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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر کارایی سرمایهگذاری با در نظر گرفتن اندازه شرکتها
(متوسط و کوچک) میباشد .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمام
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهای  1971تا  1971است که با تعدیل جامعه با قید
شرایطی و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،نمونه آماری متشکل از  191شرکت پذیرفته شده مشخص گردید .برای
بررسی نوع رابطه بین متغیرها و ارائه مدل پیشبینی ،از روش رگرسیون استفاده شده است .در این روش آماری ،رابطه
بین متغیرها به صورت تابعی از متغیر وابسته که تغییرات متغیر مستقل را پیشبینی میکنند ،تعیین میشود .نتایج پژوهش
نیز حاکی از ارتباط معناداری بین محدودیت مالی و همچنین کارایی سرمایهگذاری (بیشتر و کمتر از حد) میباشد و
همچنین یافتهها نشان داد که نقش تعدیلگری متغیر اندازه شرکتها در روابط بین محدودیت مالی و کارایی
سرمایهگذاری مورد تأیید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :محدودیت ،محدودیت مالی ،کارایی سرمایهگذاری ،اندازه شرکت.
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 .1مقدمه و بیان مساله
در تعیین کارایی سرمایهگذاری ،دست کم دو معیار نظری وجود دارد :معیار اول بیان میکند که بهمنظور تأمین مالی
فرصتهای سرمایهگذاری ،نیاز به جمعآوری منابع وجود دارد .در یک بازار کارا ،همه پروژههای خالص ارزش فعلی
مثبت ،باید تأمین مالی شوند (صفریگرایلی و رعنائی .)1979 ،اگرچه تعداد زیادی از پژوهشهای موجود در حوزه مالی
نشان داده است که محدودیتهای مالی ،توانایی مدیران را در تأمین مالی محدود میسازد (فازاری و همکاران،)1700 ،
یکی از مواردی که میتوان استنباط نمود آن است که شرکت های با محدودیت تأمین مالی ،ممکن است به علت
هزینههای زیاد تأمین مالی ،از قبول و انجام پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت ،صرف نظر نمایند که این امر ،به کم -
سرمایهگذاری منجر میشود (خدامیپور و پناهیگنهرانی .) 1971 ،اما منظور از اصطالح محدودیت مالی این است که در
تأمین مالی برای تمامی سرمایهگذارییها ،این محدودیت ممکن است به دلیل شرایط بد اعتباری و عدم توانایی در
گرفتن وام ،یا عدم توانایی در انتشار سهام جدید ،یا وجود داراییهای غیرنقد شونده باشد .به هر حال محدودیت مالی
نمی تواند مترادف با فشار مالی اقتصادی یا ریسک ورشکستگی باشد ،هرچند که این اصطالحات با محدودیت مالی نیز
مرتبط هستند (کنعانی امیری.)1901 ،
بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر کارایی سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها ،یکی از موضوعات بحث برانگیز در
پژوهشهای حسابداری بوده است (دانگمی .)2111 ،سرمایهگذاری در امور گوناگون توسط شرکتها ،همواره بهعنوان
یکی از ابزارهای مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی ،مورد توجه بوده است .در این میان،
محدودیت مالی در منابع موجب شده است که عالوهبر توسعه سرمایهگذاری ،افزایش کارایی سرمایهگذاری ،از اهمیت
فراوانی برخوردار گردد .بهطور کلی ،کارایی سرمایهگذاری به معنای پذیرش پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت و
منظور از ناکارایی سرمایهگذاری ،انتخاب پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایهگذاری بیش از حد) یا عدم
انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری (سرمایهگذاری کمتر از حد) است (کیم .)2112 ،لذا هدف پژوهش حاضر این ،است
که در حد امکان آثار ناشی از اقدامات انجام شده و همچنین میزان دستیابی به هدفهای این تغییر مبنا ،در حوزه
محدودیتهای مالی ،را بررسی و نتایج آن را ارائه کند .با در نظر گرفتن موارد بیان شده در باال میتوان مسئله پژوهش را
به این شرح بیان کرد که آیا با بررسی کارایی سرمایهگذاری که مبتنی بر اندزه شرکتها باشد محدودیتهای مالی بهبود
یافته است؟ از سوی دیگر بدلیل کمبود چنین پژوهشهایی در نظام حسابداری ایران و بهدلیل عدم توانایی در بهرهگیری
از نتایج پژوهشهای خارجی به خاطر تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی ،پژوهش حاضر از اهمیت خاص خود برخوردار
میباشد .بر این اساس ،این پرسش را میتوان عنوان نمود که آیا محدودیتهای مالی بر کارایی سرمایهگذاری با در نظر
گرفتن اندازه شرکتها (کوچک و متوسط) تأثیر معناداری دارد؟
 .2پیشینه و مبانی نظری پژوهش
 .1.2پیشینه نظری

