه  سرس و 1  سح 

  ها ابی جیم اعضگگگا   ماننگد  دقیقگا   شگگگده ت یی   ریاضگگگی  میگانرین  یک  بلیگه  نیسگگگت  فیزییی  نقحگه  یک  میکز توده  یایزاسگگگت، 

 (ه Muthiah-Nakarajan & Noel, 2016)است

شده از: نظریه تولد زمان و الهام گرفته      2019انتشار:  سال       (BB-BC) رمببانگ و مه نام الگوریتم: الگوریتم مه 

 تکینگی گرانشی 

نظییه،   این  طبق  هشده استبنگ بیگیفته  بیگ  جهان ی نی نظییه منشگأ بیا   غالب تیاملی  ت ور  رمب ازمه  -بانگمه  الروریتم

  به  هارمب،  نمه میحله در  کهشگوند، درحالیمی  کشگیده   نظمیبی سگمت  به انیژ  دادن دسگت از  با بانگ، ذرا مه میحله در

شگوده    انجام باید  رمب)بحیان بزرگ(مه  میحله (، یکاناجار بزرگبانگ)مه میحله  هی از  ب د  هشگوندهمریا می  خاصگی  سگمت

  صگگور  به ذرا  از  م ینی  گیفته ت داد نظی ح  منتبب دریا راه   الروریتمجم یت در  از فید یک  عنوانبه  توانمی را ذره   هی

  باهد   رمبمه میحله همریایی در  ها اسگاق اپیاتور بی  گام  ها اندازه   با بانگمیحله مه  عنوانبه  جسگتجو   فضگا  در  تییار 

ها  اولیه تصگادفی  ح ا  از راه با مجموعه (BB-BC)  تمیالرورشگودهروزرسگانی میمسگ له به جهانی  اطیا  بهینه در  همریایی

رمب که با یک شگده اسگت: میحله اول مهشگوده هی حلقه از الروریتم از دو میحله تشگیی ایجادشگده در فضگا  جسگتجو  غاز می

  بانگ اسگت که در  ن ذرا  در فضگا  جسگتجو با اندازه گام در مجاور  شگود و میحله دوم فاز مهاپیاتور همریا تشگیی  می

عنوان جم یگت یگا مگاتییس ( ت گداد م ینی ذرا  بگهnPشگگگونگده )روزرسگگگانی میاپیاتور همریا کگه در میحلگه اول تولیگدشگگگده بگه

شگگگده در هی تییار با کمتیین بهتیین ذره مشگگگاهده   (bestP( بیدار تابع هد  جییمه میبوط، )P( ،)PFitها  منتبب )ح راه 

رمب توان بی اسگاق میحله مهعملری همریایی را می(ه  Kaveh & Bakhshpoori, 2019)اسگت  مقدار تابع هد  جییمه

شگگگود، ت یی  کیده بیا  ( شگگگنگاختگه میCM)  ازدحگامعنوان میکز حگ  منتبگب کگه بگههگا  راه عنوان میگانرین وزنی موق یگتبگه

 صور  زیی فیموله شده است:  به CMساز ،  مسائ  کمینه

________________________________________________________________ 

1- Subswarm 
2- Centre of Mass 
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𝐶𝑀(𝑖) = ∑(𝑃(𝑗،𝑖)/(𝑃𝐹𝑖𝑡(𝑗)

𝑛𝑝

𝑗=1

)/ ∑(1/(𝑃𝐹𝑖𝑡(𝑗)

𝑛𝑝

𝑗=1

)، 𝑖 = 1، … ، 𝑛𝑣 

( یا CMشگگده )سگگادگی با توجه به میکز جیم قبال  ت ییناصگگلی ذرا  به BB-BCتواند رخ دهده در بانگ اکنون میمیحله مه

 (Lb( و پایین )Ubباا )شده توس  حد ( با جابجایی با کسی  تصادفی از اندازه گام مجاز ت یی bestPموق یت بهتیین ذره )

 .( EksinErol &2006 ,)شوندروزرسانی میها بهمتغیی

𝑛𝑒𝑤𝑃 = (𝐶𝑀 𝑜𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑃) + 𝑟𝑎𝑛𝑑 × (𝑈𝑏 − 𝐿𝑏)/𝑛𝐼𝑇𝑠 
ها   بی ت داد تییاره اندازه گام نیز با تقسگگیماسگگت(  0,1)  بازه  یینواخت در  توزیع  با تابعیک عدد تصگگادفی   rand  که در  ن

( بیا  ایجاد دامنه جستجو  مؤای در مورد بهینه جهانی یا میکز جیم جهانی باهد   NITsبانگ )الروریتم یا ت داد میاح  مه

الروریتم دارا  دو پارامتی اسگت: ت داد جم یت الروریتم و  اینشگوده  محدود کیدن جسگتجو با پیشگیفت الروریتم محاسگبه می

  به   الروریتم داردو  حلقو  رمب دربانگ و مهمه دو میحله متضاد اینن م یار توق ه  عنواحداکتی ت داد تییار الروریتم به

با در نظی گیفتن    هشگوند جهانی بی ورده   سگمت بهینه  به ذرا   سگوق  باهد   توق   م یار تا  شگوندمی  تییار هم  سگی پشگت  تیتیب

 bestPو   CMیا  در نظی گیفتن هی دو  ( بβ( و ت یی  پگارامتی )αیگک پگارامتی بیا  محگدود کیدن انگدازه فضگگگا  جسگگگتجو )

