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 چکیده

 ها شود. شرکتگذاری پرداخته میکاپالن و زینگالس و کارایی سرمایه KZبه بررسی رابطه محدودیت مالی بر اساس مدل  تحقیق در این

 ضرورت این هستند.بنابر مالی منابع های محدودیت دارای اقتصادی مختلف دالیل به باشند و برخوردارنمی الزم ثبات از مالی تامین برای

گیرد.بنابراین هدف از این بررسی رابطه بین  قرار مطالعه مورد گذاری و کارایی آنهاسرمایه رفتار مذکور، های به محدودیت توجه با که اردد

محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .  نمونه ، شامل 

 چند را در بر می گیرد .فرضیات بر اساس همبستگی 1392-1388پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  شرکت 79

)فیشر( و رگرسیون خطی چندمتغیره ، مورد آزمون قرار گرفته اند . متغیر مستقل این پژوهش  Fواتسون و آزمونهای  -، دوربین ایرشته

حد ( می  بیشتر از گذاری حد،  سرمایه کمتر از گذاری وابسته تحقیق کارایی سرمایه گذاری )سرمایهمحدودیت های مالی است و متغیر 

 حد،  سرمایه کمتر از گذاری و سرمایه محدودیتهای مالیباشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حکایت از ارتباط منفی معنادار بین 

 حد  می باشد  شتر ازبی گذاری

 

 حد ازبیشتر گذاری حد، سرمایه کمتر از گذاری سرمایه، کارایی سرمایه گذاری ودیت های مالی ،محد های کلیدی:واژه
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 بیان مساله

 مختلف امور گذاری درباشد . سرمایهبحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت ها می

بوده  توجه مورد ماندگی، عقب و رکود از جلوگیری ها و شرکت هتوسع مهم های راه از یکی عنوان به ها، همواره شرکت توسط

 از گذاری، سرمایه افزایش کارایی اری، گذ سرمایه توسعه بر عالوه که شده است موجب منابع در محدودیت میان، این در .است

 .(1998، 1) هوبارد برخوردار گردد فراوانی اهمیت

 می مواجه ای عدیده تهدیدات با که است داده رخ توسعه حال در درکشورهای ژهوی به امروز جهان در که تحوالتی به توجه با 

 های ثروت و امکانات از بهتر استفاده جهت مناسب کارهای راه نیازمند خود اقتصادی مشکالت حل برای کشورها این باشند،

 .(1385 نوربخش، و )تهرانی گذاری استسرمایه توسعه و بسط مهم، راهکارهای از یکی راستا، این در .باشند می خود خدادادی

 که فعالیت هایی در منابع مصرف از سو یک از که است آن مستلزم بهینه گذاری در حدسرمایه گذاری یاسرمایه کارایی

نیاز  که فعالیت هایی سمت به منابع ، دیگر سوی از و شود جلوگیری است شده انجام مطلوب حد بیش از آن گذاری درسرمایه

 گذاری اینگونهسرمایه کارایی مشی خط یک ( معموال1387 ، حصارزاده و ) مدرس شود هدایت گذاری داردسرمایه به تریبیش

 به آتی نقد ورود وجه باعث هستند بازیافتنی مثبت ارزش خالص دارای گذاری کهسرمایه های شود همه پروژه می تعریف

  (.2009همکاران ،  و )گارسیا پذیرفته شوند باید ه هاپروژ این بنابراین و شد خواهند تجاری واحد داخل

های مالی که توسط معیار های اندازه شرکت ، نسبت  باشد  که محدودیتبنابراین هدف از این تحقیق بررسی این مطلب می

عناداری گذاری ارتباط مسود تقسیمی ، اهرم مالی ، سطح نگهداری وجه نقد و عمر شرکت بوجود می آید با کارایی سرمایه

های مالی را در شرکت کاهش دهیم و مدیران  دارد  وانتظار ما از نتیجه پژوهش این است که هر چقدر بتوانیم محدودیت

 گذاری را باالتر می رود  .بتوانند به راحتی به منابع مالی خارجی دست بیابند، کارایی سرمایه

 اهمیت موضوع

ریسک  وجود با آورده، وجود به آتی و جاری های گذاری سرمایه بین تضاد و نوع رقابت یک مالی در ایران  های محدودیت

شود بنابراین با کمبود منابع  احتیاطی می اندازهای پس برای اقدام جهت انگیزه مدیران ایجاد باعث آتی، نقد وجوه های جریان