با توجه به تعریف ناکارایی سرمایهگذاری در قالب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایهگذاری و بحث در مورد گزینش
نادرست و خطر اخالقی بهعنوان دو اثر و نتیجۀ اصلی عدم تقارن اطالعاتی ،این نتیجه بهدست میآید که محدودیت مالی
منجر به کمسرمایهگذاری یا به عبارتی ناکارایی سرمایهگذاری خواهد شد .از آنجا که شرکتها برای تأمین مالی
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فرصتهای سرمایه گذاری خود نیاز به افزایش سرمایه به میزان و مبلغ کافی دارند ،محدودیت شرکتها در تأمین مالی به
میزان کافی ،توانایی سرمایهگذاری در پروژههای دارای پتانسیل الزم را از مدیران سلب میکند و درنتیجه ،شرکتهایی
که با محدودیت در تأمین مالی مواجه هستند ،پروژههای دارای ارزشهای خالص مثبت را به علت هزینههای باالی تأمین
مالی کنار میگذارند که این امر به سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکت منتج میشود (عبور از فرصتهای
سرمایهگذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت) (فرتوکزاد و کاشانی .)1971 ،اما از سوی دیگر نیز اشاره میشود حتی
در شرایطی که شرکت موفق به تأمین مالی به میزان کافی گردد نیز هیچگونه ضمانتی وجود ندارد که سرمایهگذاری
صحیحی انجام شود ،زیرا طبق نظر واردی ( )2112در صورت وجود عدم تقارن اطالعاتی و نبود مکانیزمهای کارا جهت
هم راستا نمودن منافع سهامداران و مدیران ،مدیران ممکن است از جریانات نقدی آزاد استفاده نموده و پروژههایی با
ارزش فعلی خال ص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار گیرند که این اقدام به شکل دیگری از ناکارایی
سرمایهگذاری یعنی به بیش سرمایهگذاری منتهی میشود .با توجه به تعریف کارایی سرمایهگذاری به عنوان انتقال وجوه
به بخشهایی با سودآوری بیشتر ،اینگونه استدالل میشود که محدودیتهای مالی میتواند از طریق برانگیختن
مدیران به انتقال وجه به بخشهایی با سودآوری بیشتر ،کارایی سرمایهگذاری را در درون بنگاهها بهبود ببخشد .در
حقیقت زمانی که مدیران از اداره کردن یک بنگاه بزرگتر منفعت بهدست میآورند ،محدود بودن تأمین مالی ،آنها را
برآن میدارد که از پروژههای بهتر که منافع بنگاه را افزایش میدهند حمایت کنند (فازاری و همکاران.)1700 ،
همچنین با تعریف کارایی سرمایهگذاری بهعنوان انتقال وجوه از بخشهای با فرصت رشد پایینتر به بخشهای با فرصت
رشد باالتر اینگونه استدالل میشود که اگر چه محدودیتهای مالی از طریق محدود کردن میزان سرمایه تحت کنترل
مدیران مانع آنها برای دنبال کردن فرصتهای سرمایهگذاری میشود و به توانایی مدیران برای بهعهده گرفتن
پروژههایی با ارزش فعلی خالص مثبت آسیب میرساند ،اما با توجه به میزان همبستگی منافع مدیران با سودآوری
سرمایهگذاریها ،محدودیتهای مالی میتواند منجر به استانداردهای باالتر در انتخاب پروژه و کارایی در تخصیص
سرمایه بین بخشهای مختلف شود .به این ترتیب با توجه به محدود بودن سرمایه در شرایط محدودیت مالی ،مدیران
میتوانند با تخصیص مجدد وجوه از پروژههایی با کیفیت پایینتر به پروژههایی با کیفیت باالتر یا از بخشهایی با فرصت
رشد پایینتر به بخشهای با فرصت رشد باالتر ،کارایی سرمایهگذاری در شرکت را باال ببرند (هُواکیمیان.)2111 ،
فرصتهای رشد گزینههای رشد واقعی هستند که ارزش آنها مورد توجه قرار میگیرد و از آنجایی که راهی را پیش
روی فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری در آینده باز میکنند ،میتوانند دارای ارزش مثبت باشند .میتوان گفت
فرصتهای رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایهگذاری و سودآوری است .سرمایهگذاری در پروژهای که
پتانسییل رشد داشته باشد منجر به ایجاد سود برای سرمایهگذاری میشود .پژوهشگران برای اندازهگیری فرصتهای رشد
از معیارهای مختلفی استفاده کردهاند ،از جمله نسبت توبین کیو (هُواکیمیان ،)2111 ،نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به
کل داراییها ،نسبت درآمد به قیمت و رشد فروش که در میان این معیارها نسبت توبین کیو بهعنوان مهمترین معیار برای
اندازهگیری فرصتهای رشد شناخته شده است و استفاده از آن در مقایسه با دیگر معیارها از عمومیت بیشتری
برخوردار است.
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 .2.2پیشینۀ تجربی

پژوهشهای مربوط به محدودیتهای مالی و کارایی سرمایهگذاری هر کدام بهصورت جداگانه در این بخش مورد
بررسی قرار میگیرند .الزم به ذکر میباشد ،در مورد ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی پژوهش حاضر تا آنجا که
محقق جستجو نموده ،تحقیقات بسیار معدودی در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است .در حقیقت انجام پژوهشی
با این عنوان ،تازگی داشته و از پیشینۀ کمی در کشور برخوردار میباشد .لذا در حوزۀ پیشنۀ موضوع پژوهش حاضر به
ارتباط متغیرهای مورد بررسی با مغیرهای دیگر در تحقیقات انجام گرفته ،بهشرح ذیل پرداخته شده است .ازجمله
تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری میتوان به پژوهشهای زیر به ترتیب زمانی
آنها اشاره داشت:
کومار و رانجانی ( )2110با «بررسی رابطه بین محدودیتهای مالی و تصمیمات سرمایهگذاری در کشور هند» با انتخاب
نمونهای شامل  910شـرکت در دوره زمانی  2117تا  ،2112با استفاده از روش ( )GMMبدین نتایج دست یافتهاند که
حساسیت جریان نقدی ،یک معیار معتبر از محدودیتهای مالی در بخش تولید هند است.
آلتاف و احمدشاه ( )2110پژوهشی را تحت عنوان «بررسی محدودیتهای سرمایهگذاری و مالی در شرکتهای هند:
آیا سرمایه در گردش ،سرمایهگذاری ثابت را هموار میکند؟» ،انجام دادند .این پژوهش بر اساس اطالعات مالی ثانویه
 222شرکت تولیدی صنعتی هند ،که از پایگاه داده  CAPITALINEدریافت شده بود و مربوط به یک دوره  11ساله
بود صورت پذیرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که سرمایه در گردش ،بیش از حد به شوکهای جریان
نقدی حساس است .عالوه بر این ،این مطالعه تمایل دارد تا نقش سرمایه کارآفرینی در هموارسازی سرمایه ثابت را
بررسی کند.
در پژوهشهای داخلی میتوان بیان نمود که در پژوهشی الریدشت بیاض و همکاران ( )1979به «بررسی رابطه
محدودیت مالی ،ساختار داراییها ،تأمین مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران» ،در نمونهای شامل  122شرکت برای یک دوره  11ساله ( )1901-1979پرداختند .آنها با استفاده از اثر
تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپالن و زینگالس ( )1779در رابطه ساختار داراییهای وثیقه شدنی و ساختار مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدین نتایج دست یافتهاند که محدودیت مالی شرکتها در رابطه
کل داراییهای وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای داراییهای وثیقه شدنی (اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ،موجودی
کاال و حسابهای دریافتنی) ،با اهرم مالی شرکت ،تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ بهعبارت دیگر ،با وجود
محدودیتهای مالی در شرکتها ،این رابطه تقویت میشود.
کریمی و صادقی ( ،)1900در پژوهشی تحت عنوان «بررسی سرمایهگذاری داراییهای سرمایهای و محدودیتهای مالی
داخلی و خارجی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران» با جامعه آماری متشکل از  120شرکت تولیدی
در دوره زمانی  1971تا  ،1971از نسبت «جریانهای نقدی عملیاتی به حقوق صاحبان سهام» بهعنوان محدودیتهای مالی
داخلی و از «اندازه شرکت» بهعنوان محدودیتهای مالی خارجی استفاده نمودند .تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون
فرضیهها با استفاده از روش الگوی تصحیح خطا ( ،)ECMحاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین اندازه شرکت و
حساسیت سرمایهگذاری نسبت به جریانهای نقدی است و بنابراین با افزایش محدودیتهای مالی خارجی ،حساسیت
سرمایهگذاری نسبت به جریانهای نقدی نیز در حال افزایش است .دیگر نتایج پژوهش نشان میدهد که بین جریانهای
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نقد عملیاتی و حساسیت سرمایهگذاری نسبت به جریانهای نقدی رابطهای منفی و معنیدار وجود دارد .بنابراین با کاهش
محدودیتهای مالی داخلی ،حساسیت سرمایهگذاری نسبت به جریانهای نقدی افزایش یافته است.
 .2.2فرضیههای پژوهش و مبانی نظری آنها

