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  چكيده

 
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجهه نقهد كهر ت    

در این پژوهش از نسبت بهدهی  وتهاه مهد  ، نسهبت     های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران می باكد. 

.  متغیر وابسته، سطح استفاده كده است عنوان متغیر مستقلنسبت حقوق صاحبان سهام به و بدهی بلند مد  

كود. اندازه كر ت و ركد فهرو  نیهب بهه    گیری میاز ان اندازه و اپلر باكد  ه از دو مدلنگهداری وجه نقد می

سهال   8به مد   1393تا  1386عنوان متغیرهای  نترلی وارد پژوهش كده است. دوره زمانی پژوهش از سال 

كر ت  پذیرفته كده در بهورس اوراق بههادار    08نمونه انتخابی با استفاده از رو  حذف سیستماتیک باكد. می

هها از  ای است. بهرای تزبیهه و تیلیهل داده   آوری اطالعا ،  تابخانهرو  مورد استفاده جهت جمعتهران است. 

و  (، ضهری  تییهین  Rتگی )ضهری  همبسه   اببارهای آماریاستفاده گردیده است.   SPSSو   Excelافبارهاینرم

فیشهر( و بهرای تییهین     – F) و اسهتودنت(  - tداری متغیرها و  ل مدل رگرسیون به ترتی  آزمون )برای مینی

واتسون بکار گرفتهه كهده اسهت.  نتهایص حاصهل از       -استقالل بین اجبای خطای مدل رگرسیون، آزمون دوربین

 ان با استفاده از رو  رگرسهیون خطهی دندگانهه مهورد     های این پژوهش طبق دو مدل اپلر و ازآزمون فرضیه

 ه نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام دارد ، بیان می Enterآزمون قرار گرفته و در نهایت با استفاده از رو  

 .بر سطح نگهداری وجه نقد تاثیر دارد

 

 سطح نگهداری وجه نقد، نسبت بدهی ، نسبت حقوق صاحبان سهام واژگان كليدي: 
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 مقدمه 

، یینی كر ت ها برای ركد وتوسیه، نیازمند منابع مالی هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مالی مختلف

و تییین ساختار مطلوب سرمایه  ه موج  حدا ثر كدن ثرو  سهامداران می گردد یکی از  ها و حقوق صاحبان سهامبدهی

آن روبه رو هستند. كر ت ها می توانند نیازهای مالی خود را از منابع مالی مهم ترین مسائلی است  ه مدیران همواره با 

یکی از مهمترین مسائلی  ه مدیران مالی باید برای حدا ثر  ردن  . ه هر یک هبینه خاص خود را دارد مختلف تامین نمایند

سرمایه است. مدیران مالی همواره درگیر ثرو  سهامداران در نظر بگیرند، تییین بهترین تر ی  منابع كر ت یا همان ساختار 

منفیت هر رو  و نیب تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ  -اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگر  تیلیل هبینه

لکرد بهره پرداختی می باكند  ه این پدیده به علت ظهور پارادایم نمایندگی و همچنین تغییرا  بازده و ریسک ناكی از عم

میمای ساختار  (.4802)داور، تامین مالی كر ت ها، یکی از دالش بر انگیبترین مباحث حوزه  بازارهای تامین سرمایه است

سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی كمرده می كود و حتی از میمای سود سهام نیب پیچیده تر است. به طور  لی 

گردیده است: نخست میبان سرمایه مورد نیاز و دوم تر ی  منابع مالی. به طور ساختار سرمایه  كر ت ها از دو بخش تشکیل 

 لی وام و سهام دو گونه اصلی تشکیل دهنده ساختار سرمایه میسوب می كوند  ه هر  دام در هر كر ت دارای بازده و 

ابله با  مبودهای غیرمترقبه  ها به منظور مقكر ت(. 4808)ونکا ،ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تامین سرمایه هستند

دهد. نمایند  ه دو انگیبه میامالتی و احتیاطی را بیشتر مورد توجه قرار میوجه نقد سیی در نگهداری میبانی وجه نقد می

ی، های متغیر و ثابتی را در بردارد و انگیبه احتیاطانگیبه میامالتی با افبایش در وجوه نقد حاصل از تامین مالی خارجی، هبینه

گذاری از دست رفته تا ید دارد. از سوی دیگر، نگهداری وجه های سرمایههای نمایندگی و هبینهبر عدم تقارن اطالعاتی، هبینه

نقد ممکن است مشکالتی نیب بهمراه داكته باكد. مهمترین این مشکال ، مشکال  نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران 

باكند و از این لیاظ، های از دست رفتن منافع سهامداران به دنبال منافع كخصی خود میتوانند به باست  ه مدیران می

 (.4808بخشد)آوتو اتی، نگهداری وجه نقد منافع كخصی مدیران را بیشتر از سهامداران تیقق می

د اقتصادی كر ت، دگونگی به  ار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رك

همانطور  ه ذخایر وجه نقد افبایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند  ه آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع كود، صرف 

مخارج داخلی كود، برای تیصیل خارجی به  ار گرفته كود یا همچنان نگهداری كود؟ اینکه مدیران منفیت طل  دگونه بین 

