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وجه نقد در شرکت  ارينگهد بررسی رابطه ي سود تقسیمی و اهرم مالی بر
  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  3 مصطفی ملکیان، 2 ، محمدرضا عباس زاده1 محمدحسین ودیعی
  :چکیده

فته بر نگهداري وجه نقد در شرکت هاي پذیرسود تقسیمی و اهرم مالی در این مقاله به بررسی رابطه ي 
صورت گرفته  1390تا  1386این تحقیق در بین سال هاي . شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم

براي برآورد مدل آماري تحقیق . شرکت بوده است 142نمونه ي آماري مورد استفاده در آن برابر . است
نتایج تحقیق نشان از عدم . ستروش رگرسیون با استفاده از تجزیه و تحلیل پانلی مورد استفاده قرار گرفته ا

و وجه نقد نگهداري شده در شرکت هاي  تقسیمیوجود  رابطه معنادار متغیر هاي اهرم مالی و سود 
 .پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

  نقد نگهداري شده هاهرم مالی، سود تقسیمی و وج :کلیدي واژگان
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  :مقدمه
ها تبدیل به یکی از موضوعات قابل تعیین میزان ذخایر نقدي در شرکت گیري برايدر حال حاضر تصمیم

ها همواره به دنبال نگهداري سطحی از وجه نقد بنابراین شرکت. توجه در ادبیات تامین مالی شده است
 .هستند که موجب افزایش ارزش شرکت شود

د زیادي را نگهداري کنند؛ کند که وجه نقگوید که منافع شخصی مدیران ایجاب میمی) 2004(اوزکان
ها را نیز البته نگهداري وجه نقد می تواند شرکت. شودکه به بهاي از دست رفتن منافع سهامداران تمام می

در صورتی که . گذاري پیش رو بی نیاز نمایدهاي سرمایهاز نیاز به تامین مالی خارجی پرهزینه براي فرصت
ها به هاي مالی، بسیار باالتر باشند، شرکتهاي بحرانی و یا هزینههاي انتخاب غلط تامین مالی خارجهزینه

 هایی که براي شرکتگذاريمنظور مقابله با کمبودهاي غیر مترقبه وجه نقد و نیز تامین مالی جهت سرمایه
  .ودداراي ارزش خالص مثبت است، سعی در داشتن نقدینگی باال خواهند نم

شواهد بین المللی تاثیر غیرخطی اهرم مالی بر  "ي خود با عنواندر مقاله ) 2009(گونی و همکارن 
به بررسی رفتار شرکت ها در زمینه نگهداري وجه نقد در فرانسه، آمالن، ژاپن،  "نگهداشت وجه نقد

تمرکز آنها . شرکت براي تحقیق خود استفاده نمودند 4069آنها از اطالعات . انگلیس و امریکا پرداختند
نگهداري وجه نقد و اهرم بوده و نتایج آنها، شواهد محکم و پایداري مبنی بر وجود رابطه  بر رابطه ي بین

عالوه بر این نتایج، تحقیق آنان نشان داد که . ي غیرخطی بین اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد فراهم نمود
مله میزان اثر اهرم مالی بر نگهداشت وجه نقد تا حدودي بسنگی به ویژگی هاي مختص کشورها از ج

  .حمایت بستانکاران و حمایت سهام داران و نظارت مالکان دارد
شرکت ها به منظور مقابله با کمبودهاي غیرمترقبه وجه نقد و نیز تامین مالی جهت سرمایه گذاري هایی که 

ادبیات . براي شرکت داراي ارزش خالص مثبت است، سعی در نگهداري میزانی وجه نقد می نمایند
انگیزه . جه نقد شرکت نیز دو انگیزه معامالتی و احتیاطی را مورد توجه بیشتر قرار می دهدنگهداري و

هاي متغیر و هزینه هاي معامالتی نشان می دهد که افزایش در وجوه حاصل از تامین مالی خارجی هزینه
سپري در برابر این این اجزاء هزینه ، شرکت را ملزم به نگهداري وجه نقد به عنوان . ثابتی را در بردارد 
در عوض، انگیزه احتیاطی بر عدم تقارن اطالعاتی، هزینه هاي نمایندگی و هزینه هاي . هزینه ها می کنند

از سوي دیگر، نگهداري وجه نقد ممکن است . فرصت سرمایه گذاري از دست رفته تاکید می نماید
ت نمایندگی موجود بین سهامداران و مشکالتی نیز به همراه داشته باشد؛ مهم ترین این مشکالت، مشکال
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مدیران می توانند به بهاي از دست رفتن منافع سهامداران، به دنبال منافع شخصی خود . مدیران می باشد
  .باشند و از این لحاظ، نگهداري وجه نقد منافع مدیران را بیشتر از سهامداران تحقق می بخشد