مبانی نظری فرضیات اول و دوم حاکی از ارتباط بین محدودیت مالی و کارایی سرمایهگذاری (بیشتر و کمتر از حد)
میباشد .در حقیقت براساس مبانی نظری ،بحث محدودیتهای مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیشروی تمام
شرکتها میبا شد .شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری ،تفکیف شرکتها به دو
گروه شرکتهای در اندازههای متوسط و کوچک و همچنین شرکتهای با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی
است .فازاری و همکاران ( ،)1700استدالل میکنند که شرکتهای دارای محدودیت مالی شدید با اندازه متوسط ،در
هنگام تصمیمگیریهای کارایی سرمایهگذاری ،بر جریانات نقدی تأکید و تأثیرات بیشتری خواهند داشت .به عبارتی با
افزایش میزان اختالف بین هزینههای تأمین مالی داخلی و خارجی ،حساسیت سرمایهگذاری به وجود نقد داخلی افزایش
مییابد.
همانطور که پیشتر عنوان شد با توجه به تعریف ناکارایی سرمایهگذاری در قالب بیش سرمایهگذاری و کم
سرمایهگذاری و بحث در مورد گزینش نادرست و خطر اخالقی بهعنوان دو اثر و نتیجهی اصلی عدم تقارن اطالعاتی،
این نتیجه بهدست میآید که محدودیت مالی ،منجر به کم سرمایهگذاری یا به عبارتی ناکارایی سرمایهگذاری خواهد
شد .از آنجا که شرکتها برای تأمین مالی فرصتهای سرمایه گذاری خود نیاز به افزایش سرمایه به میزان و مبلغ کافی
دارند ،محدودیت شرکتها در تأمین مالی به میزان کافی ،توانایی سرمایهگذاری در پروژههای دارای پتانسیل الزم را از
مدیران سلب میکند در نتیجه ،شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مالی مواجه هستند ،پروژههای دارای ارزشهای
خالص مثبت را بهعلت هزینههای باالی تأمین مالی کنار می گذارند که این امر به سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکت
منتج میشود (عبور از فرصتهای سرمایهگذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت)( ،فرتوکزاد و کاشانی .)1971 ،اما از
سوی دیگر نیز اشاره میشود ،حتی در شرایطی که شرکت موفق به تأمین مالی به میزان کافی گردد نیز هیچگونه ضمانتی
وجود ندارد که سرمایهگذاری صحیحی انجام شود ،زیرا طبق نظر واردی ( ،)2112همچنین با تعریف کارایی
سرمایهگذاری بهعنوان انتقال وجوه از بخشهای با فرصت رشد پایینتر به بخشهای با فرصت رشد باالتر اینگونه
استدالل میشود که اگر چه محدودیتهای مالی از طریق محدود کردن میزان سرمایه تحت کنترل مدیران مانع آنها
برای دنبال کردن فرصتهای سرمایهگذاری میشود و به توانایی مدیران برای به عهده گرفتن پروژههایی با ارزش فعلی
خالص مثبت آسیب میرساند ،اما با توجه به میزان همبستگی منافع مدیران با سودآوری سرمایهگذاریها ،محدودیتهای
مالی می تواند منجر به استانداردهای باالتر در انتخاب پروژه و کارایی در تخصیص سرمایه بین بخشهای مختلف شود.
به این ترتیب که باتوجه به محدود بودن سرمایه در شرایط محدودیت مالی ،مدیران میتوانند با تخصیص مجدد وجوه از
پروژههایی با کیفیت پایینتر به پروژههایی با کیفیت باالتر یا از بخشهایی با فرصت رشد پایینتر به بخشهای با فرصت
رشد باالتر ،کارایی سرمایهگذاری در شرکت را باال ببرند (هُواکیمیان.)2111 ،
همچنین تئوریهایی همچون تئوری مبادلهای و تئوری سلسهمراتبی نیز میزان محدودیتهای مالی و اندازۀ شرکتها در
حد متوسط و کوچک را بهمنظور افزایش میزان کارایی سرمایهگذاری بیان میدارد .مطابق تئوری مبادلهای ،شرکتها
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سطح مطلوب سرمایهگذاری و هم چنین نگهداری وجه نقد خود را براساس ایجاد توازن بین منافع و منابع خود همچون
محدودیتهای مالی تعیین میکنند .در حقیقت شرکتها باتوجه به بودن و یا نبودن محدودیتهای مالی ،انگیزه الزم در
جهت فرصتهای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران با توجه به وجوه مورد نظر ایجاد خواهند نمود .مطابق تئوری
سلسهمراتبی نیز ،رویههای تأمین مالی از یک رویه سلسهمراتبی تبعیت میکند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده
میشوند.
مبانی نظری فرضیه سوم حاکی از تعدیلگری اندازه شرکتها بر رابطه بین محدودیت مالی و کارایی سرمایهگذاری
شرکتها میباشد که با بررسی تحقیقهای صورتگرفته در این زمینه میتوان با توجه به مبانی نظری حاصل شده به
وجود رابطه مثبت بین محدودیتهای مالی و کارایی سرمایهگذاری مبتنی بر اندازۀ شرکتها اشاره داشت که بهعنوان
مثال بتوسن و همکاران ( ،)2111مشاهده کردند که این رابطه مثبت برای شرکتهایی قوی چشمگیرتر خواهد بود که
توسط تعداد کمی از تحلیلگران پیگیری می شوند .از سوی دیگر نیز با توجه به تحقیقات و نظریههای ریچاردسون
( ،)2111محدودیتهای مالی با توجه به میزان سرمایهگذاری و همچین اندازه شرکتها ،نوسانات مالی خواهد داشت
که در حقیقت هرچه اندازۀ شرکتها بزرگتر ،میزان سرمایهگذاری و از سوی دیگر محدودیت مالی و همچنین میزان
ریسک آن نیز بیشتر و باالتر خواهد بود .همچنین در صورت نتایج ایدهآل ،بازدهی و سود قابل توجهی خواهد داشت.
در حقیقت با توجه به پژوهشها و نظریات صاحبنظران حوزه حسابداری ،اندازۀ شرکت میتواند بر حساسیت
سرمایهگذاری ،محدودیتهای مالی و جریانات نقدی تأثیرگذار باشد .بهطور کلی ،شرکتهای بزرگ با مشکالت
جذب سرمایهگذری کمتری مواجه هستند .زیرا در شرکتهای بزرگ ،اعتباردهندگان با هزینههای نظارتی و نمایندگی
کمتری مواجه هستند .در نتیجه ،شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ ،دارای هزینههای باالتر تأمین مالی
خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند .لذا شرکتهایی که اندازۀ آنها از مقادیر میانه اندازۀ تمام
شرکتهای موجود در نمونه ،پایینتر باشد ،در گروه شرکتهای با محدودیت مالی و در غیر اینصورت ،در طبقۀ
شرکتهای بدون محدودیت مالی ،قرار میگیرند .برای اندازهگیری شرکت ،از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل
داراییها استفاده شده است (جی و همکاران .)2111 ،بنابراین با توجه به مطالب بیان شده در مبانی نظری ،فرضیههای
پژوهش به شرح زیر مطرح شدهاند:
 فرضیه اول :بین محدودیت مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد ،رابطه معناداری وجود دارد.
 فرضیه دوم :بین محدودیت مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد ،رابطه معناداری وجود دارد.
 فرضیه سوم :اندازه شرکتها بر رابطه بین محدودیت مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتها تأثیر معناداری دارد.
 .2روش پژوهش
در این پژوهش ،دادههای خام از طریق بورس اوراق بهادار تهران ،صورتهای مالی بانکها و سایتهای زیرمجموعه
بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری گردید .در انجام این پژوهش طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرمافزارهای ذیل
بهمنظور پردازش دادهها کمک گرفته شد:
 .1نرمافزار  :Excelاز این نرمافزار به منظور پردازش و آمادهسازی اولیه دادهها و بر مبنای آن آمادهسازی ورودی روش
رگرسیونی ،بهمنظور برآورد پارامترها و انجام پیشبینیها استفاده شد.
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 .2نرمافزار  :Eviews 10از این نرمافزار برای انجام محاسبات آماری ،طبقهبندی دادهها ،آزمونها
و تحلیلهای آماری و تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش در روش رگرسیونی استفاده خواهد شد.
در تحلیل رگرسیون ،هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است (سرمد
و همکاران .)1900 ،یکی از روشهای عمومی تحلیل دادهها ،روش آنالیز رگرسیون است که به این صورت تعریف
میشود :در یک بیان کلی ،رگرسیون به تشریح و ارزیابی روابط بین یک متغیر با یک یا چند متغیر دیگر ،مربوط
میشود .به ویژه رگرسیون ،تشریح تغییرات یک متغیر در پی تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است .دلیل استفاده از
رگرسیون این است که تغییرات متغیر مستقل دلیل تغییرات متغیر وابسته است .متغیر وابسته ،متغیری تصادفی فرض
میشود که از یک توزیع احتمال برخوردار است و متغیر مستقل دارای مقادیر و ارزشهای ثابتی (غیر تصادفی) است که
در نمونهها تکرار میشود.
 .1.2نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش

در فرضیات پژوهش چگونگی بررسی و اندازهگیری متغیرها بهطور خالصه ارائه شده است.
فرضیۀ اول:

[ :]H0بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد ،رابطه معناداری وجود ندارد.
[ :]H1بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد ،رابطه معناداری وجود دارد.
برای سنجش فرضیه اول از مدل رگرسیونی ذیل استفاده شده است:
EfiUVit = β0+β1DFCi,t+β2LEVi,t +β3SIZEi,t+β4ROAi,t+ɛi,t
فرضیۀ دوم:

[ :]H0بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد ،رابطه معناداری وجود ندارد.
[ :]H1بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد ،رابطه معناداری وجود دارد.
برای سنجش فرضیه دوم از مدل رگرسیونی ذیل استفاده شده است:
EfiOVit = β0+β1DFCi,t+β2LEVi,t +β3SIZEi,t+β4ROAi,t+ɛi,t
فرضیۀ سوم:

[ :]H0اندازه شرکتها بر رابطه بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکتها تأثیر معناداری ندارد.
[ :]H1اندازه شرکتها بر رابطه بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکتها تأثیر معناداری دارد.
برای سنجش فرضیه سوم از مدل رگرسیونی ذیل استفاده شده است:
EfiNVit = β0 + β1DFCi,t+ β2DFCi,t * SIZEi,t + β3LEVi,t + β4ROAi,t + ɛi,t

 =EfiUVitسرمایهگذاری کمتر از حد
 =EfiOVitسرمایهگذاری بیشتر از حد
 =EfiNVitکارایی سرمایهگذاری
 =DFCمحدودیت مالی ؛  =Sizeاندازه شرکت
 =LEVاهرم مالی ؛  =ROAبازده داراییها
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 .2.2نحوه گردآوری اطالعات و دادهها