نقد یکی را انتخاب می  نند موضوع مبهمی است. مدیران باید منافع كخصی مخارج جاری را مصرف یا نگهداكت ذخایر وجه 

با انیطاف پذیری  ه با نگهداكت وجه نقد بدست می آید مقایسه  نند. بیالوه مدیران منفیت طل  باید احتمال فبونی منافع 

 (.0801ان، رحیمی و حنزری،بر مخارج ناكی از نگهداری وجه نقد زیاد را اندازه گیری نمایند)رسائی

نقدینگی و سودآوری در  نار نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام كر ت ها دو موضوع مهمی هستند  ه مورد توجه خاص 

اندیشمندان و مدیران مالی كر تها قرار دارند. البته بیضی ها نقدینگی را واجد اهمیت بیشتر می دانند و میتقدند  ه اگر 

نداكته باكد در حال مرگ است، به عبار  دیگر احتمال اینکه كر تی كر تی سودآور نباكد مریض است ولی اگر نقدینگی 

سودآور نباكد و به حیا  ادامه دهد، وجود دارد ولی بدون نقدینگی نمی تواند به بقای خود ادامه دهد. مدیریت نقدینگی و به 

یریت مالی كر ت ها می خصوص كناسایی عوامل تأثیرگذار بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت ها  یکی از مباحث اصلی مد

باكد. نقدینگی توانایی كر ت را در انزام تیهدا   وتاه مد  نشان می دهد به عبار  دیگر نقدینگی كر ت رابطه بین وجه 
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نقدی است  ه در دوره  وتاه مد  در اختیار كر ت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی  ه كر ت به آن نیاز خواهد داكت می 

قابل نگهداری در هر كر ت تیت تأثیر عوامل خاصی است. بدیهی است  ه به دلیل تفاو  درجه تأثیر باكد. میبان وجوه نقد 

 (.  4881،  باتساین عوامل در كر ت ها، نیاز به نقدینگی متناس  با آنها نیب متفاو  خواهد بود )

سود انباكته  ه واحد تزاری و از سهام ممت ،سهام عادیبدهی، عبار  است از تر یبی از  نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام

 .( , 2010دیمیتریس و ماریا  ند )های خود از آن استفاده میجهت تامین مالی دارایی

دهندو تغییر های خود را انزام میها تأمین مالی داراییها كر تحقوق صاحبان سهام  ه از طریق آننسبت نسبت بدهی و 

حقوق صاحبان سهام، نسبت كود. هدف اصلی از تصمیما  نسبت بدهی و ت میاین تر ی  موج  تغییر هبینه سرمایه كر 

سازی هبینه سرمایه كر ت و از آن طریق ایزاد تر یبی مناس  از منابع وجوه  وتاه مد  و بلندمد ، به منظور حداقل

 (4884همکاران،و  كود)آنتونیحدا ثر  ردن ارز  كر ت می باكد. این تر ی ، ساختار سرمایه بهینه نامیده می

 مباني نظري و پيشينه تحقيق 

ههای  به بررسی روابط غیر خطی اهرم مالی و سطح نگهداكت وجه نقد و ارز  كهر ت  0818در سال تو ل نیا و تیرگری 

( بین اهرم مالی و سطح نگهداكهت  Uپذیرفته كده در بورس اوراق بهادار پرداختند. در نتیزه اعالم نمودند  ه ارتباط یو كکل)

 (.0818 ،تو ل نیا و تیرگری )جه نقد و بین سطح نگهداكت وجه نقد و ارز  كر ت وجود داردو

فروغی و فرزادی به بررسی تاثیر تغییرا  جریانهای نقدی بر سطح نگهداكت وجهه نقهد بها در نظهر گهرفتن تهامین مهالی        

بیانگر آن است  ه از یک سو بین نوع جریانههای  های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایص تیقیق كر ت

های دارای میهدودیت تهامین   دار موجود است و از سوی دیگر  كر تنقدی و سطح نگهداكت وجه نقد رابطه میکوس و مینی

های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداكت وجه نقد داكته و سهطح بهارتری از وجهه نقهد را     مالی بدون در نظر گرفتن نوع جریان

 (.0818،فروغی و فرزادی)  نندنگهداری می

ههای  به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگههداری وجهه نقهد در كهر ت     0814ودییی و همکاران در سال 

پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، نتایص حا ی از تیقیق نشان داد  ه بین سهود تقسهیمی و اههرم مهالی بها      

 .(0814 ،ودییی )ری وجه نقد رابطه مثبت میناداری موجود استنگهدا

در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارز  وجه نقد نگهداری كهده   0814در سال  فروغی و میمدی

 0800-0800كر ت را در بهازه زمهانی    088های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران و سطح نگهداكت وجه نقد كر ت

 )آزمودند و نتایص وی نشان داد  ه اجتناب مالیاتی بر ارز  وجه نقد نگهداری كده و سطح نگهداكت وجه نقد تاثیر منفی دارد

 (.0814، فروغی و میمدی

فخاری و تقوی در تیقیقی تیت عنوان  یفیت اقالم تیهدی و مانده وجه نقد به این نتیزه رسیدند  ه متغیرهای فرصهت  

