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 چکیده

 

هستند که ضمانت اجرایی نسبت به بازگشت سرمایه در صورت به  گذاریسرمایهذاران در صورتی متمایل به گسرمایه

ت گذاران از بابتواند باعث ایجاد نگرانی در سرمایهوجود آمدن مشکالت داشته باشند. ورشکستگی موضوعی است که می

ها حاکی از آن است که سیستم حسابرسی داخلی و تطبیق با ها و ورشکستگیایجاد کند. مطالعات مربوط به بحران شانهیسرما

در  یترمطلوبتوانستند با شرایط بهتر و کردند، میهای مالی را رعایت میمقررات و قوانین برای افزایش شفافیت صورت

حتمال گزارش ا (.4931بحران خود را پیش برده و از خطرات احتمالی بحران یا ورشکستگی مصون بمانند )مشکی و هاشمی، 

ل این امر بزرگتر بیشتر است. دلی هایشرکتکوچکتر نسبت به  هایشرکتزیان، برخورد با معضالت مالی و ورشکستگی در 

لوگیری در مواجه با بحران و ج هاشرکتهایی که اما در عمل یکی از استراتژی؛ بزرگتر است هایشرکتهای تنوع بیشتر فعالیت

 (.6142، 4رند، کاهش اندازه شرکت است )گنسلرگیاز ورشکستگی به کار می

اوراق  فعال در بورس هایشرکتکاهش اندازه شرکت بر احتمال ورشکستگی  تأثیربررسی هدف اصلی پژوهش حاضر، 

. دباشیم ایکتابخانهتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطالعات، استفاده از مطالعات  بهادار است.

فاده جامعه آماری مورد است استفاده شده است. و از روش پانل دیتا اکسل و ایویوز افزارهاینرمنیز از  هادادهتجزیه تحلیل برای 

شرکت  26که به روش حذفی )غربالگری( تعداد  باشدیمتهران  بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ هایشرکتدر این تحقیق 

ضیات شود. نتایج آزمون فرایویوز و روش پانل دیتا پرداخته می افزارنرماست. با استفاده از نمونه آماری انتخاب شده  عنوانبه

منابع  .شودیممنفی و معنادار دارد و فرضیه اول پژوهش پذیرفته  تأثیر احتمال ورشکستگیکاهش اندازه شرکت بر ، نشان داد

 .شودیمنمعناداری ندارد و فرضیه دوم تحقیق پذیرفته  تأثیرکاهش اندازه شرکت با احتمال ورشکستگی  نامحسوس بر رابطه بین

قیق مثبت و معنادار دارد و فرضیه سوم تح تأثیرمنابع مالی بر رابطه بین کاهش اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی همچنین 

ار دارد و فرضیه معنادمثبت و  تأثیرمنابع فیزیکی بر رابطه بین کاهش اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی  .شودیمپذیرفته 

 .شودیمپذیرفته  نیز چهارم تحقیق
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Abstract 

The investors are prone to investing if they have a guarantee of return on investment if 

any problems arise. Bankruptcy is a topic that can cause investors to worry about their capital. 

The researches related to crisis and bankruptcy indicate that if the internal audit system 

complied with the rules and regulations for increasing the transparency of financial statements 

could have better and more favorable conditions in their crisis and be safe from possible 

dangers of crisis or bankruptcy. The probability of reporting losses, dealing with financial 

problems and bankruptcy is higher in smaller companies than in larger companies and it is 

because of the greater variety of activities of larger companies. But virtually one of the 

strategies that companies use in facing a crisis and preventing bankruptcy is reducing company 

size.  

The main purpose of this study is to investigate the effect of reducing the size of a 

company on the probability of bankruptcy of companies active in the stock market. This paper 

is practical in terms of purpose and the information is done through library method. The data 

panel and the Eviews software have been used to analyze the data. The used statistical 

population in this research is the companies listed in Tehran Stock Exchange. Also, by 

systematic deletion, 82 companies have been selected as the statistical sample. The results of 

testing the assumptions showed that downsizing has a negative and significant effect on the 

probability of bankruptcy and the main hypothesis of the research is accepted. Also, the 

intangible resources do not have any effect on the relationship between the downsizing and the 

possibility of bankruptcy and the first sub-hypothesis of the research is not accepted. Also, the 

financial resources have a positive and significant impact on the relationship between 

downsizing and the probability of bankruptcy and the second sub-hypothesis of the research is 

accepted. The physical resources have a positive and significant effect on the relationship 

between downsizing and the probability of bankruptcy and the third sub-hypothesis of the 

research is also accepted. 
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