 :صور  زیی پیشنهادشده استها  همریایی، فیمول جدید بهعنوان عملریبه

𝑛𝑒𝑤𝑃(𝑖) = (𝛽 × 𝐶𝑀 + (1 − 𝛽) × 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑃) + (𝑟𝑎𝑛𝑑 × 𝛼 × (𝑈𝑏 − 𝐿𝑏))/𝑛𝐼𝑇𝑠       𝑖 =
1، … ، 𝑛𝑃 

شده از: الهام گرفته          2016سال انتشار:       ( BH-BO)چاله سازی مبتنی بر سیاهنام الگوریتم: الگوریتم بهینه

 چالهسیاه  دهیپد

باعث  داله،  روش مبتنی بی جم یت اسگگت که از طییق میانیسگگم میانییی الهام گیفته از پدیده سگگیاه  کی  BO-BH1الروریتم  

شگده  ها  زیی شگیح داده در ببشاین الروریتم  میاح  اصگلی   هگیددمی  ح  بهینهبه سگمت راه ایجادشگده    جم یتایجاد تیام   

  :(Bouchekara, 2013)است 

  

تیین  قو   1و   0ها بین  سگگگاز  همه دامنهبیا  نیمال ها  مبتلای از تغییی را دارند  شگگگوند، دامنهسگگگاز  میهایی که بهینهمتغیی

 شود: ها، بابیان زیی ارائه مینظی از دامنه اصلی  نها، صی روش بیا  تغییی متغیی

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 =

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖 − 𝐿𝑏

𝑈𝑏 − 𝐿𝑏
 

 

طور تصگادفی  جم یت ایجادشگده به  BH-BOها، بهبود سگیعت همریایی الروریتم اسگت؛ در میز سگاز از میحله نیمال هد    

گییند که هی ب د توسگ  یک قیار می   ب د nشگوند، در فضگا  جسگتجو  مسگ له  نامیده می  سگتاره که    منتببها   ح از راه 

شگود و بهتیین سگتاره که دارا  هی سگتاره ارزیابی می  بیازشاز ن، تابع هد  یا  شگوده پسمحدود می  پائینیو  بااییمحدوده  

ه ها  اطیا   ن را دارد شگگوده سگگیاهچاله توانایی جذ  سگگتاره  یین میت 𝑥𝐵𝐻عنوان سگگیاهچاله  اسگگت، به بیازشبهتیین مقدار 

ها   سگیاهچاله شگیوع به جذ  سگتاره ها   سگتاره و سگیاهچاله ت یین شگد،    صگور  تصگادفی ایجاد شگدندبه  هامحض اینیه سگتاره به

________________________________________________________________ 

1- Black Hole Based Optimization 
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از   با استااده ها توس  سیاهچاله  کنند و جذ  ستاره ها به سمت سیاهچاله حیکت میکنند؛ بنابیاین، همه ستاره اطیا  خود می

 : (Hatamlou, 2013)گیددیم  محاسبه ییز  رابحه

 

𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑟𝑎𝑛𝑑 × (𝑥𝐵𝐻  − 𝑥𝑖)، 𝑖 ≠ 𝑏𝑒𝑠𝑡 

 

کنگده هنرگام  تمگام ذرا  دیری را بگه خود جلگب می  بلیگه ،اسگگگت  بیازشکنگد، زییا دارا  بهتیین مقگدار سگگگیگاهچگالگه حیکگت نمی

( از سگگیاهچاله به میان بیسگگد؛  مقدار بیازشحیکت به سگگمت سگگیاهچاله، یک سگگتاره ممین اسگگت با هزینه کمتی  )با بهتیین  

از   تواندنمی نیز  نور  حتی که  هسگتند  متیاکم  قدر ن  هادالهاه یسگ شگوده روزرسگانی میداله با انتبا  این سگتاره بهبنابیاین، سگیاه 

  عنوان به  فضا در  دالهسیاه   شی   ا کیه   میز  هدریافت  منحقه این از  تواننمی را  اطالعاتی  بنابیاین، هیچ؛   کند  فیار  ها ن گیانش

 (: Hatamlou, 2013کید )  محاسبه زیی  رابحه از  استااده  با  توانمی را  شوارتزیلد ش اع هشودمی  شناخته رویداد  افق

 

𝑅 =
2𝐺𝑀

𝐶2
 

  

توسگ   عبور کند،    دالهسگیاه ا  از افق رویداد اگی سگتاره اسگته   نور  سگیعت سگیی c و  سگیاهچاله  جیم Mگیانش،   اابت  G که

مییده و سگیاهچاله کمتی از شگ اع شگوارتزشگیلد باشگد، این سگتاره میسگتاره  دیری اگی فاصگله بین  عبار شگوده بهمییده میداله  سگیاه 

طور تصگادفی در فضگا  جسگتجو توزیع  شگود و بهسگتاره جدید  متولد می  ،منتببها   داشگتن ت داد سگتاره منظور اابت نرهبه

 : (Hatamlou, 2013)شودمی  محاسبه ییزالروریتم با استااده از م ادله  نیدر اشوده ش اع افق رویداد می

 

𝑅 =
𝑓𝐵𝐻

∑ 𝑓𝑖
𝑖=1
𝑁

 

 

ت داد سگتاره اسگته میاح  سگوم تا پنجم تا رسگیدن به   Nو    ماسگتاره  مقدار بیازش  𝑓𝑖داله وسگیاه  بیازش مقدار  𝑓𝐵𝐻که در  ن  

تواند حداکتی ت داد تییار یا مقدار تییار بدون جایرزینی سگیاهچاله ف لی باشگده  شگونده م یار خاتمه میم یار پایانی تییار می