همین احتمال از دست دادن بعضی از  گذاری ها مجبور به استفاده از منابع داخلی شوند، و به خاطرمدیران برای سرمایه

 این پژوهش از چند جنبه می تواند حائز اهمیت باشد : گذاری ها را به علت محدود بودن منابع مالی به همراه دارند.سرمایه

نارسایی های موجود در بازار سرمایه ایران با ایجاد شکاف هزینه ای بین تامین مالی داخلی و خارجی می تواند شرکت ها  -1

گذاری سرمایه برای وجوه تامین مانع که دارد موانعی از دسته آنا در تامین منابع مالی مورد نیازشان با مشکل مواجه کرده و ر

 توانایی عدم و بد اعتباری شرایط از ناشی است ممکن گذاریسرمایه برای وجوه تامین در توانایی عدم .شود می مطلوب های

باعث به وجود آمدن باشد می شونده غیرنقد های دارایی وجود یا جدید، سهام انتشار رد توانایی عدم یا وام، گرفتن در

محدودیت های مالی برای شرکت ها شود. بنابراین بررسی واکنش شرکت ها در مواجه شدن با این شرایط و تعدیالت صورت 

اهمیت باشد و تا حدی از بار منفی این  گذاری و مدیریت نقدینگی می تواند حائزگرفته توسط آن ها در سیاست های سرمایه

 مساله بکاهد.

گذاری انجام محدودیت های مالی و کارایی سرمایهارتباط  بررسی درحوزه جامعی مطالعات تاکنون اینکه به باتوجهو  -2

ت قبلی ارائه به استفاده کنندگان و تصمیم گیران اطالعات جدیدتر و مازاد بر اطالعا هامتغیراین تعیین ارتباط بین نشده با 

 نماید تا آنها با ریسک کمتری تصمیم گیری نمایند.می

 تحقیقاهداف 

 هدف اصلی:

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .گذاری  شرکتشناسایی ارتباط بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه

 

                                                           
1 Hubbard 
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  اهداف ویژه

  حد ر ازگذاری کمتسرمایه با تعیین ارتباط محدودیت های مالی– 1

  حد گذاری بیشتر ازسرمایه با مالی تعیین ارتباط محدودیت های -2

 تحقیقسؤاالت 

 دارد؟ معنادار ای رابطه حد، گذاری کمتر ازسرمایه با محدودیت های مالی آیا -1

 دارد؟ معنادار ای رابطه حد، گذاری بیشتر ازسرمایه با مالی آیا محدودیت های -2

 های پژوهشفرضیه

 کنیم:فرضیه زیر را آزمون می دو یل شدن به هدف تحقیق،برای نا

 .دارد معنادار ای رابطه حد، گذاری کمتر ازسرمایه با محدودیت های مالی :فرضیه اول

 .دارد معنادار ای رابطه حد، گذاری بیشتر ازسرمایه با مالی محدودیت های دوم: فرضیه

 تعریف واژه هاى کلیدى

 گذاریکارایی سرمایه

ایش در سطوح تخصیص سرمایه به بخش های با فرصت های رشد باالتر یا افزایش انتقال وجوه از بخش های با فرصت افز

 ( 2009، 2رشد پایین تر به بخش های با فرصت رشد باالتر ) هواکیمیان

 محدودیت های مالی

 نیاز مورد مالی منابع از بخش بیشتری باشد، مواجه بیشتری مشکالت با بازار سرمایه خارجی منابع به دسترسی در که شرکتی

 شود می نامیده "مالی محدودیت دچار شرکت" اصطالحاً شرکتی چنین .کند می تأمین شرکت داخل منابع از را خود

 متغیر هاى پژوهش

 در این پژوهش، از سه دسته متغیرهاى مستقل، وابسته و کنترلى استفاده مى شود.