در پژوهش حاضر بهمنظور گردآوری اطالعات و دادههای نظری و آماری در نمونه انتخابی از جامعۀ آماری منتخب،
عالوهبر استناد و بهرهگیری از اسناد موجود در کتابخانهها ،پایگاههای اینترنتی ،آرشیوهای مجالت و پایاننامههای انجام
شده ،به استفاده و اجرای فرمانها و مدلهای متغیرهای مورد پژوهش ،بهشرح ذیل پرداخته شده است:
گردآوری دادهها شامل تهیه فهرست شرکتها و جمعآوری اطالعات مالی و غیر مالی آنها از قبیل شاخصهای مالی و
اقتصادی کلیدی و سودآوری بهشیوه کتابخانهای با مراجعه بهصورتهای مالی منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،گزارشهای منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار ،ماهنامه بورس و نرمافزارهای تدبیر پرداز
 2انجام شد .الزم به ذکر است که همانطور که بیان گردید متغیرهای پژوهش با نرمافزار  Excelویرایش  2111محاسبه
و سپس جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش ،در ابتدا از روش همبستگی پیرسون برای اندازهگیری درجه
ارتباط بین متغیرهای مختلف استفاده گردید ،در مرحله بعد از تحلیل رگرسیون برای تخمین رابطه بین متغیرها استفاده
شد .معموالً استفاده از دادههای آماری به سه روش مقطعی ،سری زمانی و ترکیبی امکانپذیر است :نتایج این موارد نیز با
توجه به خروجیهای بهدست آمده از نرمافزار  Eviewsانجام شده است.
 .2.2جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صرف نظر از محل استقرار جغرافیایی
این شرکتها در شهرهای مختلف کشور میباشد .همیشه این سؤال برای پژوهشگران وجود دارد که از چه تعداد نمونه
استفاده کنند تا معرف کاملی از جامعه مورد پژوهش باشد و نتایج دارای صحت و دقت کافی باشد (کریمی شهابی و
همکاران .)1972 ،در تعیین حجم نمونه عوامل مختلفی دخیل هستند که عبارتند از :اهداف تحقیق ،روش تحقیق،
امکانات مالی و زمانی ،حجم جامعه مادر ،نحوه کنترل متغیرهای ناخواسته ،میزان تأثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر
مستقل ،درصد خطاپذیری در نتایج ناهمگونی شدید متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه مادر و میزان روایی و پایایی
وسایل اندازهگیری متغیر وابسته (خاکی.)1971 ،
جامعهی آماری این پژوهش ،شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهای  1971تا
 ،1971است که با تعدیل جامعه با قید شرایط زیر ،نمونهی آماری مشخص گردید:
 دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشد.
 پایان سال مالی شرکتهای نمونه ،اسفند ماه هر سال میباشد.
 طی دوره مورد بررسی ،تغییر سال مالی ،تغییر فعالیت و توقف عملیات نداشته باشند.
 در سالهای مورد مطالعه ،در بورس حضور داشته باشند.
روش کار به این صورت میباشد که ابتدا کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و سپس به
روش حذف سیستماتیک ،شرکتهایی که فاقد معیارهای باال هستند ،حذف میگردند .در نهایت ،شرکتهای باقیمانده،
جامعه پژوهش را تشکیل میدهند که در جدول  1ارائه گردیده است:
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جدول  .1مراحل انتخاب نمونۀ مورد پژوهش
مراحل

تعداد شرکت

کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا پایان سال 71

202

شرکتهای با زمان پذیرش قبل از سال  1971و بعد از سال 1971

()21

شرکتهای که پایان سال مالی آنها  27اسفند ماه نیست

()02

شرکتهای لیزینگ ،هلدینگ

()70

بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری

()72

شرکتهای با دادههای ناقص

()21

نمونه نهایی

121

 .4یافتههای پژوهش
 .1.4آمار توصیفی

بهمنظور تجریه و تحلیل اولیه دادهها ،آمار توصیفی همچون میانگین ،انحراف استاندارد ،مد ،واریانس و فراوانی
متغیرهای پژوهش همچون محدویت مالی ،سرمایهگذاری کمتر از حد ،سرمایهگذاری بیش از حد ،اندازه شرکت و
نسب بازده دارایی در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2آمار توصیفی

سرمایهگذاری
متغیر وابسته

کمتر از حد
سرمایهگذاری
بیش از حد

متغیر
تعدیلکننده
متغیرهای
کنترل

اندازۀ شرکت
نسب بازدۀ
دارایی
اهرم مالی

ROA LEV

متغیر مستقل

محدویت مالی

متغیر

نمونه

DFC efiUVit efiOVit Size

نوع متغیر

نام متغیرها

نماد

حجم

انحراف

میانگین

حداکثر

حداقل

191

1/291

1/11

1/11

- 1/211

191

- 9/21

1/110

- 2/29

1/911

استاندارد

کشیدگی

چولگی

- 2/117

1/92

00/22

-1/22

191

1/211

7/11

1/112

1/12

10/92

9/99

191

-92/21

1/11

- 21/99

2/19

29/11

-2/21

191

- 1/17

1/22

- 1/22

1/09

1/12

1/291

191

- 1/21

1/90

- 1/92

1/121

1/92

1/229

همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،میانگین نمره کلی نمونۀ مورد پژوهش در متغیر محدودیت مالی دارای بیش -
ترین مقدار بوده و همچنین بهترتیب سرمایهگذاری بیش از حد و متغیرهای بعد از متغیر وابسته دارای بیشترین مقدار
میانگین میباشند.
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 .2.4آزمون ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فرضهای کالسیک در تحلیل رگرسیون ،همگن یا همسان بودن توزیع واریانس خطاهاست .در
صورت نقض شدن این فرض ،اجزای اخالل دارای ناهمسانی واریانس خواهند بود .اگر شرط همسانی واریانس برقرار
نباشد ،تخمین زن های حداقل مربعات معمولی دارای ویژگی کارا بودن (حداقل واریانس) ،نخواهند بود .این امر باعث
می شود که فاصله اعتماد بیش از حد الزم بزرگ شود و آزمونهای  tو  Fاحتماالً نتایح غلطی را بدهند .در پژوهش
حاضر با توجه به استفاده از رگرسیون خطی چندگانه ،به منظور رفع مشکل احتمالی ناهمسانی واریانس پیش از تخمین
مدل ،از آزمون بروش-پاگان و روش کمترین مجذورات تعمیم یافته ( )GLSبهشرح جدول  9استفاده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون بهروش پاگان برای کشف ناهمسانی واریانس
فرضیه صفر

آماره  2بروش و

()H0

پاگان

اول

واریانسها همسان هستند

2/1192

1/111

دوم

واریانسها همسان هستند

2/0192

1/111

مدل

مقدار
P-Value

نتیجه آزمون
 H0رد میشود
(ناهمسانی واریانس وجود دارد)
 H0رد میشود
(ناهمسانی واریانس وجود دارد)

نتایج جدول  9نشان میدهد که در تمامی مدل های پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد (زیرا احتمال یا P-
 Valueمحاسبه شده کوچکتر از  1/12است) .بنابراین تخمین نهایی این مدلها با استفاده از آزمون  GLSصورت
میگیرد تا فرض همسانی واریانسها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی واریانسها به این ترتیب حل
شود .در حقیقت برای رفع مشکالتی همچون ناهمسانی واریانس ،از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته ()GLS
استفاده شده است .این روش به موزون نمودن متغیرهای الگوی مدل رگرسیون اقدام میکند .به همین دلیل ،روش
مذکور را روش کمترین مجذورات موزون مینامند .به همین دلیل فرضیهها نیز از طریق نتایج حاصل از مدلهای
اقتصادسنجی و رگرسیون چندمتغیره آزموده شدند .در پژوهش حاضر روش برآورد مدل براساس دادههای تلفیقی است.
این روش تلفیقی از اطالعات سری زمانی ( )1971-1971و دادههای مقطعی ( 191شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار) است.
 .2.4آزمون  Fلیمر
جدول  .4نتایج آزمون  Fلیمر برای انتخاب مدل مناسب
نوع آزمون