شگوده در این محال ه    دیری، اگی سگیاهچاله ف لی بیا  ت داد مشگبصگی تییار تغییی نیند، ممین اسگت الروریتم متوق عبار به

 شوده  عنوان م یار توق  استااده میاز حداکتی ت داد تییار به
 

 

صگور   شگناسگی بهکیهان  ها با اسگتااده از الروریتم  پیسگرتیون دندایه یسگاز  شگبیه عصگببهینه یندفی 

 شده استه داده  ( نشان1) نراره در خالصه 
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 شناسی مبتنی بر کیهان هایالگوریتمتوسط  یسازی شبکه عصببهینه :1 شکل

 

در نظی گیفته شگده در مدل   17وخحا ها  پنهان با روش  زمونمناسگب ایه  هات داد گیه در این پژوهش  

بیا  ح  مسگ له اسگتااده   25-17-1-1و در مدل پیشگنهاد  پژوهش از سگاختار   8-17-1-1بنیش از سگاختار 

 ن   ها  اعتبارسگنجی و مابقیداده   عنواندرصگد به 15  و  موزشگی  ها داده   عنوانها بهداده   از  درصگد  70شگده  

مین در بازه -ها به روش ماکسسگگگاز  داده ها  تسگگگت و  زمایش لحار گیدیده پس از نیمالداده   عنوانهب

ها  شگگبیه عصگگبی تابع بیازش و طیاحی سگگاختار شگگبیه عصگگبی اولیه، مقادیی اولیه پارامتی  یت ی،  ]0،1[

 : دیگید میتنظ( 4جدول )محابق  شناسیها  مبتنی بی کیهانمصنوعی و الروریتم

 
  

 تعریف تابع برازش 

 ساختارشبکه عصبی پرسپترون چندالیه اولیهطراحی 
 ساختارمدل بنیش -الف 

 

 

 
 

 ساختارمدل پیشنهادی -ب

 

 

 

 

 GSOتعریف الگوریتم 
ت یی  پارامتیها  اولیه وتولیدتصادفی  -1

اجیام کهیشانی اولیه                                       
ایجادحلقه اصلی )محاسبه عملریها  میکز  -2

ازدحام کهیشانی و ابی اجیام کهیشانی(         
یافتن بهتیین راه ح  )جایرزینی زییاجیام  -3

با ابیاجیام کهیشانی(

 BB-BCتعریف الگوریتم 
ت یی  پارامتیها  اولیه وتولیدتصگگادفی  -1

 اجیام جهانی اولیه

ایجادحلقه اصگگلی )محاسگگبه عملریها   -2
 جهانی(میکزازدحام جهانی و بهینه 

جایرزینی میکز  -3 ح  ) یافتن بهتیین راه 
 ازدحام با بهینه جهانی(

 BH-BO الگوریتم تعریف
و تولیگگد  اولیگگه پگگارامتیهگگا  ت یی  -1

 ها  اولیهستاره تصادفی
سبه عملریها  ) اصلی ایجاد حلقه -2 محا

 (ش اع شوارتزیلد و ش اع افق رویداد
جگگایرزینی )حگگ   راه بهتیین یگگافتن -3

 (هاها باسیاه دالهستاره

 

 طراحی شبکه عصبی نهایی
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 های مسئلهپارامتر (:4)جدول 

 های شبکه عصبی مصنوعی پارامتر 

 460 شبیه در مدل پیشنهاد    هات داد گیه  8 ها  ورود  مدل بنیش ت داد متغیی

 درصد  70 ها   موزشنسبت داده  25 ها  ورود  مدل پیشنهاد  ت داد متغیی

 درصد  15 اعتبارسنجیها   نسبت داده  1 ها  خیوجیت داد متغیی

 درصد  15 ها  تستنسبت داده  17 ها  شبیه ت داد ایه

 ±1 لبه پائین و باا  انیژ  تارییی 171 مدل بنیش  شبیه در  ها ت داد گیه 

 شناسی های مبتنی بر کیهانهای اصلی الگوریتمپارامتر 

 چالهسازی سیاهالگوریتم بهینه رمب مه –بانگ الگوریتم مه  الگوریتم  ازدحام کهکشان 

 50 هات داد ستاره  1 1انبساط شتابدار اولیه انیژ  تاریک 1 ت داد کهیشان

 1 هات داد اولیه سیاهچاله 2/0 بهتیین ذره(اجیام )میکز  50 ت داد اجیام 

0126/0 مدل بنیش  -افق رویدادش اع  50 ت داد اجیام جهانی   سمانی  

 0099/0 مدل پیشنهاد   -افق رویدادش اع  171 مدل بنیش-بانگطول انبساط مه 05/2 نیخ شتا  انبساط  

 25 هات داد سیاهچاله 460 مدل پیشنهاد  -بانگطول انبساط مه  کهیشان

   39000 بانگ -ت داد میاح  مه  
 

عنوان بهتیین  ها  موردنظی، بهتیین جوا  بهح  مسگ له توسگ  الروریتمدرنهایت پس از یافتن بهتیین راه 

 وزن و بایاق در شبیه عصبی پیسرتیون دندایه نهایی واردشده و شبیه عصبی نهایی طیاحی گیدیده 

 

 . یافته های پژوهش4

شگگیط گزارش    و بندها  ها  حسگگابیسگگیسگگود از گزارش کننده   تیییمدها  جهت شگگناسگگایی شگگیکت

ها   شیکت  و  1عدد    سودکننده  ها  مدیییتحسابیسی میبوط به مدیییت سود استااده گیدید و به شیکت

