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 چکيده
صلی ما در این پژوهش پیش بینی عوامل  شبکه  مؤثرهدف ا ساس  سود برا ضریب واکنش  بر 

  اصلهف نیز زمانی قلمرو. باشدمی در بورس اوراق بهادار شدهرفتهیپذ یهاشرکت عصبی مصنوعی  در 

 روش از پژوهش نظری مبانی یآورجمع برای که. گیرد دربرمی را 1939 تا 1922 هایسااا  بین

 آن همراه هاییادداشااات و مالی یهاصاااورت از آماری اطالعات یآورجمع برای و یاکتابخانه

ستفاده ستشده ا صنوعی  روش تحقیق این در وتحلیلتجزیه روش. ا صبی م   هتج و بوده شبکه ع

متغیرهای وابسااته این  این تحقیقدر اساات.  اسااتفاده Excelو SPSS29 افزارنرم از وتحلیلتجزیه

( و متغیر اندازه شاارکت، سااود نیرمنتظره، فرصاات رشااد، پایداری سااود، بتای  سااابداریتحقیق )

  نشااان تحقیق اطالعات وتحلیلتجزیه از  اصاال نتایج. باشاادمی)ضااریب واکنش سااود(  مسااتقل 

مؤثر بر ضااریب واکنش سااود بر اساااس روش شاابکه عصاابی مصاانوعی پیش بینی عوامل  دهدمی

 .پذیر استامکان
 

 . یمصنوع یشبکه عصب، واکنش سود  بیضر،  سود :يديکل واژگان

 

 مقدمه -1

 گزارش است. ضرورت اقتصادی وا د عملکرد بینیپیش جهت گذارانسرمایه برای مفید اطالعات آوردن فراهم مالی  سابداری اولیه هدف

 هایشیوه به سود گزارش و بوده استناد قابل خوبیبه تحلیلگران و مدیران گذاران،سرمایه گیریتصمیم برای اولیه منبع یک عنوانبه سود

 برای تقسیم،قابل سودهای میزان تعیین برای شرکت، عملکرد موفقیت ارزیابی برای معیاری مالیات، محاسبه برای مبنایی ارائه مانند مختلف

 شرکت یک ارزش اینکه دلیل به کند. همچنین،می کمک جامعه اقتصاد به موارد سایر و اقتصادی وا د یک مدیریت برای سود، توزیع مدیریت

 

واکنش سود بر اساس روش  بیعوامل مؤثر بر ضر ینيبشيپ

در بورس  شدهرفتهیپذ يهادر شرکت یمصنوع یشبکه عصب

 اوراق بهادار تهران

 2دارابی  یارؤ، 1آریا حسينيان

 ، ایران.تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران گروه  سابداری ، وا د  1
تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران، گروه  سابداری ، وا د  دانشیار رشته  سابداری، 1

 ایران)نویسنده مسئو (

 

 1آریا حسينيان

Aria.jr76@yahoo.com  
 2یا دارابیرؤ

@yahoo.com111royadarabi 
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 منظوربه انلب مدیران (.22، 1932 همکاران، و است )انصاری برخوردار بسزایی اهمیت از سود تعیین شود،می مرتبط آینده و جاری سودهای با

 ارقام کاریدست طریق از که سود مدیریت کنند. اینمی مدیریت را سود شرکت، واقعی اقتصادی به عملکرد نسبت سهامداران ساختن گمراه

افراد  اطمینان عدم و ریسک دهد،می کاهش را سود رسانیپیام صحت و دقت شود،می انجام واقعی هایفعالیت کارییا دست  سابداری

 تنهانه سود مدیریت .گرددمی گذاریسرمایه کارایی کاهش و اطالعاتی تقارن عدم به منجر ا تمالا  همچنین و دهدمی افزایش را سازمانیبرون

 مفید شرکت آتی رشد بینیپیش در که سازدیم مخفی را شرکت درآمد و سود رشد واقعی روند بلکه کندمی پنهان را شرکت واقعی عملکرد

 درباره بسیاری تحقیقات تنهانه اخیر سالیان است که در یااندازهسود به تیریمد تیاهم(. 1512، 2002، 1است )ام سی نیچولس و استابین

 شده یموردبررس افتهیتوسعه کشورهای ژهیوبه کشورها از بسیاری در سود واکنش موضوع ضریب بلکه است، گرفته صورت آن گوناگون ابعاد

 .است

 منتشر را بهادار اوراق که شرکتی توسط شدهگزارش سود نیرمنتظره اجزای به واکنش در را بازار نیرمنتظره بازده سود، واکنش ضریب

بین  رگرسیون شیب ضریب وسیلهبه را سود اعالن به بازار  ساسیت سود، واکنش دیگر ضریبعبارتبه .کندمی گیریاندازه است، کرده

 کندمی گیریاندازه نیرمنتظره، سودهای و نیرعادی هایبازده

 بازار متفاوت هایواکنش دلیل اما ؛گرددبازار می متفاوت هایواکنش موجب سود، اطالعات به نسبت گذارانسرمایه متفاوت هایواکنش

 یا دهیسود روند تداوم سود، کیفیت بتا(،سیستماتیک ) ریسک ازجمله متعدد مالی، دلیل  سابداری تئوری کتاب در اسکات چیست؟

