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 چکیده

 مدتوتاهکبا در نظر گرفتن نقش بدهی  گذاریسرمایهو  مالی تأمین اهرم مالی بر تأثیرهدف این پژوهش بررسی 

تگی روابط همبس بر تأکیدپژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با  نیا .باشدمی

استخراج شده است. « نوین آوردره»جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطالعاتی  ازیموردنهای است. داده

از گزارشات مالی  شدهیآورجمعشرکت برای هفت سال( مشاهده  933شرکت )-سال 139نیل به این هدف  منظوربه

مورد آزمون قرار  9311تا  9311ادار تهران در طی دوره زمانی در بورس اوراق به شدهرفتهیپذ یهاشرکتسالیانه 

کیبی های ترهای رگرسیونی استفاده گردید. با استفاده از دادههای پژوهش از مدلآزمون فرضیه منظوربه. اندگرفته

لیمر  Fن آزمو تعیین روش تخمین از منظوربهتلفیقی و پانل(. زد )های رگرسیونی را تخمین به دو روش، مدل توانیم

به یکی از دو صورت مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی  توانمیاستفاده گردید و در صورت استفاده از روش پانل، 

هرم که ا دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهتشخیص نوع مدل، از آزمون هاسمن استفاده گردید.  منظوربهانجام گیرد که 

 یدهبمنفی و معناداری دارد،  تأثیر گذاریسرمایهاری دارد، اهرم مالی بر مثبت و معناد تأثیرمالی  تأمینمالی بر 

داری دارد، منفی و معنا تأثیر گذاریسرمایهبر  مدتکوتاه یبدهمنفی و معناداری دارد،  تأثیرمالی  تأمینبر  مدتکوتاه

ه منفی بر رابط مدتکوتاهد، بدهی منفی و معناداری دار تأثیرمالی  تأمینبر رابطه بین اهرم مالی و  مدتکوتاه یبده

 مثبت و معناداری دارد. تأثیر گذاریسرمایهبین اهرم مالی و 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of financial leverage on financing 

and investment by considering the role of short-term debt. This research is a descriptive 

research in terms of applied purpose and in terms of nature with emphasis on correlation 

relations. The data required to calculate the research variables have been extracted from the 

"Rahavard Novin" database. In order to achieve this goal, 931 year-companies (133 companies 

for seven years) observations collected from the annual financial reports of companies listed 

on the Tehran Stock Exchange during the period 2014 to 2020 have been tested. Regression 

models were used to test the research hypotheses. Using composite data, regression models can 

be estimated in two ways (combined and panel). In order to determine the estimation method, 

F-Limer test was used and if the panel method is used, one of the two forms of fixed effects 

and random effects model can be performed. In order to determine the type of model, Hausman 

test was used. Findings show that financial leverage has a positive and significant effect on 

financing, financial leverage has a negative and significant effect on investment, short-term 

debt has a significant and negative effect on financing, Short-term debt has a negative and 

significant effect on investment, short-term debt has a negative and significant effect on the 

relationship between financial leverage and financing, short-term debt has a positive and 

significant effect on the negative relationship between financial leverage and investment. 
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