 داده  294شگیکت ت داد  -سگال داده  567از   این راسگتا  درعدد صگای تبصگیص یافته   سگودکننده مدیییت  عدم

کننده باا  مدیییت  شگیکت در سگح –داده سگال   273کننده سگود و  شگیکت در سگح  پایین مدیییت–سگال 

جدول   سگگود در مدیییت  به تاییک سگگحوح  ها  پژوهشتوصگگیای کلیه متغیی ها سگگود قیار گیفتنده  ماره 

 افزایش  کننده احتمالبیانها،  شگگگاخص از یک  هی  بودن ( بزرگ1999به باور بنیش )  هاسگگگت  شگگگده ارائه  (5)

اسگتهال ،    نهیهزها  فیوش نسگیه، رشگد فیوش، ها  روزتوصگیای شگاخص  اسگته میانرین کار  سگوددسگت

کار  سگح  باا  دسگت  ها درکه این شگاخص دهدمی  نشگان   و فیوش و اهیم مالیادارها  عمومی،  نهیهز

________________________________________________________________ 
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سگود نسگبت به   کار سگح  باا  دسگت ها در( سگایی شگاخص1999باور بنیش ) بیخال  هاسگت  بیشگتی سگود

ها  نظام راهبی  رئیس کمیته حسگگابیق اسگگته همچنین از بین متغیی  کار  سگگود، کمتیسگگح  پائین دسگگت

بازرق قانونی و   گیدشاعضگگا  مالی کمیته حسگگابیسگگی،    بیتیک کمیته حسگگابیسگگی،    اسگگتقاللغییموظ ، 

ی نقش مدییعام  و رئیس دوگانرمدییه،  غییموظ  هی ت تیاکتیمدییه،  هی ت  اندازه حسگگابیق مسگگتق ، 

سگگهامداران نهاد  و تمیکز   تیمالیمدییه،  هی ت  پاداشمدییه، مدییعام  در هی ت  تیعضگگومدییه،  هی ت

کار  سگود ها در سگح  باا  دسگتکار  سگود بیشگتی و سگایی متغییمالییت شگیکتی در سگح  باا  دسگت

 استه  کمتیکار  سود، نسبت به سح  پائین دست

 
 های مدل برحسب سطوح مدیریت سود آمار توصیفی متغیر (:5)جدول 

 های پژوهش متغیر

   مدیریت سود پائین سطح

 شرکت( -سال 294)

  سطح باالی مدیریت سود

 شرکت( -سال 273)

 میانگین بیشینه کمینه 
انحراف  

 معیار 
 میانگین بیشینه کمینه 

انحراف  

 معیار 

 2/04 1/5 18/4 0/0441 1/77 1/49 17/7 0/026 ها  فیوش نسیهروز

- 10  حاشیه سود ناخالص /8 12/4 1/07 1/11 12 - /83 10/72 0/97 1/21 

 0/78 1/10 8/94 0/06 1/15 1/15 11/04 0/001 کیایت دارائی

/1 20/25 0/04 0/35 1/21 3/47 0/20 رشد فیوش 82  1/29 

/0 هزینه استهال  10  7/98 1/11 0/77 0/14 14/81 1/27 1/27 

/1 4/41 0/12 0/59 1/12 7/08 0/20 ها  عمومی ادار  فیوشهزینه 41  0/50 

- 0 هامجموع اقالم ت هد  به دارائی /28 0/78 0/04 0/13 0 - /40 0/30 0/ 10  0/11 

 0/55 1/03 9/59 0/25 0/29 1/01 4/24 0/05 اهیم مالی

 0/24 0/062 1 0 0/23 0/061 1 0 رئیس کمیته حسابیق غییموظ 

 0/34 0/86 1 0 0/33 0/87 1 0 تیکیب کمیته حسابیسی

 0/41 0/78 1 0 0/43 0/75 1 0 استقالل کمیته حسابیسی

 0/34 0/85 1 0 0/30 0/89 1 0 اندازه کمیته حسابیسی

/0 1 0 تیکیب اعضا  مالی کمیته حسابیسی 22  0/41 0 1 0/ 33  0/46 

/0 1 0 گیدش رئیس کمیته حسابیسی 95  0/49 0 1 0/ 65  0/49 

/0 1 0 0/40 0/79 1 0 گیدش بازرق و حسابیق مستق  28  0/38 

/0 1 0 مدییه تیکیب هی ت 94  0/49 0 1 0/ 74  0/49 

/0 1 0 0/23 0/94 1 0 مدییه اندازه هی ت 59  0/22 

/0 1 0 مدییه اکتییت غییموظ  هی ت 11  0/30 0 1 0/ 31  0/33 
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/0 1 0 0/11 0/01 1 0 مدییه نقش مدییعام  و رئیس هی ت  تاییک 30  0/16 

/0 1 0 مدییه هی ت عضویت مدییعام  در 38  0/37 0 1 0/ 78  0/33 

/0 1 0 دوره تصد  مدییعام  86  0/46 0 1 0/62 0/48 

/0 1 0 مدییه پاداش هی ت 95  0/49 0 1 0/ 66  0/47 

 0/49 0/56 1 0 0/46 0/67 1 0 مدییه حق حضور اعضا  غییموظ  هی ت

 0/49 0/45 1 0 0/47 0/34 1 0 مالییت سهامداران نهاد 

 0/49 0/6 1 0 0/49 0/52 1 0 تمیکز مالییت شیکتی

 

ها  تیکیبی شگگگبیه عصگگگبی پیسگگگرتیون ها  پژوهش را با روش( همریایی خحا   زمون مدل2نراره )