بر  مؤثرشناسایی عوامل  ذکرشدهبا توجه به مطالب  درنهایت .کندمی مطرح را سرمایه ساختار و گذاریسرمایه رشد هایدهی، فرصتزیان

 نییو تب موضوع این در موردتحقیق  انجام بنابراین؛ (195، 1923مرادی، هست )ضریب واکنش سود یکی از موارد مهم در زمینه مدیریت 

با  .باشد سرمایه بازار فعالن و متصدیان گذاریسرمایه و اقتصادی مفید یهایریگمیتصم برای راهگشایی تواندیم مالی عملکرد بر آن اثرات
بر ضریب واکنش سود بر اساس شبکه عصبی مصنوعی  مؤثربینی عوامل پیش پژوهش نیدر ا یهدف اصل تیتوجه به مطالب ذکرشده درنها

 . هست

 پيشينه پژوهش -2

سود  یاهینیبشیپ اعتماد به تیقابل یبر رو گرلیسود توسط تحل یهاینیبشیپ تأثیر(، در پژوهش خود به بررسی 2019) 2جاینور

که  یمانگران زلیتوسط تحل تیریبینی مدپیش دیاثرات مثبت تائ زانیکه م دهدینشان م این تحقیق جینتاپرداختند.  تیریتوسط مد

تأثیر  زانیباشد. مقبلی می یروندها دیاست که در تائ یاز زمان شتریاست ب یقبل یدر تناقض با روندها تیریسود توسط مد یهاینیبشیپ

 ید سودهادر ادامه رون تیریبینی سود توسط مدکه پیش یگران زمانلیتحل یهاینیبشیتوسط پ تیریهای مدبینیعدم تائید پیش یمنف

 .کندینمی نباشد تفاوت ایباشد  یقبل

 نیا جینمودند. نتا یرا بررس( در انگلستان یسود )مطالعه مورد یوابستگ بیعوامل مؤثر بر ضر یقیدر تحق(، 2001)9 گرزیف سیمور

 قوق  یتربه ارزش دف یبده ارتباط مثبت، نسبت کل یبه تعهد ینقد انیسود و نسبت جر یوابستگ بیضر زانیم نینشان داد که ب قیتحق

 شرکت یسهام ارتباط مثبت، سودآور صا بان  قوق ینسبت ارزش بازار  قوق صا بان سهام به ارزش دفتر ،یصا بان سهام ارتباط منف

 راتییدهد که سطح سود ممکن است نسبت به تغنشان می جینتا ن،یوجود دارد. عالوه بر ا یارتباط منف کیستماتیس سکیارتباط مثبت و ر

 تر باشد.بازده اوراق مهم یدهندگ حیسود در قدرت توض

واکنش سود مورد آزمون قراردادند. نتایج را بر روی ضریب  بالقوه محیطی یهایدر یک پژوهش تجربی، اثر بده(، 2005)9بای و سامی 

ود محیطی بالقوه، ضریب واکنش س یهایبا بده یهافرضیه تحقیق را تأیید کرد و  اکی از این بود که شرکت تحلیل رگرسیون مد  پژوهش

 دارند. ییهایفاقد چنین بده یهانسبت به شرکت یترنییپا

بررسی تأثیر ریسک بر ضریب واکنش سود پرداختند. آنان ریسک نهایی را با عنوان عدم (، در تحقیق خود به 2005) 5چمبرز و همکاران

نهایی  ارتباطی مثبت بین ریسک. تحقیق دریافتند جیبر اساس نتا کردند. در خصوص سودهای تقسیمی آتی یا سودهای آتی تعریف قطعیت

 .و ضریب واکنش سود قرارداد

                                                           
1. McNichols and Stubben, 8002, 1758. 

8. Gaynora, 8012 

3. Fugers, Maurice, 8005 

2. Bae, &, Sami, 8007 

7. Chambers, et al, 8007  
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 قیتحق نیدر اپرداختند.  واکنش سود بیسود و ضر تیریهای مدمشوق نیرابطه ب یبررسبه (، در تحقیق خود 1939مدرس و همکاران )

 یدر بازه زمان قیتحق ازیموردن یهاشده و دادهشده در بورس اوراق بهادار تهران انتخابهای پذیرفتهشرکت نیشرکت از ب 100ای شامل نمونه

 رابطه منفی و واکنش سود بیو ضر رانیطرح پاداش مد نیبدهد که نشان می قیتحق یهاافتهی قرار گرفتند. یموردبررس 1931تا  1925

ل و ک هیسرما قیاز طر یمال نیتأم نیب وجود دارد. یو سود خالص شرکت رابطه منف هیسرما قیاز طر یمال نیتأم نیب معناداری وجود دارد.