شماره مدل

نوع مدل

آرمون  Fلیمر

مدل 1

پانل

آرمون  Fلیمر

مدل 2

پانل

00

مقدار
P-Value
1/111

19/2919

1/111

21/1297

مقدار آماره

نتایج جدول  2نشان میدهد که چون سطح معناداری کوچکتر از مقدار  1/12میباشد ،لذا فرضیه صفر ( )H0رد
میشود .بنابراین با توجه به آزمون لیمر ،دادهها پانل است و باید آزمون هاسمن را انجام داد.
 .4.4آزمون هاسمن
جدول  .5نتایج آزمون هاسمن
نوع آزمون

شماره مدل

نوع مدل

آرمون هاسمن

مدل 1

اثرات ثابت

آرمون هاسمن

مدل 2

اثرات ثابت

مقدار
P-Value
1/111

27/2121

1/111

92/1217

مقدار آماره

نتایج جدول  2نشان میدهد که چون سطح معناداری کوچکتر از مقدار  1/12میباشد ،لذا فرضیه صفر ( )H0رد
میشود .بنابراین با توجه به آزمون هاسمن ،روش اثرات تصادفی ناسازگار است و بایستی از روش اثرات ثابت استفاده
شود.
 .5.4آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اول

برای بررسی فرضیۀ اول پژوهش ،تحت عنوان «بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد ،رابطه معناداری
وجود دارد» بر مبنای شاخصهای بدستآمده از نرمافزار اس پی اس اس و ایویوز ،ابتدا آزمون همبستگی به شرح جدول
 1انجام شده است:
جدول  .6ضریب همبستگی بین متغیر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد
متغیر مستقل
محدودیتهای مالی

متغیر وابسته
سرمایهگذاری
کمتر از حد

ضریب همبستگی
چندرشتهای
-1/221

مقدار T
10/19

آماره خی

سطح

دو

معناداری

72/22

1/111

نتیجه آزمون
***

نتایج جدول  1نشان میدهد که آماره ضریب همبستگی چندرشتهای بین محدودیت مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد
برابر  -1/221است که در سطح  1/111معنادار است ( .)P<0/001بنابراین رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی
و سرمایهگذاری کمتر از حد وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر از
حد نیز به شرح جدول  9میباشد:
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جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر از حد
EfiUVit = β0+β1DFCi,t+β2LEVi,t +β3SIZEi,t+β4ROAi,t+ɛi,t
ضریب استاندارد
ضریب
توصیف همخطی
نشده
سطح
استاندارد شده آماره
مدل
معناداری قدرت
انحراف
T
بتا
بتا
VIF
اغماض
استاندارد
اثرات ثابت

2/9212

1/9111

2/0991

1/111

محدودیت مالی

-1/7192

1/1911

-1/9212

-9/2922

1/111

1/70

1/121

اهرم مالی

1/9292

1/1119

1/2211

9/2229

1/111

1/71

1/112

اندازه شرکت

-1/9912

1/1912

-1/9712

-1/2222

1/112

1/02

1/129

نسبت بازده دارایی

-1/9912

1/1910

-1/1291

-2/9211

1/111

1/77

1/122

ضریب

ضریب تعیین

 Fفیشر

 Fلیمر

تعیین

تعدیل شده

()R2

()AR2

آماره دوربین-
واتسون ()DW

کل مدل رگرسیون

P-Value
سطح معناداری

99/2112

21/9121

1/7212

1/7921

1/012

1/111

متغیر وابسته :سرمایهگذاری کمتر از حد

نتایج جدول  9نشان میدهد که ضریب استاندارد شده متغیر مستقل برابر  -1/9212است که در سطح  1/111معنادار
است ( .)P<0/05مقدار و سطح معناداری آمارهی  Fکه برابر با  99/2112و  1/111میباشد ،بیانگر آن است که مدلِ
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  %72معنادار میباشد .بنابراین فرضیه صفر  H0رد شده و محدویت مالی رابطۀ معناداری
با سرمایهگذاری کمتر از حد دارد ،در نتیجه فرضیۀ اول تأیید و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار میباشد.
همچنین در مدل برآورد شده ضریب محدودیت مالی برابر  -1/9212و منفی (رابطه معکوس با متغیر وابسته) میباشد در
نتیجه با افزایش محدودیت مالی ،متغیر وابسته (سرمایهگذاری کمتر از حد) کاهش مییابد و برعکس .از سوی دیگر
برای آزمون خودهمبستگی در مدل ،از آماره دوربین-واتسون استفاده شد که بهطور کلی آمارۀ این آزمون همواره بین
صفر و چهار قرار دارد ،اگر  ،d≈ 2نشان دهندۀ عدم همبستگی خودهمبستگی است و اگر  d≈ 1باشد ،دال بر وجود
خودهمبستگی مثبت و اگر  ،d≈ 2نشان دهندۀ خودهمبستگی منفی میباشد .بسیاری از محققان نیز بر این عقیدهاند که
اگر این ضریب بین  1/2تا  2/2قرار بگیرد ،میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد .بنابراین مقدار
ضریب دوربین-واتسون ( ) 1/7212به معنای عدم وجود مشکل خودهمبستگی در مدل است .در مدل برآورد شده نیز
ضریب تعیین که برابر با  1/7921میباشد یعنی  %79درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای وارد شده در مدل
قابل توضیح است .بین متغیرهای کنترلی پژوهش (اندازه شرکت ،اهرم مالی و نسبت بازده دارایی) نیز ،ارتباط معناداری با
سرمایهگذاری کمتر از حد در سطح  1/12وجود دارد.
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در مدل برآورد شده ،آمارۀ عامل تورم واریانس ( )VIFنیز بهمنظور بررسی وجود همخطی بین متغیرهای مدل استفاده
شده است که مقدارهای این آماره در جدول  9ارائه شده است .زمانی که عامل تورم واریانس کوچکتر از  2باشد،
نشاندهندۀ عدم وجود همخطی بین متغیرهای مدل است .همانگونه که در جدول بیان گردیده ،میزان عامل تورم
واریانس در کلیه موارد کمتر از  2بوده و بنابراین مشکل همخطی بین متغیرها موجود نیست.
فرضیۀ دوم

برای بررسی فرضیۀ دوم پژوهش ،تحت عنوان «بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد ،رابطه معناداری
وجود دارد» بر مبنای شاخصهای بدستآمده از نرمافزار اس پی اس اس و ایویوز ،ابتدا آزمون همبستگی به شرح جدول
 0انجام شده است:
جدول  .8ضریب همبستگی بین متغیر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد
متغیر مستقل