جریان نقدی و دارایی های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داكته و متغیرهای اندازه، سررسید بدهی و هبینه فرصت رابطهه  ركد، 

 .(0800 ،فخاری و تقوی ) منفی با مانده نقد دارند
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ههداری  ( بیان می  ند  ه سطح نگ0111اپلر ) .بر تأثیر منفی مخارج سرمایه ای بر نگهداری وجه نقد اكاره می  ند بیتس

وجه نقد ارتباط مستقیمی با مخارج سرمایه ای دارد به طوری  ه هردقدر مخارج سرمایه ای افبایش یابد وجهه نقهد نگههداری    

 (.4881،بیتس ) كده توسط كر ت نیب افبایش می یابد

مطالیهه  ( در تیقیقی با عنوان كناسایی عوامل تییین  ننده در نگههداری وجهه نقهد كهر ت هها )     4808 یم و همکاران )

ههای  موردی در صنیت رستوران( نشان دادند  ه میبان نگهداری وجه نقد به طور مثبتی با میبان عدم تقارن اطالعاتی، فرصت

 (.4808، یم و همکاران ) ها و روابط بانکی مرتبط استركد، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه، سررسید بدهی

دریافتند  ه كر ت های مورد مطالیه با انتشار عمهدی اوراق بهدهی  وتهاه    در تیقیقا  خود  دی آنزلو، دی آنزلو و تونی

مد ، به صور  موقتی، از نسبت بدهی بهینه فاصله می گیرند. بر این اساس، آن ها مدلی پویا برای ساختار سرمایه در صهنایع  

توصیف می  ند. بر اساس این مدل، نسهبت  مختلف ارائه دادند  ه انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی را بهتر از مدل توازی ایستا، 

یک نسبت خاص، ثابت بهاقی نمهی    بدهی به صور  تدریزی تیدیل می گردد و به نسبت بدهی بهینه، نبدیک می گردد؛ اما در

 (.4800،دی آنزلو، دی آنزلو و تونی ماند)

در پژوهشی با عنوان عوامل تییین  ننده نگهداری وجه نقد، به بررسی عوامهل مهوثر بهر نگههداری وجهه نقهد در        ال نزار

 شورهای در حال توسیه)برزیل...( پرداخت و نتایص بدسهت آمهده از آن را بها  شهورهای توسهیه یافتهه )انگلسهتان و آمریکها(           

، ال نزهار  )سیاست تقسم سود بر نگهداری وجه نقهد تهاثیر گهذار اسهت     . نتایص وی نشان داد  ه ساختار سرمایه ودمقایسه نمو

4804.) 

 روش پژوهش 
 جامعه و نمونه آماري

باكد.  ه در این پژوهش با توجه آماری پژوهش، كامل تمام كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران می جامیه

 های زیر در انتخاب نمونه اعمال گردید.میدودیتهای رزم برای نمونه مورد بررسی، به ویژگی

 .باكد موجود 1393  تا 1386دوره  برای است، كده گبار  كر ت توسط  ه نیوی به هاآن مالی هایصور  . اقالم0

   باكد. ماه اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال ها . به منظور یکسان سازی نمونه4

 باكد. كده میامله بهادار تهران اوراق بورس در مداوم بطور 1393 سال تا 1386 سال از مذ ور هایكر ت . سهام8

 باكد.. طی دوره پژوهش، تغییر فیالیت یا تغییر سال مالی نداكته 2

 مالی، هلدینگ، بانک و لیبینگ نباكد.گریگذاری، واسطههای سرمایه. جبء كر ت5

 باكد.قفه نداكته و . اطالعا  كر ت در دسترس باكد و در فرو  سهام6

كر ت  پذیرفته كده در بورس  08نمونه انتخابی با استفاده از رو  حذف سیستماتیک های فوق، با توجه به اعمال میدودیت

 .(،  مورد بررسی و تزبیه و تیلیل قرار گرفتند1393تا  1386ساله ) 0 ه در دوره زمانی  اوراق بهادار تهران است
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 فرضيه هاي پژوهش 

بین نسبت بدهی  اثریگر به دنبال پاسخ آن عبار  است از این  ه آیا توجه به هدف این پژوهش، سوال اساسی  ه پژوهشبا 

به منظور  رس اوراق بهادار تهران وجود دارد.و حقوق صاحبان سهام و سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بو

 زیر طرح كده اند:  های پژوهش به كرح پاسخ به این سوال، فرضیه

: نسبت بدهی  وتاه مد  بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر 0فرضیه 

 دارد.

