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  ها شرکت اندازه بر تأکید با ها شرکت ورشکستگي بر بانکي روابط تأثیر بررسي

  تهران بهادار اوراق بورس در
 

 2 ، سلمان گل کار1علي نجفي مقدم

 (مسئًل وًیسىذٌ) ، تُزان، ایزانجىًة تُزان ياحذ اسالمی آساد داوطگبٌ مبلی، مذیزیت استبدیبر، 1

 تُزان، ایزان جىًة تُزان ياحذ اسالمی آساد داوطگبٌ مبلی،مذیزیت  دکتزی، ديرٌ داوطجًی 2

 

 چکیده

مبلی ي اعتببر اس گذضتٍ بسیبر دير یکی اس مببحث اصلی علًم مبلی ي التصبدی بًدٌ است. امزيسٌ بب پیطزفت علًم  تأمیهمبحث 

را  َب ضزکتحممیه ي مذیزان مبلی ایه مًضًع بیص اس پیص حبئش اَمیت ضذٌ ي م تأمیهي ارائٍ ي معزفی مىببع متعذد ي جذیذ 

مبلی ببضىذ. اس طزفی خطز يرضکستگی ي يامبوذگی مبلی در  تأمیهمىبع  تزیه مطمئهبز آن داضتٍ کٍ َمزاٌ بٍ دوببل بُتزیه ي 

مىجز بٍ يرضکستگی گزدد. تحمیك فًق بب َذف بزرسی  تًاوذ میاضتببٌ در اوتخبة مىببع مبلی  َزگًوٍبًدٌ ي  َب ضزکتکمیه 

در بًرس ايراق بُبدار تُزان طزح ریشی ي بب استفبدٌ اس  َب ضزکتبز اوذاسٌ  تأکیذبب  َب ضزکتابط ببوکی بز يرضکستگی ري تأثیز

ایًیًس  افشار وزمبب استفبدٌ اس ريش رگزسیًن چىذ متغیزٌ ي  1311تب  1311ضزکت سبل، در ببسدٌ سمبوی  131مبلی  َبی دادٌ

مًرد بزرسی لزار گزفت تعذاد  1168ضزکت سبل کٍ بب استفبدٌ اس متذ آلتمه  131اس اوجبم ضذٌ است. وتبیج تحمیك وطبن داد: 

. وتبیج آمبری تحمیك وطبن داد ببضذ میضزکت دچبر درمبوذگی مبلی  61ضزکت غیز يرضکستٍ ي  11ضزکت يرضکستٍ،  31

رد. اس سًی دیگز وتبیج وطبن داد يجًد دا َب ضزکتخصًصی ي احتمبل يرضکستگی  َبی ببوکارتببط معىبداری بیه اخذ يام اس 

  .يجًد وذارد َب ضزکتديلتی ي احتمبل يرضکستگی  َبی ببوکرابطٍ معىبداری بیه اوذاسٌ ضزکت، تعذد ريابط ببوکی، اخذ يام اس 
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