 قیاز طر یمال نیتأم نیب وجود دارد. یو سود خالص شرکت رابطه منف یبده قیاز طر یمال نیتأم نیب وجود دارد. یاقالم تعهدی رابطه منف

 جودو یرابطه منف یاتیهای عملو وجوه نقد  اصل از فعالیت یبده قیاز طر یمال نیتأم نیب وجود دارد. یرابطه منف یاتیو سود عمل یبده

 وجود دارد. یو کل اقالم تعهدی رابطه منف یبده قیاز طر یمال نیتأم نیب .دارد

نمونه  202 این تحقیق با انتخابدر پرداختند.  واکنش سود بیعوامل مؤثر بر ضر(، در تحقیق خود به بررسی 1939دارابی و همکاران )

 جینتا قراردادند. یموردبررس (1931تا  1925 یهاسا )ساله  1 یشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانپذیرفته شرکتآماری از بین 

 سکیر نیو معکوس ب یو رابطه منف یسود، فرصت رشد، سودآور تیفیک نیب میاز رابطه مثبت و مستق یپژوهش  اک نیآمده در ادستبه

 .است واکنش سود بیبا ضر یاهرم مال نیو عدم ارتباط ب کیستماتیس

 یاکآمده  دستنتایج بهپرداختند. و  بازار ضریب واکنش نسبت به سود و دلیل واکنش(، در تحقیق خود به بررسی 1931)قربان زاده 

 تیفیرابطه معکوس و باک رهیمدئتیقیمت و ترکیب ه یدهندگ یاز آن است که ضریب واکنش نسبت به سود با بتا، ساختار سرمایه، آگاه

 دارد.ن یتوجهرابطه قابل یرابطه مستقیم و با اندازه شرکت و کیفیت  سابرس گذارانهیرشد و شباهت در انتظارات سرما یهاسود، فرصت

جامعه آماری شامل پرداختند.  رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود(، در تحقیق خود به بررسی 1923مرادی و همکاران )

تحقیق مربوط به یک  ی اینهاشرکت بوده است. داده 39در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری تعداد  شدهرفتهیتولیدی پذ یهاشرکت

 تیفیباک یهاآمده  اکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکتدست. نتایج بهباشدی( م1922-1912 یهاساله )سا دوره زمانی نه

 باهم ندارد. یداریسود مختلف )کیفیت بال، متوسط و پایین(، تفاوت معن

 در که داد نشان تحقیق نتایج. نمودند بررسی را سود واکنش ضریب بر مالی تأثیر اهرم در تحقیق خود ،(1925) فالح، و نتیطخوش

 در و نمونه کل سطح در. ندارد وجود سود واکنش ضریب و مالی اهرم بین یارابطه گونهچیه اهرم پایین سطح در و مالی اهرم نخست تعریف

 و نمونه کل سطح در و اهرم دوم تعریف است. در مؤثر سود واکنش ضریب بر منفی شکل به مالی اهرم که شد مشاهده اهرم، بالی سطح

 و اهرم بین ضعیفی ارتباط اهرم بالی سطح در ولی ندارد وجود سود واکنش ضریب و مالی اهرم بین یارابطه گونهچیه اهرم پایین سطح

 .دارد وجود سود واکنش ضریب

 چهارچوب نظري تحقيق -3

وسط طور متها نشان دادند که بهبا  و براون، میانگین بود، یعنی آن لهیوسبه شدهییشناسابازده نیرمنتظره بورس اوراق بهادار 

باشند. البته یک های با اخبار بد، دارای بازده نیرمنتظره منفی میهای با اخبار خوب دارای بازده نیرمنتظره مثبت و برای شرکتشرکت

ها بیشتر از  د متوسط و برخی زیر  د وشاند لذا ا تمالا بازده نیرمنتظره برخی شرکتانحراف زیادی از  د متوسط را بپ تواندیمیانگین م

ش های دیگر واکنها نسبت به برخی شرکتکه چرا بازار به اخبار خوب و بد برخی شرکت شودیمتوسط است. این موضوع باعث ایجاد سؤا  م

فهم و درک خود در مورد اینکه چرا اطالعات  سابداری  توانندیدهد. اگر پاسخ این سؤا  را بتوان پیدا کرد،  سابداران مبیشتری نشان می

. تهیه اطالعات بسیار سودمند مالی شود یسوباعث  رکت به تواندیاین در ابتدا م گذاران مفید باشند، بهبود بخشد.برای سرمایه توانندیم

ته است، شده داشکه در تحقیقات تجربی  سابداری مالی از زمانی که تحقیق با  و براون انجام ییهاییترین راهنمانتیجه اینکه، یکی از مهم

 . ضریبشودیات سود است. این موضوع، تحقیق ضریب واکنش سود نامیده مهای مختلف بازار به اطالعشناخت و توضیح در مورد واکنش

، 1923ی،محمد) .کندیگیری مشده توسط شرکت اندازهواکنش سود، بازده نیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای نیرمنتظره سود گزارش

22.) 

 فرضيه تحقيق -4

 .است ریپذامکان یمصنوع یواکنش سود بر اساس روش شبکه عصب بیعوامل مؤثر بر ضر ینبیشیپ  .1

 روش شناسی پژوهش -5
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ستهدف کاربردی  ازلحاظو  ردیگیدر  وزه تحقیقات اثباتی قرار م پژوهشاین  ض اینکه برای آزمون با توجه به .ه ز ا های پژوهشیهفر

ستفاده اطالعات تاریخی شی قراریدر گروه تحق شودیم ا شبه آزمای ستقرایی و پس رویدادی )با . ردیگیم قات  ضر از نوع ا روش تحقیق  ا

 .هستاستفاده از اطالعات گذشته( 

 اهاطالعات و داده يروش و ابزار گردآور -5-1

 خواهد شد.  استفاده« نوین آوردره»اطالعاتی  یهابانک از پژوهش، متغیرهای برای محاسبه ازیموردن یهاداده یآورجمع منظوربه

