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خالصه مقاله:
مدلهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزار شناسایی تداوم فعالیت شرکتها هستند. که با استفااده از

تجزیه تحلیل نسبتهای مالی به پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی می پردازد. در اغلب نسبتهای مالی
مذکور سود وجود دارد با توجه به اهمیت آن و بحث مدیریت سود که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه
محققین قرار گرفته است. در این تحقیق سود از منظر کیفی مورد بررسی قرار گرفته است هدف این

پژوهش این است که آیا با وارد کردن متغیر جدید کیفیت سود به مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و
اسپیرمن گیت می توان پیش بینی را بهبود داد؟ به این منظور ابتدا به مدل اولیه آلتمن و اسپیرین گیت

به پیش بینی ورشکستگی پرداتمیم. و سود و تعدیل مجدد ضرایب به پیش بینی و مقایسه نتایج پرداختیم
نتایج تحقیق حاکی از آن است که وارد کردن متغیر کیفیت سود به این دو مدل، پیش بینی تا حد قابل

مالحظه ای بهبود یافته است.
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لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-MOCONF01-MOCONF01_1180.html

این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.
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