، توره و )2010(ف، از جمله لوپز و ویسنته اخیرا، پژوهش هاي انجام شده توسط محققان مختل
تاثیر تصمیم گیري هاي ساختار سرمایه و تقسیم سود را با فرض ) 2000(و رودریگز ) 2007(همکاران

در ) ها، هزینه هاي مبادالت، عدم تقارن اطالعاتی و هزینه هاي نمایندگیمالیات(وجود نقص و کاستی 
ج به دست آمده از این پژوهش ها، بیانگر تاثیرگذاري این تصمیمات نتای. بازارهاي سرمایه بررسی کرده اند

 .بر ارزش شرکت بوده است
را  و سود تقسیمی نسبت کل بدهی به کل دارایی که آنرا اهرم مالی معرفی می کنیم ارتباط در این پژوهش

  .با وجه نقد نگهداري شده مورد بررسی قرار می دهیم
  پیشینه ي تحقیق

در مقاله خود با عنوان تعیین کننده هاي نگهداري وجه نقـد بـه بررسـی    ) 2007( 1مکارانراجان داملو و ه
نتایج آنها نشان داد که مدیران نسبت وجه نقد باالتري را به شـرکت  . عوامل تعیین کننده وجه نقد پرداختند

تخصـیص مـی   هاي کوچکتر، با هزینه تحقیق و توسعه باالتر، سرمایه در گردش خالص کمتر و اهرم کمتر 
بنابراین، نسبت باالتر وجه نقد با دشواري باالبردن سرمایه خارجی و کاهش قابلیت در دسترس بـودن  . دهند

نتایج آنها همچنین بیان نمود که تجزیه و تحلیل نسـبت وجـه نقـد    . وجه نقد از منابع داخلی همبستگی دارد
ه تعریـف شـده اسـت، نشـان مـی دهـد کـه        مازاد که به عنوان اختالف بین وجه نقد واقعی و پیش بینی شد

شرکت ها به طور متوسط وجه نقد کمتري نسبت به آنچه توسط تئوري مبـادالتی پیشـنهاد شـده نگهـداري     
  . می کنند

در تحقیقی که با نام تعیین کننده ها و ارزش نهایی نگهداري و جه نقد شـرکت هـا   ) 2008( 2لیو و چانگ
هاي مـالی و حاکمیـت شـرکتی بـر نگهـداري وجـه نقـد شـرکت در          انجام دادند، به مقایسه اثر محدودیت

نتـایج ایـن تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه بـدون توجـه بـه          . شرکت هاي سهامی عام آمریکا پرداخته انـد 
محدودیت هاي مالی، شرکت هاي داراي حاکمیت شرکتی خوب، در مقایسه با شرکت هایی که از لحـاظ  

باالتري نگهداري می کنند به عالوه، این نتایج این گونه بیان می حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، وجه نقد 

________________________________________________________________ 
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نماید که نگهداري وجه نقد شرکت هاي محـدود از لحـاظ مـالی کـه حاکمیـت شـرکتی خـوبی دارنـد در         
  .مقایسه با بقیه حاالت باالترین مقدار می باشد

سرمایه در گردش بر ارزش  به بررسی تاثیر وجه نقد نگهداري شده و مدیریت) 2010( 1اتوکایت و موالي
آن ها بیان کردند کـه اگـر چـه شـرکت هـا هـر روز بـراي        . شرکت در بورس اوراق بهادار فرانسه پرداخت

برنامه ریزي کوتاه مدت تصمیم گیري می کنند اما موضـوع ارزش شـرکت مقولـه اي اسـت کـه در زمـره       
ت کـرد کـه سـهامداران وجـه نقـد      شواهد بدست آمده اثبـا .برنامه هاي بلندمدت شرکت ها مطرح می شود

  .نگهداري شده و سرمایه در گردش را کمتر از واقعیت ارزیابی کرده اند
بررسـی تجربـی   : در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقـد ) 2011( 2جی یانگ و همکاران

ت طـی سـال   شـرک  125در صنعت رستوران، به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سطح نگهداري وجـه نقـد در   
نتایج آنها نشان داد که شرکت هاي رستوران با فرصت هاي سرمایه گذاري . پرداختند 2008-1997هاي 

از طرفی دیگر شرکت هایی کـه سـطح نقـدینگی ، هزینـه     . بیشتر تمایل بیشتري به نگهداري وجه نقد دارند
  .کنند سرمایه و پرداخت سود سهام باالتري دارند، وجه نقد کمتري را نگهداري می