و  بهادار و اوراقبورس  سازمان کتابخانه در دستی موجود آرشیوهای به باشد، ناقص ی اطالعاتیهابانک این در موجود یهاداده که مواردیدر 

همچنین اطالعات  .خواهد شد مراجعه 1و سایت کدا  2بهادار اوراق بورس و سازمان- مطالعات اسالمی و توسعه پژوهش، مدیریت اینترنتی سایت

ت. همچنین اس شدهیآورجمعای و با استفاده از کتب و مقالت فارسی و انگلیسی کتابخانه صورتبهمربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، 

 .استفاده خواهد شد SPSS29 یافزارهانرماز  هاداده لیوتحلهیتجز تیدرنهاو  هاهیفرضجهت آزمون 

  هادادهروش تجزیه و تحليل  -5-2

واکنش سود بر اساس روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش شبکه  بیعوامل مؤثر بر ضر بینیهدف اصلی این تحقیق پیش

یب ضر عوامل مؤثر بر بینیباشد، در این تحقیق برای پیشمیشده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفتهعصبی شعاع مدار در شرکت

مد   کی یطرا  یبراکنیم. ی استفاده می سابدار یبتا، سود یداریپا، شرکت اندازه، سود نیرمنتظره، فرصت رشدیرهای واکنش سود از متغ

تعداد  ی،ریادگینرخ  ،، تابع عملکردلی، تابع تبدیریادگی تمیلگار ،هیهر ل یهانرون ادپنهان شبکه، تعد یهاهیتعداد ل دیبا یشبکه عصب

 هیلکی، از یعصب یهاشبکه یپژوهش در طرا  نیشود. در ا نییتع یابیو ارز یشی، آزمایها، اندازه مجموعه آموزشتکرارها، نرما  کردن داده

فزار او از نرم است. ینیبشیپ یرهایبرابر با تعداد متغ یورود هیل یها، تعداد نرونیبنددسته نوعشده است. در مسائل از پنهان استفاده

SPSS29 کنیموتحلیل استفاده میبرای تجزیه. 

 مدل آماري پژوهش  -5-3

هست، در این تحقیق برای بینی عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود بر اساس شبکه عصبی مصنوعی  پیشهدف اصلی این تحقیق 

استفاده  ی سابدار یبتا، سود یداریپا، شرکت اندازه، نیرمنتظرهسود ، فرصت رشدضریب واکنش سود از متغیرهای  عوامل مؤثر بر بینیپیش

 (.591، 2019، 2زاکاریااست )کنیم. مد  پژوهشی این تحقیق به شکل زیر وتحلیل استفاده میبرای تجزیه 29SPSSافزار از نرم ؛ وکنیممی

 

 : ضریب واکنش سود؛

 : فرصت رشد؛

 : سود نیرمنتظره؛

 : اندازه شرکت؛

 و پایداری سود؛: 

 : بتای  سابداری.

 متغيرهاي پژوهش  -5-4

 (CAR) 9ضریب واکنش سود

                                                           
1. WWW.RDIS.IR 

8. WWW.CODAL.IR 

3. Zakaria et al. 8013, 73. 

2. ERC 

0 1 2 3 4 5it it it it it it itCAR GROWTH UXP SIZE EPERS BETA            

itCAR

itGROWTH

itUXP

itSIZE

itEPERS

itBETA
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، 2001، 10)کوتاری کندیم یریگشده اندازهضریب واکنش سود، بازده نیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای نیرمنتظره سود گزارش

، سود یداریپا، شرکت اندازه، سود نیرمنتظره، فرصت رشدضریب واکنش سود از متغیرهای  بینی عوامل مؤثر بر(. در این تحقیق برای پیش15

 کنیم.ی استفاده می سابدار یبتا

   0 1 2 3 4* *it it it it it it itCAR BVE EPS EPS DE EPS EVAR            

: CAR سود؛ واکنش ضریب 

BVEسهم؛ هر دفتری : ارزش 

EPSنیرمترقبه؛ اقالم از سهم قبل هر : سود 

DE :و ؛سهام صا بان  قوق به بدهی نسبت 

EVAR :هر سهم سود تغییرات درصد. 

 11فرصت رشد

 (.592، 2019ذاکاریا، سهام ) صا بان  قوق دفتری ارزش به بازار ارزش نسبتفرصت رشد عبارت است از 

 12سود غيرمنتظره

 و تیاگاراجان و لو .شودیاستفاده م آن سهم شدهینیبشیسود پ و هر سهم یسود واقع نیاز تفاوت ب رمنتظرهیبرای محاسبه سود ن

 سا  سهم هر سود تفاوت از نیرمنتظره سود محاسبه برای سود، واکنش ضریب پیرامون خود یهاپژوهش در همکارانش و هالیوا  همچنین

 شدهاستفاده ریز صورتبه رویکرد این از نیرمنتظره سود محاسبه جهت نیز پژوهش این در .کردند استفاده قبل سا  سهم هر سود و جاری

 (.15، 1923 همکاران، و مرادیاست )

 

 و ؛tدر سا    iسهم شرکت رمنتظرهیسود ن: 

 : سود هر سهم.

