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 بینی پیشدر  CARTو  CHAID کاوی دادهیتم روـلگارزیابی کارایی ا

 مالی های نسبت بر اساسورشکستگی 
 

 2، خسرو فغانی ماکرانی1*نازنین زیودار چگینی

 (گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران )نویسنده مسئول کارشناس ارشد حسابداری، 1

 رانیا دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی ساری، 4

 

 چکیده

اسرت  در ورول سرالیان     گرااری  سررمای  جهت  گیری تصمیمتداوم فعالیت واحدهای اقتصادی یکی از عناصر مهم در  بینی پیش

  در حال اند شدهالی ارائ  درماندگی م بینی پیشمتمادی این موضوع موردتوج  پژوهشگران بسیاری واقع شده و الگوهایی جهت 

  واکنش سریع و مناسب در مقابر  شررایب بسریار    کنند میاقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت  های بنگاهحاضر، 

نقش بسزایی دارد  با توسع  بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شردن وضرعیت رقرابتی،     ها بنگاهمتغیر بازار، در موقعیت 

بینری   مالی در پریش  های نسبت  هدف این تحقیق بررسی توانایی شوند میورشکست  از میدان رقابت خارج  ها شرکتاز بسیاری 

شررکت در برازه زمرانی     174باشد  نمونر  تحقیرق شرام     در بورس اوراق بهادار تهران می شده پایرفت های ورشکستگی شرکت

 برر اسراس  ورشکسرتگی   بینری  پریش در  CHAIDو  CARTوىکادهدایتم رلگودو ا پژوهشن ریباشد  در امی 1838تا  1811

تروان برا دقرت    مالی با استفاده از کدام مردل مری   های نسبتمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود بر اساس  مالی های نسبت

دو وسب یتمها ترلگور، ااکورر یتم مرورلگدو ا  رى برجوخرى ارمتغیره عنوان ب  بینی کرد  را پیش ها شرکتبیشتری ورشکستگی 

R) ىتگرریب همبسرضرى ارمآشاخص 
نتایج حاص  از تحقیرق  د  رگرفتنار رریابى قرد ارزمو (MAE)ب مطلق خطا رمتوسو  (2

در برورس   ها شرکتبینی ورشکستگی برای پیش CARTیتم رورلگا  ربت برنس CHAIDى رختل دردرمبیانگر توانایی بیشتر 

 باشد اوراق بهادار تهران می

 

 مالی های نسبتورشکستگی،  بینی پیش ،CARTو  CHAID کاوی دادهیتم رورلگا: های کلیدی واژه
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