سگاز   رمب و بهینهمه-بانگمهسگاز  ازدحام ذرا  کهیشگان، شگناسگی بهینهها  کیهاندندایه و الروریتم

شگنهاد   شگود همریایی خحا   موزش در مدل پیطور که مشگاهده میهمان هدهدمی  داله نشگانمبتنی بی سگیاه 

ه همچنین میزان کاهش خحا   موزش شگگبیه عصگگبی با الروریتم  قیار دارد   تینییپاپژوهش در محدوده  

 ه استساز  ازدحام ذرا  کهیشان در مقایسه با دو الروریتم دیری بیشتی بهینه

 

 

 
 مدل پیشنهادی پژوهش )چپ(  ( ومدل بنیش )راست MSEهمگرایی  :2 شکل

 

  نی اشگگده اسگگته  ( گزارش6ا  در جدول )صگگور  مقایسگگهها  پژوهش بهها  خحا   زمون مدلم یار

دهد که بهتیین خحا   موزش بند  شگده اسگت و نتایج نشگان میجدول با توجه به م یار خحا   موزش رتبه
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-50 به میزان  1سگاز  ازدحام ذرا  کهیشگان با رتبه  شگبیه عصگبی میبوط به مدل پیشگنهاد  و الروریتم بهینه

e03/9  ه است 

 
 های پژوهش های خطای آزمون مدلمعیار (:6)جدول 

 خطای آموزش روش ترکیبی  مدل پژوهش 
خطای 

 اعتبارسنجی 
 رتبه خطای تست

 

مدل  

 پیشنهادی

03/9 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان e 05 -  01/9 e 05 -  18/9 e 05 -  1 

34/1 رمبمه –بانگ  شبیه عصبی و الروریتم مه e 04 -  29/1 e 04 -  13/1 e 04 -  2 

75/1 دالهشبیه عصبی و الروریتم سیاه  e 04 -  66/1 e 04 -  69/1 e 04 -  3 

 مدل بنیش

93/1 رمبمه –بانگ  شبیه عصبی و الروریتم مه e 04 -  79/1 e 04 -  99/1 e 04 -  4 

71/2 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان e 04 -  14/2 e 04 -  31/2 e 04 -  5 

18/2 دالهشبیه عصبی و الروریتم سیاه  e 04 -  31/2 e 04 -  21/2 e 04 -  6 
 

سگگگحوح پگائین و بگاا  مگدیییگت  هگا  پژوهش را بگه تاییگک  ( دقگت و خحگا  کگ   زمون مگدل7جگدول )

هگا  تیکیبی توان دریگافگت کگه  زمون مگدل بنیش بگا روشمیاج گه بگه نتگایج جگدول می  بگادهگده سگگگودنشگگگان می

 56/56شگناسگی در مقایسگه با روش رگیسگیون پیوبیت با میزان خحا  ها  کیهانشگبیه عصگبی و الروریتم

مقدار خحا   زمون مدل بنیش    نیبهتیدرصگد نتایج بهتی  ارائه کیده ولی همچنان خحا   زمون بااسگته  

یی درصگد خحاکه  اسگتدرصگد    51/36در حدود  رمب  مه-بانگروش تیکیبی شگبیه عصگبی و الروریتم مهبا  

کگه بهتیین خحگا   زمون مگدل پیشگگگنهگاد  بگا روش تیکیبی شگگگبیگه عصگگگبی و الروریتم  بگااسگگگت، درحگالی

  30/87   شگگگنهگادیپبینی مگدل اسگگگته بهتیین دقگت کگ  پیشدرصگگگد  7/12سگگگاز  ازدحگام کهیشگگگان بهینگه

درصگد و در سگح  باا  مدیییت سگود  40/86که مقدار این دقت در سگح  پائین مدیییت سگود   درصگداسگت

 ه استدرصد  28/88

 
 هاهای پژوهش به تفکیک الگوریتممیزان دقت و خطای آزمون مدل (:7)جدول 

 سطح باالی مدیریت سود سطح پائین مدیریت سود 

مدل  

 بنیش 

 روش

 پیوبیت

M-Score< 78/1 -  M-Score> 78/1 -  

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد

294 105 189 273 164 109 567 44/47 56/56 

 روش
M-Score<0/4017 M-Score>0/4017 

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد
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ازدحام ذرا   

 کهیشان
294 158 136 273 177 96 567 59/08 40/92 

 روش

 رمب مه –بانگ مه

M-Score<0/4014 M-Score>0/4014 

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد

294 176 118 273 184 89 567 63/49 36/51 

 روش

 داله سیاه 

M-Score<0/4027 M-Score>0/4027 

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد

294 180 114 273 146 127 567 57/50 42/5 

مدل  

 پیشنهادی

 روش

ازدحام ذرا   

 کهیشان

M-Score<0/4023 M-Score>0/4023 

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد

294 254 40 273 241 33 567 87/30 12/7 

 روش

 رمبمه–بانگمه

M-Score<0/4019 M-Score>0/4019 

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد

294 231 63 273 221 52 567 79/72 20/28 

 روش

 داله سیاه 

M-Score<0/4026 M-Score>0/4026 

 خطا دقت تعداد خطا دقت تعداد خطای کل دقت کل تعداد

294 225 69 273 196 77 567 74/25 25/75 

 

دهده مقدار عدد  سگگح  زیی را نشگگان می  1( نتایج نهایی حاصگگ  از  زمون تحلی  منحنی را 8جدول )

و    0/0-55/74دهد که قدر  تشگگبیص مدل بنیش در محدوده رد  زمون نشگگان می AUC یا  2منحنی را 