 13اندازه شرکت

 (.592، 2019، ایشرکت )ذاکار یهاییدارا کل طبیعی اندازه شرکت عبارت است از لگاریتم

 14پایداري سود
 (.12، 1932است )کرمی،  شدهاستفاده 1322سا   در پنمن و السون فریمن، پیشنهادی مد  از سود پایداری بررسی برای

 

 و ؛tدر سا   iشرکت  سود :

 .t)-1(در سا   iشرکت  سود :

 15بتای  سابداری

بوده و به علت وجود عواملی که   ذفرقابلیآن بخشی از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار که ن، (کیستماتیس سکی)ر ی سابدار یبتا

ه دهند. برای محاسبه ریسک سیستماتیک از شاخص قیمت بورس سهام )که نشاندیآی، به وجود مگذاردیبر قیمت کل اوراق بهادار اثر م

ریسک  جهکه در شودی. ضریب بتا برای یک سهم بخصوص به این صورت تعیین مشودیسطح عمومی قیمت سهام در بورس است(، استفاده م

 (.11، 1923ی،محمد) کنندیسیستماتیک آن سهم را با ریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه م

2

( , )m i

m

COV R R

R



    

iR؛= بازده سهام شرکت 

                                                           
7. Kothare, 8001, 17. 
1. Growth opportunity 

8. Unexpected earnings 

3. Firm size 

2. Earnings persistence 

7. Equity beta 

1
,

1

t t
i t

t

EPS EPS
UXP

EPS








,i tUXP

EPS

, ,( 1)i t i t itEPERS EPERS    

,i tEPERS

,( 1)i tEPERS 
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Rmو ؛= بازده سهام شاخص بازار 

σ2Rm واریانس =Rm. 

  جامعه آماري و حجم نمونه -5-5

. در دهندیم لیتشک 1939 یال 1922 یدوره زمان یدر بورس اوراق بهادار تهران ط شدهرفتهیپذ یهارا شرکت قیتحق نیا یجامعه آمار

 آماری جامعه های¬شده است. بدین منظور آن دسته از شرکتپژوهش  اضر برای تعیین نمونه آماری، از روش  ذف سیستماتیک استفاده

 .شوندیعنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی  ذف مبه باشند دارا را زیر شرایط که

 باشند؛ رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1922از سا   قبل .1

 اسفندماه هرسا  باشد؛ انیپا خیبه تار یشرکت منته یمال سا  .2

 نداده باشند؛ یسا  مال رییتغ یدوره موردبررس یط شرکت .9

 نباشند؛ و مهیو ب یمال یگرواسطه نگ،یهلد ،یگذارهیسرما یهاجزء شرکت یتحت بررس یهاشرکت .9

 .ها در دسترس باشند.آن یهاو داده اطالعات .5

از بین  فوق، هایمحدودیت اعما  از بعد. است بوده شرکت 922 شامل 1939 سا  پایان تا شدهپذیرفته هایشرکت کل تعداد تحقیق، این در

 شده است.پژوهش انتخاب یعنوان نمونه آمارصنعت به 25 نیشرکت از ب 119در بورس اوراق بهادار تهران درمجموع  شدهرفتهپذی هایشرکت

 پژوهش  هايیافته -6

 آمار توصيفی  -6-1
و  نیترمعروف .است یموردبررس هاییدهپد ای طیکردن شرا فیها توصاست که هدف آن ییهاشامل مجموعه روش یفیتوص قیتحق

توان اطالعات ها مییله آنوسبههایی را که روشو ...  اریانحراف مع ن،یانگیاند از: معبارت یآمار یهاشاخص ینترپرمصرف  ا یندرع

پردازد و هدف از آن نامند. این نوع آمار صرفاا به توصیف جامعه یا نمونه میشده را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار توصیفی مییآورجمع

 همچونهای مرکزی ها با استفاده از شاخصوتحلیل دادهیهتجزبخش آمار توصیفی،  در .ه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق استمحاسب

ترین شاخص ارتباط میانگین، اصلییندراانجام پذیرفته است.  11و کشیدگی 12های پراکندگی انحراف معیار، چولگیمیانگین و میانه و شاخص

منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاا  صورتبهها بر روی یک محور که اگر دادهیطوربهدهد، ها را نشان میداده مرکزی بوده و متوسط

گی دهد. چولها را نشان میگیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی دادهنقطه تعاد  یا مرکز ثقل توزیع قرار می

که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی یدرصورتهاست. تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده نیز از پارامترهای

که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت یدرصورتکه جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و یدرصورتمساوی صفر، 

(. در جدو  زیر 29، 1931مؤمنی، قیومی، باشد )جش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرما  میخواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سن

 .کنیمی توصیفی متغیرها را مشاهده میهاآماره

 ( آمار توصيفی1جدول )