متغیر وابسته

محدودیتهای

سرمایهگذاری

مالی

بیشتر از حد

ضریب همبستگی

مقدار
T

دو

-1/911

17/12

21/29

چندرشتهای

آماره خی

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

1/111

***

نتایج جدول  0نشان میدهد که آماره ضریب همبستگی چندرشتهای بین محدودیت مالی و سرمایهگذاری بیشتر از حد
برابر  -1/911است که در سطح  1/111معنادار است ( .)P<0/001بنابراین رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی
و سرمایهگذاری بیشتر از حد وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری بیشتر
از حد نیز به شرح جدول  7میباشد:
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری بیش از حد
EfiOVit = β0+β1DFCi,t+β2LEVi,t +β3SIZEi,t+β4ROAi,t+ɛi,t
ضریب استاندارد

ضریب

نشده

استاندارد شده

مدل
بتا

انحراف
استاندارد

اثرات ثابت

-1/2192

1/2291

آماره T

بتا

سطح
معناداری

توصیف همخطی
قدرت
اغماض

-0/2122

1/111

VIF

محدویت مالی

-1/0122

1/1292

-1/2292

-2/2229

1/112

1/77

1/129

اهرم مالی

-1/0192

1/1292

-1/9229

-2/2919

1/122

1/79

1/107

اندازۀ شرکت

-1/2929

1/1221

-1/9129

-2/1229

1/121

1/72

1/219

نسبت بازدۀ دارایی

1/2919

1/1211

1/10292

9/1219

1/11

1/70

1/117

 Fفیشر

 Fلیمر

آمارۀ دوربین-

ضریب

واتسون ()DW

تعیین ()R2

99/2220

1/7709

1/7092
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()AR2

1/0790

متغیر وابسته :سرمایهگذاری بیش از حد

تعدیل شده

1/111

29/2921

کل مدل رگرسیون

ضریب تعیین

P-Value
سطح معناداری

نتایج جدول  7نشان میدهد که ضریب استاندارد شده متغیر برابر  -1/2292است که در سطح  1/111معنادار است
( .)P<0/05مقدار و سطح معناداری آمارهی  Fکه برابر با  91/29و  1/111میباشد ،بیانگر آن است که مدلِ کلی
رگرسیون در سطح اطمینان  %72معنادار میباشد .بنابراین فرضیه صفر  H0رد شده و محدویت مالی رابطۀ معناداری با
سرمایهگذاری بیش از حد دارد ،در نتیجه فرضیۀ دوم تأیید و مدل رگرسیون برآرود شده ،در کل معنادار میباشد .هم-
چنین در مدل برآورد شده ضریب محدودیت مالی برابر  -1/2292و منفی (رابطه معکوس با متغیر وابسته) میباشد در
نتیجه با افزایش محدودیت مالی ،متغیر وابسته (سرمایهگذاری بیش از حد) کاهش مییابد و برعکس .از سوی دیگر برای
آزمون خودهمبستگی در مدل ،از آماره دوربین-واتسون استفاده شد و مقدار این ضریب ( )1/7709به معنای عدم وجود
مشکل خودهمبستگی در مدل است .در مدل برآورد شده نیز ضریب تعیین که برابر با  1/7092میباشد یعنی  %70درصد
از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای وارد شده در مدل قابل توضیح است .بین متغیرهای کنترلی پژوهش (اندازه
شرکت ،اهرم مالی و نسبت بازده دارایی) نیز ارتباط معناداری با سرمایهگذاری بیش از حد در سطح  1/12وجود دارد.
همچنین جدول  7نشان میدهد ورود متغیرهای کنترل اهرم مالی و نسبت بازده دارایی باعث افزایش قدرت پیشبینی -
پذیری و همبستگی بین متغیر سرمایهگذاری بیش از حد و محدودیت مالی شده است .در مدل برآورد شده ،آماره عامل
تورم واریانس ( )VIFنیز بهمنظور بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مدل استفاده شده است که مقدارهای این آماره
در جدول  7ارائه شده است .همانگونه که در جدول بیان گردیده ،میزان عامل تورم واریانس در کلیه موارد کمتر از 2
بوده و بنابراین مشکل همخطی بین متغیرها موجود نیست.
فرضیۀ سوم

برای بررسی فرضیۀ سوم پژوهش ،تحت عنوان «اندازۀ شرکتها بر رابطۀ بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری
شرکتها تأثیر معناداری دارد» بر مبنای شاخصهای نشان داده شده در جدول شماره  11میتوان در مورد برازش مدل
پژوهش قضاوت نمود .با بهرهگیری از از نرمافزار اس پی اس اس و ایویوز ،دادهها در جدول  11معنادار بودن اثر تعدیل -
گر اندازه شرکت بر محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری کمتر و بیشتر از حد را نشان میدهد .در بخش اولیه ضرایب
معنادار  Tو ضرایب معناداری و ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه الگو در جدول آمده است .الزم به
ذکر میباشد که برای بررسی معنادار بودن تأثیر اندازه شرکت بر متغیرهای محدویتهای مالی و سرمایهگذاری ،از مدل
معناداری و برای ارزیابی چگونگی میزان این تأثیر از مدل استاندارد استفاده میشود .در مورد معنادار بودن اعداد بهدست
آمدۀ مدلهای ثابت ،میتوان گفت از آنجایی که آزمون فرضیات در سطح اطمینان  1/72انجام میشود ،اعدادی معنادار
خواهند بود.
جدول  .11ضریب همبستگی بین متغیر اندازه شرکت بر محدودیت مالی و سرمایهگذاری
متغیر
تعدیلگر
اندازه شرکت
متوسط