 : نسبت بدهی بلندمد  بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. 4فرضیه 

حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر : نسبت  8فرضیه

 .دارد

 روش پژوهش و تجزيه و تحليل داده ها 

باكد. بر حس  هدف نیب از نوع علّی پس رویدادی میتوصیفی و از نوع لی مورد استفاده در این پژوهش، رو رو  پژوهش

گیری تأثیر نسبت بدهی و باكد. در این پژوهش برای اندازههای اثباتی حسابداری میپژوهش  اربردی و در حوزههای پژوهش

رگرسیون  هایهای پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران از مدلحقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت

داری  ل مدل رهای تأثیرگذار بر میبان نگهداری وجه نقد و مینیداری هریک از متغیخطی دندگانه، برای آزمون مینی

 -فیشر( و برای تییین استقالل باقیمانده های رگرسیونی از آزمون دوربین – Fاستودنت( و ) - tرگرسیون به ترتی  از آزمون )

 انزام كده است.  SPSS و Excel های آماری پژوهش نیب به  مک نرم افبارهای واتسون استفاده خواهیم  رد. تیلیل

 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش  و نحوه اندازه گيري آنها
 :متغير مستقل

نسبت بدهی  وتاه مد ، قسمت  8به  مستقل  می باكند  ه های، متغیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهامدر این تیقیق 

 (.0800كوند)و یلی فرد، گیری میاندازهتقسیم كده و بصور  زیر نسبت بدهی بلندمد ، نسبت حقوق صاحبان سهام 

  .آید می دست به ها  ل دارایی به مد   وتاه بدهی تقسیم مد  از  وتاه بدهی نسبت

CLit =
STLit

TAit

                                                                                                                                                                              (1) 

 كود. می میاسبه ها دارایی  ل بر بلندمد  بدهی از تقسیم بلندمد  بدهی نسبت

LLit

=
LTLit

TAit

                                                                                                                                                                               (2) 

 كود. می میاسبه ها دارایی  ل حقوق صاحبان سهام بر از تقسیم حقوق صاحبان سهام نسبت 
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OEit =
Equitiesit

TAit

                                                                                                                                                                     (3) 

نیب میرف حقوق   Equities های بلندمد  ونشانگر بدهی  LTLit مد ، های  وتاه، بدهیSTLitدر رابطه ی فوق  

  است.    tدر سال   iصاحبان سهام كر ت

 :متغير وابسته

وجه نقد: وجه نقد از اقالم مهم داراییهای جاری در فرآیند اجرای عملیا  واحدهای انتفاعی تلقی می كود در تهیه گبار   

های مالی، اطالعا  وجوه نقد از اهمیت باریی برخوردار می باكد بطوریکه بدون اعمال مدیریت بر وجوه نقد تداوم فیالیت 

صور  " 4ا  آن به كکل مطلوب ناممکن می كود. طبق استاندارد حسابداری كماره بنگاهها با مشکل مواجه و اجرای عملی

، وجه نقد عبار  است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نبد بانکها و مؤسسا  مالی اعم از ریالی و  "جریان وجوه نقد

ایی  ه بدون اطالع قبلی مورد ارزی)كامل سپرده های سرمایه گذاری  وتاه مد  بدون سررسید( به  سر اضافه برداكته

 :مطالبه قرار می گیرد. برای اندازه گیری وجه نقد از دو رو  به كرح زیر استفاده می كود

. رو  اوز ان و اوز ان : در این رو  داراییهای نقدی از نسبت مزموع وجه نقد و سرمایه گذاری  وتاه مد  بر  ل 0

 . (4808)از ان،كودداراییهای كر ت میاسبه می

وجه نقد =
سرمایه گذاری  وتاه مد  + وجه نقد

 ل داراییها
                                                                                                                                 (4) 

مزموع وجه نقد و سرمایه گذاری  وتاه مد   . رو  اوپلر و همکاران : این رو  نیب مشابه رو  قبلی است با این تفاو   ه4

 .( 0111)اپار،كوداز مزموع داراییهای كر ت در مخرج،  سر می

وجه نقد =
سرمایه گذاری  وتاه مد  + وجه نقد

− ل داراییها وجه نقد) + (سرمایه گذاری  وتاه مد 
                                                                                                         (5) 

 متغير كنترلي:
 اندازه شركت 

 با ببرگ هایكر ت  ه این مینی رود بهمی كمار به هاكر ت سودآوری و ارز  در مؤثر عوامل از یکی كر ت اندازه

 تزاری هایفیالیت به بخشی تنوع امکان و مقیاس در جوییصرفه از بازار، بیشتری سهم تصاح  میصول، تنوع از برخورداری

 برخورداری دلیل به های ببرگكر ت دنین، هم دهند.می افبایش را خود سودآوری  و داده  اهش را خود ریسک تزاری خود،

  اهش گذارانسرمایه برای را خود سهام نقد كوندگی قدر  آزاد بیشتر، ریسک كناور سهام تر و دارا بودنبیش سهام تیداد از

مییار واحدی به منظور تیریف و اندازه گیری اندازه كر ت استفاده نشده است دراین پژوهش اندازه كر ت دهند. تا  نون می

 .(0800)و یلی فرد، از طریق لگاریتم فرو   ل كر ت اندازه گیری می كود

(6)                                                                                                                    SIZEi,t = log( SALE i,t)  

 است. tدر سال   iنیب نشانگر فرو  كر ت  SALE it ، اندازه كر ت وSIZEi,tدر رابطه ی فوق 

 

 رشد فروش      
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)و یلی فرد، گذكته میاسبه می كودركد فرو  از تقسیم تفاضل فرو  سال جاری و فرو  سال گذكته بر فرو  سال 

0800.). 