 اندازه شرکت بتای  سابداری پایداری سود سود نیرمنتظره فرصت رشد ضریب واکنش سود 

 1020 1020 1020 1020 1020 1020 تعداد

 19/120903 0/929093 1/013929 0/122199 2/139201 3923/192299 میانگین

 19/201553 0/992392 0/10912 0/009299- 1/293292 9150/352019 میانه

 1/9239022 1/009933 2/1223202 1/2922221 1/5252192 21912/921225 انحراف معیار

 0/109 0/132- 2/211 2/321 0/202 2/959 چولگی

 0/505 9/939 59/552 29/922 9/112 92/991 کشیدگی

 10/2933 9/9919- 11/5932- 2/3193- 5/0122- 5110/1211-  داقل

 12/135 9/3921 25/9209 15/0225 3/9123 211593/2992  داکثر

                                                           
1. Skewness 

8. Kurtosis 
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ترین و و کم 352019/9150برابر با بوده و میانه متغیر  192299/3923، میانگین ضریب واکنش نمونه برابر با (1) جدو با توجه به 

 991/92 و 959/2 ترتیب به متغیر این کشیدگی و چولگی؛ و باشدمی 2992/211593و  -1211/5110بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با 

 .باشدیم

ترین و بیشترین و کم 293292/1با بوده و میانه متغیر برابر  139201/2 ، میانگین متغیر فرصت رشد نمونه برابر با(1) جدو با توجه به 

 باشد.یم 112/9و  202/0چولگی و کشیدگی این متغیر به ترتیب  ؛ وباشدمی 9123/3و  -0122/5مقدار آن به ترتیب برابر با 

ترین و کم و -009299/0بوده و میانه متغیر برابر با  122199/0 ، میانگین متغیر سود نیرمنتظره نمونه برابر با(1) جدو با توجه به 

 باشد.یم 922/29و  321/2چولگی و کشیدگی این متغیر به ترتیب  ؛ وباشدمی 0225/15و  -3193/2بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با 

دار ترین و بیشترین مقو کم 10912/0بوده و میانه متغیر برابر با  013929/1، میانگین پایداری سود نمونه برابر با (1) جدو با توجه به 

 .باشدیم 552/59 و 211/2 ترتیب به متغیر این کشیدگی و چولگی؛ و باشدمی 9209/25و  -5932/11آن به ترتیب برابر با 

ترین و و کم 992392/0بوده و میانه متغیر برابر با  929093/0 ، میانگین متغیر بتای  سابداری نمونه برابر با(1) جدو با توجه به 

 باشد.یم 939/9و  -132/0چولگی و کشیدگی این متغیر به ترتیب  ؛ وباشدمی 3921/9و  -9919/9رتیب برابر با بیشترین مقدار آن به ت

ترین و و کم 201553/19بوده و میانه متغیر برابر با  120903/19 ، میانگین متغیر اندازه شرکت نمونه برابر با(1) جدو با توجه به 

 باشد.یم 505/0و  109/0چولگی و کشیدگی این متغیر به ترتیب  ؛ وباشدمی 135/12و  2933/10 بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با

 وابسته متغير بودن نرمال آزمون -6-2

قبل از هر  ،ترین عملمهم ؛های پژوهشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیهبرای اجرای روش

برای همین  ها از اولویت اساسی برخورداراست.برای این منظور آگاهی از توزیع داده .اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است

 این آزمون. شده استهای پژوهش استفادهبرای بررسی فرض نرما  بودن داده اسمیرنوف -کولموگروفمنظور در این پژوهش از آزمون معتبر 

 پردازد.با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرما  بودن داده می

0H  دادهها دارای توزیع نرما  هستند :

1H  دادهها دارای توزیع نرما  نیستند :

( باشد 05/0تر از سطح آزمون )متغیر وابسته بزرگ( برای sigداری )اسمیرنوف اگر سطح معنی - با توجه به جدو  آزمون کولموگروف

ر از تتوان از قضیه  د مرکزی نرما  بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه  جم نمونه بزرگباشد. همچنین میها نرما  میتوزیع داده

 شده است.( اشاره2اسمیرنوف در جدو  ) – نتایج  اصل از آزمون کولموگروف ها را نرما  در نظر گرفت.توان توزیع دادهباشد می 90

 اسميرنوف -آزمون کولموگروف ( 2جدول )
 ضریب واکنش سود 

 1020 تعداد

 پارامترهای نرما  بودن
 3923/192299 میانگین

 21912/9212252 انحراف معیار

 3/512 آماره آزمون

 0/0000 سطح ا تما 

 باشد. لذا از توزیع نرما  برخوردار نیست.می 05/0سود کمتر از داری متغیر ضریب واکنش ازآنجاکه سطح معنی
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Best Transformation Ty pe: SU

Transformation function equals

-1.01209 + 0.687738 *  A sinh( ( X - 1672.63 ) / 1146.60 )

Probability P lot for  Or iginal Data

Probability Plot for  T ransformed Data

Select a T ransformation

(P-Value = 0.005 means <= 0.005)

Johnson Transformation for CAR

 
 زمانی قيمت سهام( تبدیالت جانسون براي متغير هم1نمودار )

نان ولی برای اطمیسازی شده و دارای توزیع نرما  هستند. ما نرما  دهد که متغیر مستقلنتایج  اصل از تابع انتقا  جانسون نشان می

 شده است.( اشاره9که نتایج  اصل از آن در جدو  ) اسمیرنوف استفاده نمودیم؛ – خاطر دوباره از آزمون کولموگروف