شـواهدي از برخـی   : در پژوهشی با عنوان عوامل مالی تعیین کننده نگهـداري وجـه نقـد   ) 2012( 3ال نجار
در ) ساختار سـرمایه و سیاسـت تقسـیم سـود    (بازارهاي نوظهور، به بررسی عوامل موثر بر نگهداري وجه نقد

آمده از آن را بـا کشـورهاي    پرداخته و نتایج بدست) برزیل، هند، روسیه و چین(کشورهاي در حال توسعه 
نتایج وي نشـان مـی دهـد کـه سـاختار سـرمایه وسیاسـت تقسـیم سـود بـر           . انگلستان و آمریکا مقایسه نمود

نگهداري وجه نقد تاثیر گذار است؛ و شباهت هایی بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در رابطه با 
  .جود داردفاکتورهاي تاثیر گذار بر روي نگهداشت وجه نقد و

به بررسی عوامل مـوثر بـر نگهـداري موجـودي هـاي نقـدي در شـرکت هـاي         ) 1388(آقایی و همکاران 
شـرکت و دوره زمـانی    283نمونه انتخابی آنها شامل . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

ي دریافتنی، خـالص  نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که حساب ها. بود 1384-1379آن ها سال هاي 
سرمایه در گردش، موجودي هاي کاال و بدهی هاي کوتاه مدت، به ترتیب از مهم ترین عوامل داراي تاثیر 

________________________________________________________________ 
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از طرف دیگر، فرصت هاي رشـد شـرکت، سـود تقسـیمی،     . منفی بر نگهداري موجودي هاي نقدي هستند
اي تـاثیر مثبـت بـر نگهـداري     نوسان جریان هاي نقدي و سود خالص، به ترتیـب از مهـم تـرین عوامـل دار    

موجودي هاي نقدي هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی هاي بلند مدت و اندازه شـرکت هـا   
  .بر نگهداري موجودي هاي نقدي وجود ندارد

در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداري شـده و عوامـل تعیـین    ) 1390(اسفندیار ملکیان 
در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهـداري   کننده آن

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  131جهت انجام این پژوهش نمونه اي مشتمل بر .وجه نقد پرداخت
ش بـراي بـرآورد مـدل آمـاري تحقیـق رو     . انتخاب گردیده است 1387-1383بهادار در طی سال هاي 

یافتـه هـاي پـژوهش نشـان دهنـده      . رگرسیون با استفاده از داده هاي تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است
. وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، داراییهاي ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهـداري شـده مـی باشـد    

رابطه مثبتی با وجـه نقـد    همچنین نتایج نشان می دهد که جریان هاي نقدي، سودآوري و فرصت هاي رشد
  .نگهداري شده دارند

  
  :فرضیات پژوهش

  :با توجه به پیشینه ي تحقیق و مبانی نظري گفته شده فرضیات یزر پیشنهاد گردیدند
 .وجود دارد سود تقسیمی و نگهداري وجه نقدرابطه ي معنی داري میان  .1

 .ردوجود دا اهرم مالی و نگهداري وجه نقد رابطه ي معنی داري میان  .2

  :روش تحقیق
هاي مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهاي وابسته و متغیر، از منابع قابل اتکـا و در دسـترس   داده          

پس از گردآوري اطالعـات و  . هاي تحقیق مورد استفاده قرار گرفتاستخراج، و جهت آزمون فرضیه
وابسـته انجـام شـده و سـپس آزمـون      هـاي مربـوط بـه متغیـر      تعیین مدل، ابتدا آزمون نرمال بـودن داده 

هـاي   ، ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمـون فرضـیه  tو  Fهاي رگرسیون با استفاده از آماره
ارائه خواهد شد و آزمون ) درصد اطمینان 95(درصد 5گیري در سطح خطاي  تحقیق و نحوه تصمیم

از آزمون هاسـمن جهـت   . گیرد ام میانج“ واتسون-دوربین”ها، با استفاده از آماره  خود همبستگی داده
  . استفاده از مدل اثرات ثابت یا مدل تصادفی استفاده خواهد شد
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 جامعه مورد نظر تحقیق
  .باشد هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می جامعه آماري شرکت     

  نمونه آماري

تهـران کـه از شـرایط زیـر برخـوردار       هاي پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار    نمونه آماري شامل شرکت
  :باشند

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1386هایی که تا قبل از سال  شرکت .1

  .در بورس تهران حضور داشته باشند 1390تا  1386هایی که از سال  شرکت .2
 .اسفند ماه باشند 29هایی که پایان سال مالی آن ها  شرکت .3