= نسبت ركد فرو   
− فرو  سالزاری فرو  سال گذكته 

فرو  سال گذكته
                                                                                                              (7) 

 هانتايج فرضيه
 فرضيه اول پژوهش

نسبت بدهی  وتاه مد  بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار دارد، بیان میفرضیه اول 

 باكد:صور  زیر میدارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به تهران تاثیر

بهادار تهران  بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق نسبت بدهی  وتاه مد : (H0)فرضیه صفر 

  تأثیر ندارد

بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار  نسبت بدهی  وتاه مد : (H1)فرضیه مقابل 

  تهران تأثیر دارد.

مهدل   نتایص آزمون فرضیه اول پژوهش در دو حالت)حالت اول مربوط به استفاده از مدل از ان و حالت دوم مربط به استفاده از

( ارائه كده اسهت. بهرای آزمهون ایهن     0در جدول ) (SG( و ركد فرو )Sizeاپلر( با احتساب متغیرهای  نترلی اندازه كر ت)

 گیری كده است:فرضیه از رگرسیون خطی دند متغیره با مدل زیر بهره

 

(8)
  

𝑖𝑡
 

SG + Ɛ
 

3
Size + β

 
2

+ β CL
 

1
Cash holding =   α + β

 

 
 فرضیه اول (: نتایج آزمون1جدول )

نام 

 متغیر
 نماد

 اپلرمدل ( 2حالت) ازکانمدل ( 1حالت)

 (Bضریب)
آماره 

t 
sig (ضریبB) 

آماره 

t 
sig 

مقدار 

 ثابت
α 

43/092 68/837 000/0 3/715 39/295 000/0 

نسبت 

بدهي 

كوتاه 

 مدت 

CL
 

51/474 44/722 000/0 4/331 31/722 000/0 

اندازه 

 شرکت
SIZE 

0/189 48/888 000/0 0/192 46/127 000/0 

فروش رشد  SG 0/204 75/860 000/0 572/0  23/904 000/0 

-Pو  Fآماره کل مدل 

value 

(236/711 )F 

(000/0 )p-value 

(555/179 )F 

(000/0 )p-value 
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آماره  رگرسیون

 -دوربین

 واتسون

(D-W) 

1/839 102/2 

ضریب تعیین 

 و ضریب

تعیین تعدیل 

 شده

321/0= 2R  

274/0= 
 2AdjR 

198/0=2 R  

176/0=  2AdjR 

 

 

P)یدار ی( ارائه كده است، سطح مین1 ه در جدول ) در دو حالت اول یفرع یهآزمون فرض یصبا توجه به نتا − Value )

بوده و نشان دهنده  داریمین یونیرگرس یدرصد( بوده و  ل مدل ها 5) یر مورد پذ ی(  متر از سطح خطا888/8) Fآماره 

 ین،قرار دارد بنابرا 5/4و 5/0مابین  فاصله قابل قبولهر دو حالت، بین در  واتسون یناز مدل است. آماره دورب یبراز  مناسب

مورد  یاز سطح خطا tآماره  (sig) یدار یبودن سطح مین یینتوجه به پا با .ندارد وجود هامدل یخطا یاجبا ینب یهمبستگ

بر سطح  وتاه مد   ینسبت بده دهدیآزمون نشان م یصنتا در هر دو حالت )مدل از ان و اپلر(    β1 ی ضر یبرا یر پذ

 ینمرا  %15 یناندر سطح اطمدر هر دو حالت  اول پژوهش  یهفرض یندارد. بنابرا دارییمینمثبت  یراثنگهداری وجه نقد ت

وارد كده در مدل نیب بر سطح نگهداری وجه نقد مثبت و  دهد متغیرهای  نترلیهمچنین نتایص نشان میتوان رد نمود. 

دهد  ه متغیرهای مستقل و  نترلی وارد كده در رگرسیون نیب نشان می ضری  تییین دو حالت دارد.داری در هر مینی

تها با بدست آمدن از تغییرا  متغیروابسته را تبیین نمایند. در ان 0/198و  840/8اند به ترتی  برای حالت اول و دوم توانسته

 و اپلر به كکل زیر خواهد بود. نیب برای مقدار ثابت، رگرسیون خطی دند متغیره بر مبنای مدل از ان  βضری  

(9)
 فرضیه اول مدل ازکان 

it
SG + Ɛ

 
Size + 0/204
 

+ 0/189 CL
 

Cash holding =   43/09 + 51/47
 

(10)
 اولفرضیه  مدل اپلر 

it
SG + Ɛ
 

Size + 0/218
 

+ 0/195 CL 4/63Cash holding =   3/17 +  

 فرضيه دوم پژوهش

بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس  به حقوق صاحبان سهامدارد، نسبت بدهی فرضیه دوم بیان می

 باكد:صور  زیر میاوراق بهادار تهران تاثیر دارد و فرضیه صفر و فرضیه مقابل به

بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران بلندمد  نسبت بدهی : (H0)فرضیه صفر 

 .تأثیر ندارد

بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران بلندمد  نسبت بدهی : (H1)فرضیه مقابل 

  تأثیر دارد.