ها است، گذاری شرکتسرمایه است.متغیر وابسته این پژوهش، کارایی ی مالیمحدودیت هامتغیر مستقل این پژوهش 

 .شوندمی 3هاهمچنین متغیرهای کنترلی شامل رشد شرکت، نرخ بازده دارایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 .شوددر این فصل، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می

  نظریه نمایندگی:

 .شود می ناشی آنها اهداف بودن متفاوت از تضاد این .است نماینده و مالک بین تعارض لعهمطا نمایندگی، نظریه موضوع

 به تواند می شرکت که معتقدند محسوب مالکانشان از جداگانه و مستقل حقوقی شخصیت یک قانونی، دیدگاه از ها شرکت

 مهمترین از یکی .شود تلقی مختلف های طرف میان 4(1986، زیمرمن و واتز (اما شوند، می قراردادها از ای مجموعه عنوان

 نظریه پایه بر و مدیریت از مالکیت جدایی دنبال به که هاست شرکت سهامداران و مدیران میان قرارداد قراردادها، این

: تعهدات جاری مبالغی برای مدت زمانی معین جهت گذاریسرمایه .5( 2004 همکاران، و )آندرسون گیرد می شکل نمایندگی

( و عدم اطمینان از 3( نرخ مورد انتظار اطالعات 2( زمان وجوه تعهد شده 1گذاران ترل پرداخت های آتی برای سرمایهکن

 .(2005نماید)ریلی و برون؛پرداخت های آتی را جبران می

 

 
 

                                                           
2 Hovakimian 
3 Return on asset 
4 Watts & Zimmerman 
5Anderson  
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 پیشینه تحقیقات :

 پیشینه  داخلی:

 از فوق حاکی تحقیق گذاری نتایج سرمایه کارایی و مالی کیفیت گزارشگری رابطه بررسی (،1387مدرس و حصارزاده ) -

 گذاری گرددسرمایه کارایی موجب ارتقای تواند گذاری میسرمایه بیش)کم( از طریق مالی گزارشگری کیفیت که است آن

گذاری به جریان های نقدی در (، به بررسی  محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه1389)نژاد نقی کاشانی پور و -

ار تهران پرداختند، نتایج نشان می دهد که شرکتهای با محدودیت های مالی ،نسبت به شرکتهای بدون بورس اوراق بهاد

محدودیت مالی ،از حساسیت سرمایه کذاری به جریان های نقدی باالتری برخورد دار هستند و در هنگام تصمیم گیریها 

 گذاری ،بر جریان نقدی داخلی ،تاکید باال تری دارد.سرمایه

گذاری،نتایج (، بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تامین مالی بر سطوح سرمایه1390و حصارزاده) تهرانی -

گذاری ، مستقیم و به لحاظ آماری ، معنی دار نشان می دهد که رابطه ی بین جریان های نقدی آزاد و سطوح باالی سرمایه

های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه گذاری در شرکتیهاست .بین محدودیت در تامین مالی و سطوح پایین سرما

 .معنی داری وجود ندارد

 پیشینه  خارجی: 

 و عملیاتی جریان نقدی بین رابطه بررسی به "نقد وجه نقدی حساسیت جریان"عنوان با (، پژوهشی2004همکاران) و آلمیدا -

 های محدودیت شناسایی برای مناسبتری ، معیار نقد وجه نقدی یانجر حساسیت که کردند پرداختند، اثبات نقدی ذخایر

 .مالی است

 اطالعات وجود گذاری در شرایطسرمایه کارایی عدم کاهش در حسابداری اطالعات کیفیت نقش (،2007همکاران) و  بیتی -

 اهمیت اختصاصی، اطالعات به دستیابی و کننده محدود قراردادهای انعقاد با سازمانی برون دهندگان وام اختصاصی،اگرچه

 و افزایش گذاری راسرمایه کارایی گذاری، سرمایه در محدودیت اصوالً ولی دهند، می کاهش را حسابداری اطالعات کیفیت

 دهد. می کاهش گذاری راسرمایه برکارایی حسابداری اطالعات کیفیت تاثیر

جریان نقدی، نتایج  –گذاری ی مالی بر حساسیت سرمایههاتاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیت"بررسی  (،2011کیم) -

تری بر بزرگ های با محدودیت مالی باالتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر تحقیق او نشان داد که در شرکت

 های بدون محدودیت مالی دارند.جریان نقدی، به نسبت شرکت –گذاری حساسیت سرمایه

 روش تحقیق 

رویدادی )از طریق اطالعات ن پژوهش کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پسای

طی بازه زمانی   پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفعال  هایشرکتاز کلیه  پژوهشجامعه آماری این  گذشته( است.