قیارگیفته اسگته افزایش سگح  زیی  97/0-75/0تشگبیص مدل پیشگنهاد  در محدوده پذییش  زمون  قدر 

کننده سگود در مدل پیشگنهاد   ها  مدیییتمنحنی را  دالت بیافزایش قدر  کشگ  و شگناسگایی شگیکت

( به تاییگک 3ها  پژوهش در نرگاره )دارده سگگگح  زیی منحنی را  در مقگاب  حسگگگاسگگگیگت و ویژگی مدل

شگده اسگته این نراره  افزایش سگح  زیی منحنی را ، حسگاسگیت و ویژگی مدل  ها  پژوهش تیسگیممدل

 در مدل پیشگگنهاد  سگگح  زیی منحنی  نیهمچندهده  ( رانشگگان می1999)  شیبنپیشگگنهاد  در مقایسگگه با مدل  

شگده شگیده  الروریتم  ازدحام ذرا  کهیشگانی پوتوسگ   رمب،  مه-بانگداله ومهسگیاه دو الروریتم  میبوط به  

 تیهم ازلحار حسگاسگ  در مقایسگه با دو الروریتم دیریاسگته همچنین الروریتم  ازدحام ذرا  کهیشگانی  

ه بهتیین نقحه  اسگگگت( 945/0)دارا  بیشگگگتیین مقدار ممین    AUCلحار   هم از  و (867/0) یژگی( و879/0)

________________________________________________________________ 

1 -Receiver Operating Characteristics 
2- Area Under The ROC Curve 
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رمب به  مه-بانگالروریتم مه( با روش تیکیبی شگبیه عصگبی و  1999انقحاع و بهتیین صگحت در مدل بنیش )

الروریتم    درصگگد و در مدل پیشگگنهاد  پژوهش با روش تیکیبی شگگبیه عصگگبی و  49/63،  4014/0تیتیب  

 درصد بی ورد شده استه  30/87 و 4023/0ازدحام ذرا  کهیشانی به تیتیب 
 

 های پژوهش تحلیل منحنی راک و صحت مدل (:8)جدول 

 هامدل 
 تحلیل منحنی راک 

دار سطح معنی فاصله اطمینان  انحراف معیار  AUC نقطه انقطاع  روش ترکیبی   

مدل  

 بنیش 

/0 0/4017 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان 1806  0235/0 66/0-  57 /0 2/9e  -7 2 

0/ 65  -74/0 0/0221 0/692 0/4014 رمبمه –بانگ شبیه عصبی و الروریتم مه  0/ 00 2 

0/ 55  -64/0 0/0238 0/5918 0/4027 دالهشبیه عصبی و الروریتم سیاه  5/8e  -5 1 

مدل  

پیشنهاد

 ی

 0/ 00 5 93/0-97/0 01/0 0/ 945 0/4023 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان

0/ 84  -90/0 0/015 0/872 0/4019 رمبمه –بانگ شبیه عصبی و الروریتم مه  4 00 /0 

4026/0 دالهشبیه عصبی و الروریتم سیاه  0/787 0/019 83/75-0/0  3 00 /0 
 

 های اعتبارسنجی معیار  

 ویژگی حساسیت صحت دقت روش هامدل 

مدل  

 بنیش 

 0/5374 0/6484 0/5908 0/5655 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان

 0/5952 0/6777 0/6349 0/6086 رمبمه –بانگ شبیه عصبی و الروریتم مه

 0/6088 0/5385 0/5750 0/5611 دالهشبیه عصبی و الروریتم سیاه

مدل  

 پیشنهادی

 0/8673 0/8791 0/8730 0/8602 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان

 0/7891 0/8059 0/7972 0/7801 رمبمه –بانگ شبیه عصبی و الروریتم مه

 0/7687 0/7143 0/7425 0/7414 دالهشبیه عصبی و الروریتم سیاه

 'Fail test'  1 ،  'poor test'2   ، 'Fair test'3  ، 'Good test'4   ،'Excellent test' 5 
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 های پژوهشتحلیل راک به تفکیک مدل  :3 شکل

 

دار  دارد یگا خیی، هگا  پژوهش تاگاو  م نیاینیگه  یگا نتگایج  زمون مگدلتگائیگد یگا رد  منظور  درنهگایگت بگه

 درصد انجام شده  5دار   زمون  مار  نا پارامتییک ویلیاکسون در سح  م نی

 

 آزمون ویلکاکسون من ویتنی نتایج حاصل از آماره  (:9)جدول 

 روش ترکیبی 
انحراف  

 معیار 

آماره 

 آزمون

دار  سطح معنی

 طرفهیک

دار  معنیسطح 

 دوطرفه 

 00/0 00/0 39/12 2062 شبیه عصبی و الروریتم ازدحام ذرا  کهیشان

 00/0 00/0 29/18 1851 رمب مه –بانگ شبیه عصبی و الروریتم مه

 e5 37/2 -e5- 18/1 22/4 3/705 داله شبیه عصبی و الروریتم سیاه 
 

 

و نتایج    شگدمقدار  ماره  زمون  مار  نا پارامتییک ویلیاکسگون با اسگتااده از روش تقییب نیمال بی ورد  

مقگدار  ماره  زمون توجه به اینیگه  با گیدیده ( گزارش9ها  پژوهش در جدول )حاصگگگ  به تاییگک روش

مبنی بی   صگای، فیضگیه  باشگدمی  05/0دار  کمتی از  و سگح  م نی  64/1بحیانی    مقدار از  بیشگتی  ویلیاکسگون