حالت)حالت اول مربوط به استفاده از مدل از ان و حالت دوم مربط به استفاده از مهدل  نتایص آزمون فرضیه دوم پژوهش در دو 

( ارائه كده اسهت. بهرای آزمهون ایهن     0در جدول ) (SG( و ركد فرو )Sizeاپلر( با احتساب متغیرهای  نترلی اندازه كر ت)

 :گیری كده استفرضیه از رگرسیون خطی دند متغیره با مدل زیر بهره
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(11)
 

𝑖𝑡
SG + Ɛ

 
3

Size + β
 

2
+ β LL

1
holding =   α + β Cash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: نتایج آزمون فرضیه دوم2 (جدول
 

نام 

 متغیر
 نماد

 اپلرمدل ( 2حالت) ازکانمدل ( 1حالت)

 (Bضریب)
آماره 

t 
sig (ضریبB) 

آماره 

t 
sig 

مقدار 

 ثابت
α 

38/291 53/534 000/0 2/692 37/493 000/0 

نسبت 

بدهي 

مدت  بلند  

LL
 

6/373 27/945 0/01 0/094 07/058 0/065 

اندازه 

 شرکت
SIZE 

0/173 48/826 000/0 0/134 31/472 0/02 

فروش رشد  SG 0/186 71/395 000/0 0/154 36/783 0/01 

کل مدل 

 رگرسیون

-Pو  Fآماره 

value 

(196/852 )F 

(000/0 )p-value 

(577/126 )F 

(001/0 )p-value 

آماره 

 -دوربین

 واتسون

(D-W) 

1/922 304/2 

ضریب تعیین 

 و ضریب

تعیین تعدیل 

 شده

248/0= 2R  

207/0= 
 2AdjR 

179/0=2 R  

164/0=  2AdjR 

P)یدار ی( ارائه كده است، سطح مین1 ه در جدول ) دوم در دو حالت یهآزمون فرض یصبا توجه به نتا − Value آماره )F 

بوده و نشان دهنده براز   داریمین یونیرگرس یدرصد( بوده و  ل مدل ها 5) یر مورد پذ ی(  متر از سطح خطا888/8)

 ین،قرار دارد بنابرا 5/4و 5/0مابین  فاصله قابل قبولهر دو حالت، بین در  واتسون یناز مدل است. آماره دورب یمناسب

مورد  یاز سطح خطا tآماره  (sig) یدار یبودن سطح مین یینتوجه به پا با .ندارد وجود هامدل یخطا یاجبا ینب یهمبستگ

بر سطح نگهداری وجه بلندمد   ینسبت بده دهدیآزمون نشان م یصنتا در حالت اول )مدل از ان(    β1 ی ضر یبرا یر پذ

 یر مورد پذ یاز سطح خطا tآماره  (sig) یدار یسطح مین )مدل اپلر(  اما در حالت دوم دارد. دارییمینمثبت  یراثنقد ت

پذیرفته  %15 یناندر سطح اطمدر هر حالت اول اول پژوهش  یهفرض ینبنابراباكد. می درصد  5بیشتر از    β1 ی ضر یبرا
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دهد متغیرهای  نترلی وارد كده در مدل نیب بر سطح همچنین نتایص نشان می. كودكده ولی در هر حالت دوم پذیرفته نمی

دهد  ه متغیرهای مستقل و  نترلی نیب نشان می ضری  تییین دارد. دو حالتداری در هر نگهداری وجه نقد مثبت و مینی

از تغییرا  متغیروابسته را تبیین  0/179و  248/8اند به ترتی  برای حالت اول و دوم وارد كده در رگرسیون توانسته

به كکل زیر  ای مدل از اننیب برای مقدار ثابت، رگرسیون خطی دند متغیره بر مبن  βنمایند. در انتها با بدست آمدن ضری  

 خواهد بود.

(12)
 فرضیه دوم مدل ازکان 

it
SG + Ɛ

 
186Size + 0/173 + 0/ LL

 
6/373+  38/291Cash holding =   

 

 

 فرضيه سوم پژوهش

نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع  ل دارایی ها بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته  داردفرضیه سوم بیان می

 باكد:صور  زیر میو فرضیه صفر و فرضیه مقابل به كده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد

بورس اوراق بهادار  نسبت حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در: (H0)فرضیه صفر 

 .تهران تأثیر ندارد

نسبت حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار : (H1)فرضیه مقابل 

  تهران تأثیر دارد.

به استفاده از مدل نتایص آزمون فرضیه سوم پژوهش در دو حالت)حالت اول مربوط به استفاده از مدل از ان و حالت دوم مربط 

( ارائه كده اسهت. بهرای آزمهون ایهن     0در جدول ) (SG( و ركد فرو )Sizeاپلر( با احتساب متغیرهای  نترلی اندازه كر ت)

 :گیری كده استفرضیه از رگرسیون خطی دند متغیره با مدل زیر بهره

(13)
  

𝑖𝑡
SG + Ɛ

 
3

Size + β
 

2
+ β OE

1
Cash holding =   α + β 

نتایج آزمون فرضیه سدوم(: 3 (جدول 
 

 نماد نام متغیر

 اپلرمدل ( 2حالت) ازکانمدل ( 1حالت)

 (Bضریب)
آماره 

t 
sig (ضریبB) 