 يسازنرمالاسميرنوف بعد از فرایند  – ( آزمون کولموگروف3جدول )
 ضریب واکنش سود 

 1020 تعداد

 پارامترهای نرما  بودن
 0/01291152091992 میانگین

 1/01221151522139 انحراف معیار

 0/599 آماره آزمون

 0/393 سطح ا تما 

داری متغیر ضریب دهد که سطح معنیسازی نشان میاسمیرنوف بعد از فرایند نرما  – ( آزمون کولموگروف9نتایج  اصل از جدو  )

 است که متغیر وابسته ما نرما  شد. باشد. لذا نشانگر این مطلب مهممی 0005واکنش سود بیشتر از 

 یهمبستگ بیضر 6-3

 از کیی همبستگی، ضریب. است دیگر کمی متغیر با کمی متغیر یک رابطه درجه و نوع تعیین برای آماری ابزاری همبستگی ضریب

 نشان را( معکوس یا مستقیم) رابطه نوع همچنین و رابطه شدت همبستگی ضریب. است متغیر دو همبستگی تعیین در مورداستفاده معیارهای

 .است صفر برابر متغیر، دو بین رابطه وجود عدم در و است -1 تا 1 بین ضریب این. دهدمی

 ( ضریب همبستگی4جدول )

 تفسیر ضریب واکنش سود 

 ضریب واکنش سود
 1 ضریب همبستگی پیرسون

داری وجود داردرابطه معنی  
 1020 تعداد

 فرصت رشد

پیرسونضریب همبستگی   0/351 

داری وجود داردرابطه معنی داریسطح معنی   0/000 

 1020 تعداد
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 سود نیرمنتظره

 0/292 ضریب همبستگی پیرسون

داری وجود داردرابطه معنی داریسطح معنی   0/000 

 1020 تعداد

 پایداری سود

 0/212 ضریب همبستگی پیرسون

داری وجود داردرابطه معنی داریمعنیسطح    0/000 

 1020 تعداد

 بتای  سابداری

 0/322 ضریب همبستگی پیرسون

داری وجود داردرابطه معنی داریسطح معنی   0/000 

 1020 تعداد

 اندازه شرکت

 0/322 ضریب همبستگی پیرسون

داری وجود داردرابطه معنی داریسطح معنی   0/000 

 1020 تعداد

 تخمين مدل پژوهش 6-5

وش برای فرضیه او  از ر است؛ پذیرشبکه عصبی مصنوعی امکان روش اساس بر سود واکنش ضریب بر مؤثر عوامل بینیفرضیه او : پیش

 است. شدهاستفاده SPSS29 افزارنرمشبکه عصبی مصنوعی در محیط 

 تخصيص تعداد اعضاي نمونه 6-5-1

 عنوانبه داده نمونه 102 معاد  درصد که 2/23است و بیانگر این است که در تحقیق فوق  شدهارائه( 5تخصیص تعداد اعضای نمونه در جدو  )

 است. شدهانتخاب Testingدرصد  2/90 معاد  هاداده 912 و Training نمونه

( تخصيص تعداد اعضاي نمونه5جدول )  

 درصد تعداد نمونه 

 نمونه
 

Training 102 23/26 

Testing 912 90/26 

یداطالعات مورد تائ  1020 1006 

شدهاطالعات  ذف  0  

  1020 جمع

 شبکه عصبی مصنوعی مدل خالصه 6-5-2

 موارد اینکه از اطمینان  صو  برای، و داده نشان را عصبی یهاشبکه به مربوط اطالعات خالصه مد  شبکه عصبی مصنوعی جدو 

 است. شدهارائه( 2عصبی در جدو  ) خالصه مد  شبکه .دارد کاربرد باشند،یم صحیح یافتهاختصاص

 ( خالصه مدل شبکه عصبی مصنوعی6جدول )

 1 فرصت رشد متغیرهای مستقل لیه ورودی
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 2 سود نیرمنتظره

 9 پایداری سود

 9 بتای  سابداری

 5 اندازه شرکت

 5 تعداد وا دها

سازیروش مقیاس   استاندارد 

 لیه میانی

 1 تعداد لیه میانی

 2 تعداد وا دها در لیه میانی

 هیپربولیک تانژانت تابع مورداستفاده

 لیه خروجی

 1 ضریب واکنش سود متغیر وابسته

 1 تعداد لیه میانی

یاستانداردساز روش مقیاس سازی  

 خطی تابع مورداستفاده

  داقل مربعات تابع خطا

 

لیه  1لیه ورودی،  5 اصل شامل  معماری شبکه عصبی مصنوعیدهد که یمنشان  شبکه عصبی مصنوعی مد  خالصه( 2) جدو 

لیه خروجی است. تابع عملکرد مورداستفاده در لیه میانی تابع هیپربولیک تانژانت و تابع خطای مورداستفاده  داقل  1وا د و  2میانی با 

 .باشدیممربعات 

 عصبی مصنوعی شبکه ساختار 6-5-3

 شبکه .است مفید شبکه معماری کلی مفهوم درک اما دارد کمی نیاز مدلی ساختار و هافرض یشپبه عصبی یهاشبکه باوجودآنکه

 شود(یم یاد هایورود یا مستقل متغیرهای عنوانبه هاآن از همچنین )که هاکننده بینییشپ از تابعی مدار، شعاع تابع یا یهچندل پرسپترون

 کند.یم  داقل را ها(یخروج) هدف متغیرهای بینییشپ خطای است. که
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عصبی مصنوعی شبکه ساختار و توپولوژي شکل (2نمودار )  

 جلو به بازگشتی، هیچ بدون خروجی لیه به ورودی لیه از شبکه درون یهارابطه چون ،است 12خوریشپ معماری به معروف ساختار این

 :شکل این در .دارد جریان

 است کننده بینییشپ شامل ورودی لیه. 