توصیفی و استنباطی(برای تجزیه )ن تحقیق از دو دسته روش های آماری به طور کلی در ایشود. تشکیل می 1392الی  1388

آوری اطالعات مالی و ها و جمعها شامل تهیه فهرست شرکتدر این تحقیق گردآوری داده است. ها استفاده شدهو تحلیل داده

های مالی ی با مراجعه به صورتابه شیوه کتابخانه سودآوری وهای مالی و اقتصادی کلیدی شاخصها از قبیل غیر مالی آن

های منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارشمنتشر شده شرکت

افزار و صحرا انجام شده است. الزم به ذکر است که متغیرهای این تحقیق با نرم 2بورس و نرم افزارهای تدبیر پرداز  نسخه 

Excel  در ابتدا از روش همبستگی پیرسون های تحقیق، محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه 2010ویرایش

گیرد، در مرحله بعد از تحلیل برای اندازه گیری درجه ارتباط بین متغیرهای  مختلف در این تحقیق مورد استفاده قرار می

های آماری به معموأل استفاده از داده. مورد استفاده قرار می گیردتحلیل مسیر  ورگرسیون برای تخمین رابطه بین متغیرها 

های به دست آمده از به همراه نتایج آن نیز با توجه به  خروجیپذیر است: امکان 8ترکیبی و 7سری زمانی، 6روش مقطعیسه 

 :شودمی برای آزمون فرضیه ها از مدل زیر استفاده .انجام شده است SPSSافزار نرم

                                                           
6 - Cross sectional  
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++ 

  که در آن:

 گذاری=کارایی سرمایه      

و شرکتهای که بدون محدودیت های مالی هستند عدد  1های که دارای  محدودیت های مالی  هستند عدد شرکت  

 . صفر قرار می دهیم

 شهود به کل دارایی =ارزش دفتری دارایی های نام

  ROA= نسبت بازده دارایی که از تقسیم سود خالص به کل  دارایی پایان دوره    

 گیرینحوه اندازه نماد نام متغیر

 DFC محدودیت های مالی

15.21*()TotalAssets37.486(CashHolding/IRKZ

Div/Total Assets)+3.39*(Debt/ Total Assets)- 1.402*M/B 
 

 گذاری سرمایه کارایی
 

Investment =Capita Expenditure j t    + Sale of 

property 
 نسبت سود تقسیمی

 
 نسبت سود پرداختی به ارزش دفتری کل دارایی اول دوره

 - سطح نگه داری وجه نقد
 

 ری حقوق صاحبان سهامنسبت ارزش بازار به ارزش دفت M/B نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 هالگاریتم کل دارایی Size اندازه شرکت

 = LEV LEV اهرم مالی

 رشد شرکت
 

 ارزش دفتری دارایی های نامشهود به کل دارایی

 

 هشد استفاده مدل از گذاری، سرمایه کاراییمتغیر وابسته این پژوهش ، این پژوهش محدودیت های مالی  است متغیر مستقل

 ، تحصیل دارایی مخارج ای) شامل سرمایه مخارج از ها فروش دارایی مبلغ تفاضل اساس بر (2006 تحقیق وردی)وردی، در

 (1شود.) معادله شماره  می استفاده گذاری شرکتسرمایه سطح بینی برای پیش و زیر شرح به و ( و.... اساسی تعمیرات

Investment =j tCapita Expenditure    +of property Sale 

 :متغییرهای کنترلی

 =ارزش دفتری دارایی های نامشهود به کل دارایی 

  ROA= نسبت بازده دارایی که از تقسیم سود خالص به کل  دارایی پایان دوره    

 تجزیه و تحلیل داده ها

خواهد بود. قبل از از  %95اطمینان تعیین شده است که در این صورت سطح  درصد 5 در این تحقیق سطح خطای مورد نظر

 انجام آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون های مربوط به فرض های  کالسیک رگرسیون انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
7 - Time series 
8 - Panel 
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 آمار توصیفی

 :شده است داده نشان متغیرهای تحقیق پراکندگی و مرکزی شاخصهای توصیفدر این جدول 

 آمار توصیفی

 متغیرها
حجم 

 گینمیان حداکثر حداقل نمونه

انحراف 

 کشیدگی کجی استاندارد

 2.009- 036. 500. 49. 1.00 00. 395 محدودیت مالی

 98.52 8.25- 400. 356.- 0009.- 5.43- 268 گذاری کمتر از حدسرمایه

 22.40 4.09 1.38 74. 10.77 0003. 127 گذاری بیش از حدسرمایه

 77.18 8.82- 5.02 177. 1.00 50.83- 395 رشد شرکت 

 1.43 253. 125. 107. 57. 32.- 395 سبت بازده دارایین

 