آماره 

t 
sig 

مقدار 

 ثابت
α 

45/357 65/534 000/0 3/684 65/558 000/0 

حقوق نسبت 

صاحبان 

  سهام

OE 28/554 36/445 0/000 2/751 43/676 0/000 

اندازه 

 شرکت
SIZE 

0/183 41/913 000/0 0/165 52/472 0/000 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

فروش رشد  SG 0/195 78/464 000/0 0/173 69/794 0/000 

کل مدل 

 رگرسیون

-Pو  Fآماره 

value 

(224/642 )F 

(000/0 )p-value 

(376/119 )F 

(000/0 )p-value 

 -آماره دوربین

 واتسون

(D-W) 

1/754 996/1 

ضریب تعیین و 

 ضریب

تعیین تعدیل 

 شده

287/0= 2R  

265/0= 
 2AdjR 

194/0=2 R  

174/0=  2AdjR 

 

P)یدار ی( ارائه كده است، سطح مین8 ه در جدول ) سوم در دو حالت یهآزمون فرض یصبا توجه به نتا − Value آماره )F 

بوده و نشان دهنده براز   داریمین یونرگرس یدرصد( بوده و  ل مدل ها 5) یر مورد پذ ی(  متر از سطح خطا888/8)

 ین،قرار دارد بنابرا 5/4و 5/0مابین  فاصله قابل قبولهر دو حالت، بین در  واتسون یناز مدل است. آماره دورب یمناسب

مورد  یاز سطح خطا tآماره  (sig) یدار یبودن سطح مین یینتوجه به پا با .ندارد وجود هامدل یخطا یاجبا ینب یهمبستگ

حقوق صاحبان سهام به  ل نسبت  دهدیآزمون نشان م یصنتا در هر دو حالت )مدل از ان و اپلر(    β1 ی ضر یبرا یر پذ

در سطح در هر دو حالت  اول پژوهش  یهفرض یندارد. بنابرا دارییمینمثبت  یراثدارایی ها بر سطح نگهداری وجه نقد ت

دهد متغیرهای  نترلی وارد كده در مدل نیب بر سطح نگهداری همچنین نتایص نشان میتوان رد نمود.  ینمرا  %15 یناناطم

دهد  ه متغیرهای مستقل و  نترلی وارد كده نیب نشان می ضری  تییین دو حالت دارد.داری در هر وجه نقد مثبت و مینی

تبیین نمایند. در انتها با از تغییرا  متغیروابسته را  0/194و  402/8اند به ترتی  برای حالت اول و دوم در رگرسیون توانسته

 و اپلر به كکل زیر خواهد بود. نیب برای مقدار ثابت، رگرسیون خطی دند متغیره بر مبنای مدل از ان  βبدست آمدن ضری  

(14)
 فرضیه سوم مدل ازکان 

it
SG + Ɛ

 
0/195Size + 

 
0/183+  OE

 
28/55+  45/37Cash holding =   

 

(15)
 فرضیه سوم مدل اپلر 

it
SG + Ɛ
 

173Size + 0/
 

165+ 0/ 2/751 OE+  684holding =   3/Cash  

 

 خالصه نتايج آزمون هاي رگرسيون

خالصه نتایص آزمون های رگرسیون طبق دو مدل اپلر و از ان و همچنین بر اساس آزمون  لی رگرسیون دندگانه  6در جدول 

آورده كده است. هر فرضیه به صور  جداگانه و طبق دو مدل اپلر و از ان مورد آزمون قرار گرفت و رد یا  Enter به رو  

گیری  لی آزمون فرضیا ، رد یا تأیید هر فرضیه بر اساس رگرسیون دندگانه تأیید فرضیه ارائه گردید. در مزموع و در نتیزه

ر و از ان رد و در دیگری تأیید كود، در رد یا تأیید نهایی، تأیید كده انزام می كود و فرضیه ای  ه در یکی از دو مدل اپل

 . تلقی خواهد كد

 جدول 6:  خالصه نتایج آزمون هاي رگرسیون
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 شرح فرضيات
 نتيجه نهايي آزمون فرضيه ازكان اپلر

دتأييد مي شو رد مي شود دتأييد مي شو رد مي شود   تأييد مي شود رد مي شود 

 فرضيه اول

 

* 

 

*  * 

 * فرضيه دوم

  

*  * 

 فرضيه سوم

 

* 

 

*  * 

 

 بحث و نتيجه گيري 

های پذیرفته هدف از انزام این پژوهش، بررسی تأثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت

خارج از  شور تا حدود زیادی های انزام كده در داخل و كده در بورس اوراق بهادار تهران می باكد. با دقت در سایر پژوهش

كاهد تطابق نتایص به دست آمده از پژوهش حاضر با دیگر پژوهش ها می باكیم. از جمله این پژوهش ها می توان به تیقیقا  

( اكاره  رد. در این 4808(،   یم و همکاران )0111(، اپلر )0800(، اربابیان و صفری گرایلی )0818زینالی و میمد كیالن )

ابطه بین متغیرهای مستقل )نسبت بدهی  وتاه مد  به  ل دارایی ها، نسبت بدهی بلند مد  به  ل دارایی ها و پژوهش ر