 به تابع دقیق ساختار. است کننده بینییشپ از تابعی پنهان وا د هر ارزش است مشاهده نیرقابل وا دهای یاها گره شامل ورودی لیه 

 .کاربر توسطکنتر  قابل یهامشخصه و شبکه نوع: است وابسته عامل دو

 باشدیها مالعملعکس شامل خروجی لیه. 

 Testing و Training نمونه در مدل برازش خطاي 6-5-4

 این .است شدهداده نشان باشند،یم مقیاس وابسته به متغیرهای دارای خروجی لیه کهییازآنجا خطاها مربعات مجموعه جدو  این در

 .برساند خود میزان کمترین به را آن آموزش عملیات طی دارد در تالش شبکه که است خطایی تابع همان

 بينیپيش براي شبکه ساختار بهترین انتخاب( 7) جدول

باشد. همچنین مجموعه مربعات خطا برای می 001/0و خطای نسبی آن برابر با  991/0برابر با  Trainingمجموع مربعات خطا برای 

Testing  بنابراین برازش باشد. میو ازآنجاکه سطح خطای نسبی هر دو نمونه برابر  باشد؛می 001/0و خطای نسبی آن برابر با  129/0برابر با

 باشد.قبو  میمد  قابل

                                                           
1. Feedforward Architecture 

Training 
991/0 مجموع مربعات خطا  

001/0 خطای نسبی  

Testing 
129/0 مجموع مربعات خطا  

001/0 خطای نسبی  
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 مستقل متغير اهميت تحليل 6-5-5

 پایه بر است ممکن تحلیل .کندمی محاسبه را شبکه عصبی مصنوعی تعیین در کننده بینیپیش هر اهمیت که است  ساسی آنالیز

 که جدو  یک درنهایت .شود انجام آموزش نمونه روی تنها آزمایش نمونه وجود عدم صورت در یا شدهتلفیق آزمایش و آموزش هاینمونه

( و 1نتایج  اصل از سطح اهمیت متغیر مستقل در نمودار ) .شودمی ارائه است، کننده بینیپیش هر شده نرما  اهمیت و اهمیت دهندهنشان

 شده است.طور خالصه ارائه( به2جدو  )

 بينیپيش بر متغيرها تأثير آرایش( 8) جدول
 

 
 بينیپيش بر متغيرها تأثير آرایش( 3) جدول

 بحث و نتيجه گيري -7

 شدهرفتهیپذ یهادر  شرکت  یمصنوع یواکنش سود براساس شبکه عصب بیعوامل مؤثر بر ضر ینیب شیپژوهش پ نیما در ا یهدف اصل

پژوهش  ینظر یمبان یآورجمع ی. که براردیگ یرا دربرم 1939تا  1922 یهاسا  نیفاصله ب زین ی. قلمرو زمانباشدیدر بورس اوراق بهادار م

در  لیوتحلهیشده است. روش تجزهمراه آن استفاده یهاادداشتیو  یمال یهااز صورت یاطالعات آمار یآورجمع یو برا یااز روش کتابخانه

 یرهایمتغ قیتحق نیاستفاده است. در ا Excelو SPSS29افزار از نرم لیوتحلهیبوده و جهت تجز  یمصنوع یروش شبکه عصب قیتحق نیا

ود( واکنش س بیمستقل  )ضر ری( و متغی سابدار یسود، بتا یداریفرصت رشد، پا رمنتظره،یسود ن ت،)اندازه شرک قیتحق نیوابسته ا

 خطای و 991/0 با برابر Training برای خطا مربعات مجموع که : دهدینشان م قیاطالعات تحق لیوتحلهی اصل از تجز جی. نتاباشدیم

 باشد؛می 001/0 با برابر آن نسبی خطای و 129/0 با برابر Testing برای خطا مربعات مجموعه همچنین. باشدمی 001/0 با برابر آن نسبی

 نیا انگریب زی( ن2 اصله از جدو  ) جینتا .باشدمی قبو قابل مد  برازش بنابراین. باشدمی برابر نمونه دو هر نسبی خطای سطح ازآنجاکه و

 اصل  جینتا دارند. ریواکنش سود تأث بیسود، فرصت رشد، اندازه شرکت، بر ضر یداریپا ،ی سابدار یبتا رمنتظره،یسود ن بیاست که به ترت

 ( مطابقت دارد.1939) یو کردستان ی( و داراب2019) ایزاکار قیتحق جیبا نتا قیاو  تحق هیاز فرض

نفوذ ضریب  استانداردشده نفوذ ضریب   اولویت 

099/0 فرصت رشد  2/36  چهارم 

995/0 سود نیرمنتظره  1006  او  

029/0 پایداری سود  136  سوم 

913/0 بتای  سابداری  5/326  دوم 

021/0 اندازه شرکت  2/96  پنجم 
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