 هاآزمون نرمال بودن داده

کنیم. تست می  %5را در سطح خطای  که آن ها استتوزیع داده بر نرمال بودن مبتنی ما فرض صفر ها،داده هنگام بررسی

فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال  برای ردبدست آید، در این صورت دلیلی  05/0بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی 

 .است، وجود نخواهد داشت

 هاجدول نرمال بودن توزیع داده

 سطح معناداری آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرها

 071. 1.292 مالی محدودیت

 109. 1.206 حد از کمتر گذاریسرمایه

 098. 1.239 حد از بیش گذاریسرمایه

 062. 1.310  شرکت رشد

 089. 1.248 دارایی بازده نسبت

است ؛ بنابراین مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق رعایت  05/0سطح معناداری همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از 

 شده است.

 آمار استنباطی

 .دارد معنادار ای رابطه حد، گذاری کمتر ازسرمایه با محدودیت های مالی فرضیه اول:

 گذاری کمتر از حدب همبستگی چندرشته ای بین محدودیت مالی و سرمایهضری

 متغیر دوم متغیر اول
ضریب همبستگی 

 ایچندرشته

آماره خی 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 محدودیت مالی
سرمایه گذای کمتر 

 از حد
192/0- 377/92 1 000/0 

گذاری کمتر از حد ای بین محدودیت مالی و سرمایهرشتهدهد  آماره ضریب همبستگی چندهمانطور که جدول  نشان می

(. بنابراین رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی و P<0/001معنادار است ) 001/0است که در سطح  -192/0برابر 

 گذاری کمتر از حد وجود دارد.سرمایه
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 جدول: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول تحقیق

 مدل

 ضریب استاندارد شده دارد نشدهضرایب استان

 tآماره 
سطح 

 معناداری

 توصیف همخطی

 بتا
انحراف 

 استاندارد
 VIF قدرت اغماض بتا

1 

   000. 5.548  214. 1.187 اثرات ثابت

 1.030 970. 001. 3.341- 291.- 241. 806.- سرمایه گذای کمتر از حد

 1.057 946. 813. 238. 021. 017. 004. رشد شرکت

 1.032 969. 687. 404.- 035.- 956. 386.- نسبت بازده دارایی

 001/0است که در سطح  -291/0گذاری کمتر از حد برابر دهد که ضریب استاندارد شده متغیر سرمایهنتایج جدول نشان می

معنادار  05/0در سطح (. اما ضریب بتای استاندارد شده متغیر رشد شرکت و نسبت بازده دارایی P<0/05معنادار است )

 (. بنابراین مدل ارائه  شده ، مدل ضعیفی است.P>0/05نیست )

 .دارد معنادار ای رابطه حد، گذاری بیشتر ازسرمایه با مالی محدودیت های فرضیه دوم:

 گذاری بیشتر از حدضریب همبستگی چندرشته ای بین محدودیت مالی و سرمایه
 ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 ایچندرشته

آماره خی 

 دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

سرمایه گذای  محدودیت مالی

 بیشتر از حد

283/0- 847/32 1 000/0 

گذاری بیشتر از حد ای بین محدودیت مالی و سرمایهدهد  آماره ضریب همبستگی چندرشتههمانطور که جدول نشان می

(. بنابراین رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی و P<0/001) معنادار است 001/0است که در سطح  -283/0برابر 

 گذاری بیشتر از حد وجود دارد.سرمایه

 جدول: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم تحقیق

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

 شده

 tآماره 

سطح 

 معناداری

 توصیف همخطی

 VIF درت اغماضق بتا انحراف استاندارد بتا

   000. 8.088-  040. 324.- اثرات ثابت 1

 1.013 987. 014. 2.474- 151.- 049. 120.- سرمایه گذای بیشتر از حد

 1.008 992. 381. 877.- 053.- 007. 006.- رشد شرکت

 1.007 993. 110. 1.603 097. 199. 319. نسبت بازده دارایی

 05/0است که در سطح  -151/0گذاری بیشتر از حد برابر برابر یب استاندارد شده سرمایهدهد که ضرنتایج جدول نشان می

دهد ورود متغیرهای کنترل رشد شرکت و نسبت بازده دارایی باعث کاهش (. جدول فوق نشان میP<0/05معنادار است )

الی شده است. نتایج جدول فوق گذاری بیش از حد و محدودیت مقدرت پیش بینی پذیری و همبستگی بین متغیر سرمایه

معنادار نیست  05/0دهد که ضریب بتای استاندارد شده متغیر رشد شرکت و نسبت بازده دارایی در سطح نشان می

(P>0/05 .) 