اساس دو مدل اپلر و از ان مورد بررسی قرار نقد( بروابسته )موجودینسبت حقوق صاحبان سهام به  ل دارایی ها( با متغیر

دهی  وتاه مد  به  ل دارایی ها و نسبت بدهی بلند مد  به  ل دارایی گرفت. نتایص به دست آمده نشان می دهد  ه نسبت ب

 افبایش های كر ت بر سطح نگهداری وجه نقد كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد یینی با

وجه  تیصیل كود، می سب  الیاهرم م عبارتی به یابد افبایش می ها كر ت توسط كده نگهداری نقد وجه مقدار اهرم مالی،

 از تا نمایند تقویت را خود نقدی های است دارایی ممکن ها كر ت كرایط این در و كود بر هبینه و دكوار ها كر ت برای نقد

 تأمین ریسک مد  و نیب بدهی بلند مد   وتاه بدهی از بکاهند. استفاده مالی خارجی تأمین بر وابستگی با مرتبط های هبینه

 از بارتری سطوح مد  و بلندمد  اند،  وتاه بدهی های بارتر دارای سطوح  ه كر ت هایی می دهد. متیأقبا افبایش را مالی

 و نمایند.  همچنین بر اساس یافته های گونی اجتناب مالی تامین از میدودیت های تا نمایند می نگهداری را نقد وجوه

می  افبایش را مالی تأمین ریسک مد   وتاه بدهی از استفاده  ه نموده اند اكاره  (4882ویلال ) و فرییرا و (4888) همکاران

 نمایند می نگهداری را نقد وجوه از بارتری سطوح مد  اند،  وتاه بدهی های بارتر دارای سطوح  ه كر ت هایی دهد متیأقبا

-می بینیپیش مستقیم ارتباط نقد وجه نگهداری نسبت بدهی و بین نمایند. بنابراین اجتناب مالی تأمین از میدودیت های تا

گردد. همچنین نتایص نشان می دهد  ه تغییرا  در نسبت حقوق صاحبان سهام به  ل دارایی ها بر سطح نگهداری وجه نقد 

 در قدن وجه انباكت و نگهداری بر موثر عوامل از كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد. یکی

 كر ت هایی  ه می نمایند، ( استدرل0102است. میر و مزلوف ) رو ركد و سرمایه گذاری پیش فرصت های وجود كر ت ها

 مالی پروژه های خود، تأمین برای می كود تییین ركد و سرمایه گذاریشان فرصت های توسط عمده ای صور  به آنان ارز 

ركد و سرمایه گذاری بیشتری  فرصت های  ه كر ت هایی  ه می رود انتظار بنابراینمی كوند  متیمل را بیشتری هبینه های

نگردد و ثرو  سهامداران  مشکل مواجه با سودآوركان پروژه های تا دارند نگه بارتری حد در را خود نقدینگی سطح دارند،

  )حقوق صاحبان سهام( با ثبا  بیشتری افبایش یابد.
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 ناشي از يافته هاي پژوهش  پيشنهادهاي 

به كر ت های پذیرفته كده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می كود به منظور  اهش بیران مالی و هبینه های   -1

نمایندگی بدهی، میبان وجه نقد را متناس  با اهرم مالی تنظیم  نند تا ضمن رعایت كرایط قراردادهای بدهی، با میدودیت 

 اجه نشوند.تأمین مالی مو

با توجه به نتایص مربوط به رابطه بین اهرم مالی و سطح نگهداری وجه نقد در كر ت ها، پیشنهاد می گردد كر ت ها در   -4

 زمان پیش بینی وجه نقد آثار هبینه ای تأمین مالی از میل بدهی ها را در نظر داكته باكند.

احبان سهام و سطح نگهداری وجه نقد بین كر ت ها و دسترسی با توجه به رابطه مستقیم نسبت بدهی ها و حقوق ص  -8

سریع تر كر ت ها به بازارهای مالی، پیشنهاد می گردد كر ت ها ذخیره احتیاطی وجه نقد بیشتری داكته باكند تا در موقع 

 لبوم وجه نقد  افی در اختیار داكته باكد. 

طح نگهداری وجه نقد، به مدیران كر ت ها پیشنهاد می كود در با توجه به تأثیر مثبت نسبت حقوق صاحبان سهام بر س -2

اجرای فیالیت های اقتصادی، بواسطه انگیبه میامالتی نگهداری وجه نقد، به فیالیت های مولد ثرو  سهامداران بیشتر توجه 

 داكته باكند تا از این طریق سطح بهینه وجه نقد برای كر ت حاصل كود.

شنهاد می كود با توجه به تأثیر مثبت بدهی های  وتاه مد  و بلند مد  بر نگهداری وجه نقد، بر به مدیران كر ت ها پی  -5

اساس انگیبه احتیاطی نگهداری وجه نقد، سیاست های اعتباری را به نیوی تدوین و اجرا نمایند  ه اندوخته وجه نقد  افی 

كر ت برای تأمین مالی بازپرداخت بدهی ها و سود سهام، برای باز پرداخت بدهی ها و سود سهام در دسترس داكته باكند و 

 .متیمل هبینه های مالی جبرانی نشود
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