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 چکیده

 های شرکتسود در  بینی پیشدقت  زانیبر م مؤثر یمال های شاخصاز  یبرخ بندی رتبههدف اصلی از پژوهش حاضر 

در بورس در  شده پذیرفته های شرکتتمامی شامل  حاضر پژوهش آماری جامعه. باشد می زدیدر بورس استان  شده پذیرفته

برای گردآوری  .نمونه انتخاب شدند عنوان بهتصادفی  طور به ها شرکتنفر از مدیران این  31که از این میان  باشد میاستان یزد 

ها در  های پژوهش از روش میدانی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده بررسی پرسش های اولیه و اطالعات جهت داده

ها بر اساس طیف  باشد. این پرسشنامه می سود بینی پیشبر دقت  مؤثرعوامل بندی  این مطالعه، پرسشنامه خبره جهت اولویت

شود. با  برای طراحی پرسشنامه خبره استفاده مینه درجه ساعتی تنظیم شده است. در این تحقیق از تکنیک مقایسه زوجی 

انجام این پژوهش در طی دو فاز صورت پذیرفته است.  شود. استفاده از این مقایسه زوجی اهمیت نسبی معیارها تخمین زده می

ا استفاده از و در فاز دوم ب گردد میسود تعیین  بینی پیشدر فاز اول بعد از مطالعات ادبیات تحقیق متغیرهای مؤثر بر دقت 

عوامل صورت خواهد پذیرفت. برای اعتبار سنجی  بندی رتبهاکسل  افزار نرمدر محیط فازی و با استفاده از  AHPروش 

عوامل اصلی مطالعه  در بورس در استان یزد استفاده شده است. شده پذیرفته های شرکتبدست آمده از خبرگان  های جواب

حاشیه سود  گذاری. نسبت ارزش بت فعالیت، نسبت سودآوری، نسبت اهرمی و در نهایتنسبت نقدینگی، نسحاضر عبارتند از: 

در اولویت دوم قرار دارد. نسبت مالکانه  020/1در اولویت نخست قرار دارد. گردش موجودی کاال با وزن  061/1عملیاتی با وزن 

 های بعدی قرار دارند. اولویت در اولویت سوم قرار دارد. حاشیه سود خالص و نسبت سریع در 001/1با وزن 

 AHP، سود بینی پیش، گذاری نسبت ارزش ،نسبت نقدینگی، نسبت فعالیت، نسبت سودآوری، نسبت اهرمیهایکلیدی:واژه
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