 نتیجه گیری

 و رکود از و جلوگیری هاشرکت توسعه مهم هایراه از یکی به عنوان همواره هاشرکت توسط مختلف امور در گذاریسرمایه

 گذاریسرمایه توسعه بر عالوه که شده است موجب منابع در محدودیت میان، این است.در بوده توجه مورد ماندگی عقب

 که است این نمود استنباط توانمی که مواردی از یکی گردد. برخوردار فراوانی اهمیت از گذاریسرمایه کارایی افزایش
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 با های پروژه انجام و قبول از مالی تأمین زیاد هایهزینه دلیل به است ممکن مالی تأمین با محدودیت مواجه هایشرکت

 (1988شود.) هوبارد، منجر گذاریسرمایه کاهش به امر این که نمایند نظرفصر مثبت خالص ارزش فعلی

  شودمی استفاده 9گذاری بیش از حد از ضریب همبستگی چندرشته ایبرای محاسبه همبستگی بین محدودیت مالی و سرمایه

 -192/0گذاری کمتر از حد برابر ای بین محدودیت مالی و سرمایهدهد  آماره ضریب همبستگی چندرشتهنتایج نشان می

گذاری (. بنابراین رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی و سرمایهP<0/001معنادار است ) 001/0است که در سطح 

گذاری کمتر از حد دهد که ضریب استاندارد شده متغیر سرمایهج رگرسیون نشان میو بر اساس نتایکمتر از حد وجود دارد. 

(. اما ضریب بتای استاندارد شده متغیر رشد شرکت و نسبت P<0/05معنادار است ) 001/0است که در سطح  -291/0برابر 

نتیجه این فرضیه با  ضعیفی است. (. بنابراین مدل ارائه  شده ، مدلP>0/05معنادار نیست ) 05/0بازده دارایی در سطح 

هم راستا  1996، و همکاران برنانکه؛ 1995، گرتلر و برنانکه؛ 1988، بلیندر وو برنانکه  2011های هاواکیمیان، پژوهش

کاری بیشتری صورت می ها با محافظهگذاری در پروژهها باالتر رود سرمایهباشد که هر چقدر محدودیت مالی در شرکتمی

 گیرد.

ای بین محدودیت مالی و دهد که  آماره ضریب همبستگی چندرشتهتایج بر اساس همبستگی چند رشته ای  نشان مین

(. بنابراین رابطه منفی و P<0/001معنادار است ) 001/0است که در سطح  -283/0گذاری بیشتر از حد برابر سرمایه

که ضریب  دهدو بر اساس نتایج رگرسیون نشان میجود دارد گذاری بیشتر از حد ومعناداری بین محدودیت مالی و سرمایه

(. جدول فوق P<0/05معنادار است ) 05/0است که در سطح  -151/0گذاری بیشتر از حد برابر برابر استاندارد شده سرمایه

بستگی دهد ورود متغیرهای کنترل رشد شرکت و نسبت بازده دارایی باعث کاهش قدرت پیش بینی پذیری و همنشان می

دهد که ضریب بتای استاندارد گذاری بیش از حد و محدودیت مالی شده است. نتایج جدول فوق نشان میبین متغیر سرمایه

های نتیجه این فرضیه با پژوهش (.P>0/05معنادار نیست ) 05/0شده متغیر رشد شرکت و نسبت بازده دارایی در سطح 

باشد که هر هم راستا می 1996، و همکاران برنانکه؛ 1995، گرتلر و برنانکه؛ 1988، بلیندر وو برنانکه  2011هاواکیمیان، 

 کاری بیشتری صورت می گیرد.ها با محافظهگذاری در پروژهها باالتر رود سرمایهچقدر محدودیت مالی در شرکت

 منابع
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 .72-93 ،صص2 ش حسابداری، تحقیقات

فصلنامه بورس اوراق بهادار،  .گذاری هیسرما ییو کارا یگزارشگری مال تیفی(ک1387مدرس، احمد و رضا حصارزاده . ) -2

 116-85، ص2سال اول، ش 
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