اثر متغیر
غیرمستقیم
غیرمستقیم

متغیر

ضریب همبستگی

وابسته

چندرشتهای

محدودیت
مالی
سرمایهگذاری
کمتر از حد

آماره

سطح

نتیجه

خی دو

معناداری

آزمون

1/921

21/29

27/21

1/111

***

1/012

29/92

99/22

1/111

***
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مقدار T

متغیر
تعدیلگر

اثر متغیر
غیرمستقیم

کوچک

وابسته

چندرشتهای

بیش از حد
محدودیت

غیرمستقیم
اندازه شرکت

متغیر

ضریب همبستگی

سرمایهگذاری

مالی
سرمایهگذاری

غیرمستقیم

کمتر از حد
سرمایهگذاری

غیرمستقیم

بیش از حد

آماره

سطح

نتیجه

خی دو

معناداری

آزمون

-1/229

21/21

21/91

1/111

***

1/10

19/21

22/22

1/111

***

1/112

17/92

97/22

1/111

***

-1/191

10/22

22/20

1/111

***

مقدار T

نتایج جدول  11نشان میدهد که رابطۀ معناداری از نظر آماری بین متغیرهای پژوهش در مسیر مستقیم و غیرمستقیم
وجود دارد ( ،)p>1/12لذا میتوان گفت که اندازۀ شرکت ،محدودیت مالی ،سرمایهگذاری کمتر از حد و
سرمایهگذاری بیش از حد را تعدیلگری میکند و فرضیۀ سوم تأیید میگردد .همچنین آماره ضریب همبستگی
چندرشتهای بین اندازه شرکت ،محدودیت مالی ،سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد در سطح
 1/111معنادار است ( .)P<0/001همچنین نتایج جدول  11نشان میدهد ،در صورتی که اندازۀ شرکتها ،متوسط
باشد تأثیر تعدیلگر آن بر متغیرهای محدودیت مالی ،سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد ،بیشتر از
زمانی خواهد بود که اندازه شرکتها کوچک باشد؛ در حقیقت با توجه به نتایج جدول میتوان بیان داشت که اندازۀ
شرکت میتواند بر حساسیت سرمایهگذاری ،محدودیتهای مالی و جریانات نقدی تأثیرگذار باشد .لذا با توجه به نتایج
جدول  11که حکایت از تأثیر غیرمستقیم اندازه شرکت ها بر متغیر مستقل و وابسته ،نسبت این تأثیرات در شرکتهای
متوسط نسبت به شرکتهای کوچک بیشتر خواهد بود .با توجه به میزان مؤلفهها ،امکانات ،ابزارها و حجم مبادالت
مالی ،شرکتهای متوسط نسبت به شرکتهای کوچک ،تأثیرات معنادار و بیشتری بر محدودیت مالی و همچنین
کارایی سرمایهگذاری خواهد داشت .نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر تعدیلگر و سایر متغیرهای پژوهش نیز به شرح
جدول  11میباشد:
جدول  .11نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر اندازه شرکت بر محدودیت مالی و سرمایهگذاری
EfiNVit = β0 + β1DFCi,t+ β2 SIZEi,t + β3 DFCi,t * SIZEi,t + β4LEVi,t + β5ROAi,t + ɛi,t

ضریب استاندارد

ضریب

نشده

استاندارد شده

مدل
بتا

انحراف
استاندارد

اثرات ثابت

-1/191

1/2192

آماره T

بتا

سطح
معناداری

توصیف همخطی
قدرت
اغماض

-0/2927

1/111

VIF

محدویت مالی

-1/7229

1/12921

-1/9212

-9/2019

1/112

1/77

1/191

اندازه شرکت

-1/2292

1/1122

-1/2217

-2/2021

1/119

1/09

1/222
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EfiNVit = β0 + β1DFCi,t+ β2 SIZEi,t + β3 DFCi,t * SIZEi,t + β4LEVi,t + β5ROAi,t + ɛi,t

ضریب استاندارد

ضریب

نشده

استاندارد شده

مدل
بتا
نقش تعدیلگر اندازه

انحراف
استاندارد

آماره T

بتا

سطح
معناداری

توصیف همخطی
قدرت
اغماض

VIF

1/2212

1/2912

1/2111

9/2902

1/111

1/07

1/992

اهرم مالی

-1/1222

1/1212

-1/1091

-1/2911

1/19

1/02

1/911

نسبت بازده دارایی

1/2121

1/1122

1/1222

2/2911

1/11

1/02

1/971

 Fفیشر

 Fلیمر

آماره دوربین-

ضریب

واتسون ()DW

تعیین ()R2

شرکت

کل مدل رگرسیون

ضریب تعیین
تعدیل شده
()AR2

P-Value
سطح معناداری

22/1092

92/9122

2/2122

1/7129

1/0192

1/111

قبل از آزمون فرضیۀ پژوهش براساس نتایج جدول  ،11باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود؛ بدینمنظور برای
بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردیده شد ،بدینمنظور با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده
( ،)1/111میتوان ادعا نمود که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار میباشد .همچنین با توجه به ضریب تعیین مدل
برازش شده میتوان بیان نمود که حدود  71درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل (سرمایهگذاری شرکتها) ،توسط
متغیر مستقل ،تعدیلگر و کنترلی مدل تفسیر و توضیح میگردد .با توجه به اینکه ضریب دوربین -واتسون مدل نیز برابر
با  2/2122می باشد ،لذا این مقدار آماره به معنای عدم وجود مشکل خودهمبستگی در مدل برازش است .با توجه به نتیجه
بدست آورده در فرضیۀ سوم تحقیق میتوان بیان نمود که اندازه شرکت بر ارتباط بین محدویت مالی و سرمایهگذاری
شرکتها نقش تعدیلگر دارد .از آنجایی که سطح معناداری متغیر تعدیلگر کمتر از  1/12است ،لذا میتوان ادعا نمود
که این متغیر بر ارتباط بین محدویت مالی و سرمایهگذاری شرکتها تأثیرگذار است .از سوی دیگر نتایج جدول 11
نشان میدهد که ضریب استاندارد شده متغیر تعدیلگر پژوهش با متغیرهای تحت تأثیر در سطح  1/12معنادار است
( .)P<0/05جدول فوق نشان میدهد ورود متغیر تعدیلگر اندازه شرکت باعث افزایش قدرت پیشبینیپذیری نسبت
بازده دارایی و اهرم مالی و همبستگی بین متغیر وابسته و محدودیت مالی شده است.
 .5نتیجهگیری
همانطور که در جداول  9و  7فرضیات نشان داده شد ،نتایج فرضیه اول و دوم حاکی از ارتباط معنیدار محدودیت مالی
با سرمایهگذاری کمتر از حد و بیش از حد بود .همچنین در مدلهای برآورد شده ،ضریب محدودیت مالی به ترتیب
برابر ( -/2292 ،-1/9212رابطه معکوس با متغیر وابسته) میباشد؛ در نتیجه با افزایش محدودیت مالی ،متغیر وابسته
(سرمایهگذاری کمتر و بیشتر از حد) کاهش مییابد و برعکس.
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در خصوص فرضیه سوم نتایج جدول  11نشان داد که رابطه معناداری از نظر آماری بین متغیرهای پژوهش در مسیر
مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد ( )p>1/12و اندازه شرکت ،محدودیت مالی ،سرمایهگذاری کمتر از حد و
سرمایهگذاری بیش از حد را تعدیلگری میکند و فرضیۀ سوم تأیید گردید .آماره ضریب همبستگی چندرشتهای بین
اندازه شرکت ،محدودیت مالی ،سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد در سطح  1/111معنادار بوده
است ( .)P<0/001لذا مشخص گردید رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای مورد پژوهش وجود دارد .در حقیقت
اندازۀ شرکت میتواند بر حساسیت سرمایهگذاری ،محدودیتهای مالی و جریانات نقدی تأثیرگذار باشد .تمامی نتایج
حاصل شده در پژوهش در راستای مبانی نظری مطرح شده توسط محققین بوده است.
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