 گیدده میرد و فیضیه پژوهش تائید ها  پژوهش دار  بین مدلوجود تااو  م نیعدم 
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 . بحث و نتیجه 5

کننده کار دسگگت  ها شگگیکت ها  پژوهش در کشگگ مدل  در این پژوهش سگگ ی بی  ن شگگد تا توانایی

سگاز  ازدحام شگناسگی بهینهها  کیهانها  تیکیبی شگبیه عصگبی پیسگرتیون دندایه و الروریتمبا روش سگود

ها  پژوهش نشگگان  داله بیرسگگی شگگوده یافتهسگگاز  مبتنی بی سگگیاه رمب و بهینهمه-بانگمهذرا  کهیشگگان، 

از  ازدحگام ذرا  سگگگ هگا  بهینگهبینی بگا روش تیکیبی شگگگبیگه و الروریتمدهگد بگا توسگگگ گه مگدل دقگت پیشمی

درصگد به    50/57و    49/63،  08/59داله به تیتیب از سگاز  مبتنی بی سگیاه رمب و بهینهمه-بانگمهکهیشگان، 

  شی بنو حاکی از بهبود دقت مدل پیشنهاد  نسبت به مدل    پیداکیده   درصد افزایش 25/74و   72/79،  30/87

سگگاز  ازدحام ذرا  کهیشگگان در مدل  الروریتم بهینه  کاراییدهد  همچنین نشگگان می اسگگته  ( بوده 1999)

درصگگگد در   51/36رمب در مدل بنیش با خحا   مه-بانگالروریتم مه  ودرصگگگد  7/12پیشگگگنهاد  با خحا  

کننده کار ها  دسگتشگناسگی موردمحال ه در کشگ  و شگناسگایی شگیکتها  کیهانمقایسگه با سگایی الروریتم

ها  عنوان متغییها  نظام راهبی  شگگیکتی بهتوان نتیجه گیفت که ادغام متغییمی  نی؛ بنابیااسگگتهتی  سگگود ب

کشگگ  و    در،  درصگگد  81/23بینی به میزان توجه در خحا  پیشبا ایجاد کاهش قاب   غییمالی در مدل بنیش

صگگور   بنیش را بهکنندگی مدل    بینیقدر  پیش  و کار  سگگود مؤای واقع گیدیده اسگگتشگگناسگگایی دسگگت

،  ( Kordestani & Tatli, 2016)  هگا  محگال گا دار  افزایش داده اسگگگته نتگایج این پژوهش بگا یگافتگهم نی

(Asgari Alouj et al., 2020)  ،(Pour-Ali & Kouchaki Tajani, 2020 ،)  (Razali & Arshad, 2014 )  ،

(Repousis, 2016)  ،(Kao et al., 2018)،  (Suryanto & Grima, 2018)  ،(Serrano-Cinca et al., 

2019)  ،(Wyrobek, 2020)  ،(Asghar et al, 2020)  ،(Kukreja et al., 2020)  ،(Shakouri et al., 2021)  

 & Bilan)و    (Rahimian & hajiheydari, 2019( ،)Beneish, 1999)  سگگگازگگار  و بگا نتگایج محگال گا 

Jurickova, 2021)  محابقت ندارده 

 از  تواندنمی  لزوما  مبتل  جوامع در  مدیییت سگود جهانی کشگ   مدل یک  دهدمی  نشگان  پژوهش  نتیجه

مقتضگگیا  نظام راهبی  شگگیکتی در  به دلی  نادیده گیفتن  بنیش  اصگگلی  مدل  و  باشگگد بیخوردار باایی  دقت

بازار   تینظام راهبی  شگگیک  بیا   پیشگگنهاد  که  مدل  به  نسگگبت  دارد میاتب کمتی بهدقت  مدیییت سگگود،  

کیدکه    تیرا تقو  هیفیضگ   نیا   شگنهادیمدل پ  بینیپیشدقت   شیافزا  هاسگت  شگده  سگاز بومی سگیمایه اییان

، مؤای  عوام   ییبا فیض اابت بودن سگگا  سگگود وجود دارد و   دومدل کشگگ  دسگگتیار  نیب  داریتااو  م ن

سگگگود را    اقگدامگا  دسگگگتیگار تگا ینهگا داده و شیرا افزا  یمگال   هگاگزارش تیگ ایک   توانگدیم  یشگگگیکت   راهبی

 را  هامدل  این  ها  مبتل ، بایدکشور مدیییت سود در  کشگ   ها مدل اجیا   از قب   نیبنابیا  کاهش دهده

 نموده  ساز بومی کشور  ن ساختار و اب اد نظام راهبی  شیکتی اساق بی
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 حدودیت های پژوهش. پیشنهادها و م6

 دسگتیار  کننده سگود  هاشگیکتکه    ندارد  نهاد  وجود یا  سگازمان وباتوجه به اینیه   حاضگی  پژوهش در

  ،حسگگابیسگگان هسگگتند  یمال  ها صگگور نسگگبت به    میجع مسگگتق  اظهارنظی  تنهاوگزارش نماید و نیز را افشگگا

  توضگیحی  ها بند  و  خا  محلب  بی تاکید  ها بند،  شگیط  ها بند  ازدسگت کار  کننده سگود     هاشگیکت

بی  یحسابیس  هاگزارش  نیهیتوجه به ا  با هدیگید استبیا  حسابیسی ها گزارش در  سگود مدیییت  حاو 

 ایحسگابیق پنهان مانده و   دیسگود از د تیییموارد مد  نیهی، احتمال اشگودیمصگادر    انمونه یدگیرسگ    مبنا

