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تاثیر محدودیت مالی بر رابطه ی بین روش های تامین مالی و درماندگی مالی شرکت

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین روش¬های تأمین مالی و درماندگی مالی

شرکت¬ها میباشد. به این منظور نمونهای شامل 112 شرکت¬ پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

بین سال¬های 1390-1396 انتخاب شد، اطالعات با استفاده از دادههای موجود در نرمافزار ره¬آورد نوین

و بررسی گزارش¬ها و¬ صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق

مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شد؛ و آزمونهای همبستگی و رگرسیون

فرضیهها با استفاده از نرمافزار Spss 22 مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای سنجش محدودیت

مالی از شاخص کاپالن و زینگالس (1998) و درماندگی مالی از شاخص آلتمن (1983) استفاده شد. نتایج

از این است که بین روش¬های تأمین مالی و درماندگی مالی رابطه حاصل از آزمون فرضیهها حاکی 

معنیداری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی بر رابطه بین روش¬های تأمین مالی و درماندگی مالی

شرکت¬ها تأثیر معناداری دارد.
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M.A. Thesis:

Investigation the relationship between the method of
financing the companies financial distress:the
mediating role of financial constraints
Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  the  effect  of  financial  constraints  on  the
relationship between financing methods and financial distress of companies.   For this
purpose, a sample of 112 companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2011
and 2017 was selected, The information was collected using the data contained in the
Rahavard software and the reports and financial statements of the listed companies in the

صفحه:



سامانهی جستجو در پایاننامهها

Tehran Stock Exchange by referring to the official website of Tehran Stock Exchange;  The
correlation and regression tests of hypotheses were tested using Spss 22 software. In this
study, the Kaplan and Zingales Index (1998) and financial distress were used to measure
the financial constraints of the Altman Index (1983). The results of hypothesis testing
indicate that there is a significant relationship between financing methods and financial
distress, Financial constraints also have a significant effect on the relationship between
financing methods and financial distress of companies.
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