پژوهش با در نظی   نیه اسگتیدورازذهن ن یددگ  یدشگم پوشگ  یلیسگود بنا به دا تیییموارد مد یاز بیخ  نیهیا

نظام   یبیون سگگازمان   متداول نبودن سگگازوکارها   یبدلهمچنین    انجام گیفته اسگگته  تیمحدود  نیگیفتن ا

عوام    نیهمزمان ا ییایپو یامیان بیرسگ  ،یازجمله بازارکنتیل شگیکت  یانیا هیبازارسگیما در یشگیکت   راهبی

بیاسگگاق   هدشگگ اسگگتااده   یدرون   سگگازوکارها فق  از  و دینرید  سگگییسگگود م تیییمد  بینیپیش   مدلسگگاز در

  :گیددیمزیی ارائه  ها پیشنهاد این پژوهش  هاافتهی

قگدر   کگه این مگدل دهگدنشگگگان می  یانیا هیگ سگگگیمگا بگازار  در  شیمگدل بننتگایج  زمون   نیگهیبگاتوجگه بگه ا -1

 شودیم  شنهادیبه سهامداران پ  ،است  ییباا  بینیپیش   خحا   دارا  سود را ندارد و  تیییمد  بینیپیش

  هاشیکترقم سود    ژه یوهب   حسابدار   هاداده و   یمال  ها صور صیفا  از    هاشیکت یابیجهت ارز

 هندیاستااده ننما

مگدل    نیسگگگودتوسگگگ  ا  تیگ ییمگد  بینیپیشقگدر     ، شگگگنهگادی زمون مگدل پ جینتگا  نیگهیبگاتوجگه بگه ا -2

 یمال  ها صگگور  از کنندگاناسگگتااده ییکند، به سگگهامداران وسگگا یدمییرا تا یانیا هیدربازارسگگیما

و    یمال  یگزارشگگا یسگگا ، حسگگابدار   وداده ها یمال  ها صگگور درکنار اتیا به   گیددیم  شگگنهادیپ

 هندینما  یتحل و یبیرس زیرا ن یشیکت  رابحه با الزاما  راهبی در  یحسابداریغ  هاداده 

این پژوهش متغییها  راهبی  شگیکتی، درکشگ  مدیییت سگود تااییم نی دار    باتوجه به اینیه در -3

داشگگگته وباتوجه به اینیه اکتییت سگگگهامداران با این مقوله  شگگگنایی کافی ندارند، به نهادها  ناظیو  

 ها نمودن اسگتااده از سگاییگزارش تیسگهولت و کاربید   در جهت گیددیمسگازمان بورق پیشگنهاد  

اسگتاندارد دک لیسگت موارد نقض اصگول راهبی  شگیکتی را که منجیبه مدیییت سگود    شگی مالی، 

مالی، گزارش حسگابیسگی   ها صگور ها را ملزم نمایند تا به پیوسگت  شگیکت  تهیه نمایند و شگودیم

افشگا نمایند و حسگابیسگان را نیز ملزم نماید تا هیگونه تبل  ونقض این اصگول را   و شگده  ن را منتشگی
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محلب خا  موارد   تاکید بی  بندها  شگگیط و در شگگودیمها  شگگیکت مدیییت سگگود در  که منجیبه

 افشا نماینده  ها  حسابیسیگزارش مدیییت سود، در

   بیداده هگا   یسگگگود مبتن  تیگ ییومگدل کشگگگ  مگد  همزمگان اصگگگول نظگام راهبی  ییایگ توجگه بگه پو  بگا -4

سگود محابق با نقض   تیییموارد مد   افشگا یعالوه ب  دشگویم  شگنهادیبه حسگابیسگان مسگتق  پ   حسگابدار

ها را که شگیکت  در   (، هیگونه موارد نقض اصگول نظام راهبیGAAP)یشگده عموم  یفتهیاصگول پذ

 هندیافشا نما و منتشی یحسابیس  هاگزارش در زی، نگیددیمسود  تیییمنجیبه مد

که اقدام   را  ییهاشگیکت پژوهش  اسگتااده از مدل    گیدد بامی  ها  سگیمایه گذار  پیشگنهادشگیکتبه   -5

که   انتبا  نمایند  گذارهیسگیما   بیا را ییهاشگیکتو    شگناسگایی نموده   ،اندنموده سگود   به دسگتیار

 هستباا هاسود  ن تیایک 

باتوجه به اینیه در پژوهش حاضگگی مدلسگگاز  بیمبنا  متغییها  مداخله گی راهبی  شگگیکتی انجام   -6

  بینیپیشلسگاز   راسگتا  مد در  شگودیم  درزمینه مدیییت سگود پیشگنهاد  به محققان  تی عالقمند  ،یافته

متغییهگا  راهبید  شگگگامگ  مگدیییگت زمگان بنگد  مجگامع و رویگدادهگا  ب گدازتگاریخ   مگدیییگت سگگگود از

محال ه نتایج  حاصگ  را با    و  تیازنامه که خا  شگیای  حاکم بی بازارسگیمایه اییان اسگت، بهیه گیفته

 مقایسه نماینده حاضی

 از   منگدگیدد بگا بهیه   یشگگگنهگادمیپ  ،بینیپیشو بهبود روش    شگگگنهگادیدقگت مگدل پ شیبگاتوجگه بگه افزا -7

سود   تیییمد  سازبه محال ه مدل  ینیبشیپ  کاهش خحا  در جهت   فیا ابتیار   هاتمیالرور  ییسا

  پیداخته شوده
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