 .ال مالی نداشته باشندهایی که تغییر س شرکت .4

 .هاي مورد نظر آن ها در دسترس باشند هایی که داده شرکت .5

گـري مـالی،    گـذاري، واسـطه   هـاي سـرمایه   شرکت(هاي مالی  ها و مؤسسه هایی که جزء بانک شرکت .6
 .نباشند) ها و لیزینگ هاي هلدینگ، بانک شرکت

  .باشد می 1390تا  1386قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال 
  
  هاي مورد نیاز تحقیق آوري داده زار جمعاب

“ آورد نوین ره”و “ تدبیر پرداز”هاي اطالعاتی  هاي مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهاي پژوهش، از بانک داده
هایی که براي انجام تحقیق مـورد نیـاز اسـت، انتخـاب ابـزاري       آوري داده پس از جمع. استخراج شده است

به منظـور انجـام   . و تحلیل اطالعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد مناسب به منظور محاسبه و تجزیه
هـا، از   هـا بـه اطالعـات مـورد نیـاز تحقیـق و همچنـین تجزیـه و تحلیـل آن          محاسبات و آمـاده نمـودن داده  

آوري  یکی از مواردي کـه بایسـتی در مـورد جمـع    . استفاده شده است EVIEWSو  Excelافزارهاي  نرم
هـا   منظور از روایی ابـزار گـردآوري داده  . ها است توجه کرد، روایی ابزارهاي گردآوري دادهها به آن  داده

هـا در ایـن    از آنجـا کـه ابـزار گـردآوري داده    . ها را به خوبی نشان دهد این است که ابزارها بتوانند واقعیت
ي سـازمان   کتابخانـه بهـادار تهـران و یـا     هاي اطالعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق پژوهش، بانک

  .ها اعتماد نمود توان به روایی ابزارهاي گردآوري داده بهادار تهران است؛ لذا می بورس اوراق
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  ها ها و متغیرهاي پژوهش و نحوه آزمون فرضیه مدل

CASHit = β0 + β1 LEVit + β2 Divit + β3 liqit + β4 ROAit + β5 SIZEit+ εit 
  :که

Cash :بیانگر وجه نقد نگهداري شده می باشد که از تقسیم وجه نقد بر کل دارایی ها محاسبه می شود.  
LEV  : معادل نسبت کل  بدهی ها به کل دارئی هاي شرکت است کهشرکت مالی بیانگر اهرم.  
Div  :است بیانگر سود تقسیمی.  
liq  :هی هاي جاريبیانگر نسبت جاري است؛ یعنی نسبت دارایی هاي جاري به بد.  

ROA  :که ازتقسیم سودخالص برکل دارایی هابدست می آید بیانگر بازده دارایی ها است. 

SIZE  :بیانگر اندازه شرکت است و از لگاریتم طبیعی فروش شرکت به دست می آید  
و سـود تقسـیمی   ) lev(متغیـر وابسـته و اهـرم مـالی     ) Cash( وجـه نقـد نگهـداري شـده    که در این تحقیق 

)DIV (متغیر مستقل و سایر متغیر ها بعنوان متغیر کنترلی تعریف شده است .  
  

  آمار توصیفی
) 1(خالصه ویژگی هاي آمار توصیفی مربوط بـه متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق در جـدول             

آماره هاي گزارش شده در برگیرنده شاخص ها و معیارهـاي مرکـزي شـامل میـانگین،     . خالصه شده است
انه و شاخص هاي پراکندگی شامل واریانس، انحراف معیار متغیرهاي مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق مـی     می

  . باشد
  نتایج آماره هاي توصیفی مورد استفاده در این تحقیق:  1جدول 

  انحراف معیار  واریانس  میانه  میانگین  متغیر  نوع متغیر

 CASH  0.036 0.026 0.001 0.035  وابسته

 LEV 0.649 0.624 0.073 0.271  مستقل

DIV 0.614 0.699 0.388 0.623 

 ROA 1.351 1.208 0.670 0.819  کنترلی
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LIQ 0.060 0.083 0.637 0.798 

SIZE 13.262 13.017 2.220 1.490 

بازده : ROA ،تقسیمیسود : DIV،اهرم مالی: LEV: کهوجه نقد نگهداري شده، : cash: که 
 اندازه شرکت،: SIZE، نسبت جاري: LIQ،دارایی

  :نتایج تحقیق

گیري،  اي بودن مقیاس اندازه حداقل فاصله. هائی وجود دارد براي انجام رگرسیون خطی، مفروضه      
نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهاي مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی 

خطی، از  طالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه همها، یکسانی واریانس متغیرهاي مورد م مانده
  .باشندهاي استفاده از تحلیل رگرسیون می مفروضه
گیري متغیرهاي تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهاي مستقل و  در تحقیق حاضر مقیاس اندازه      

ون ضریب کلی براي بررسی رابطه خطی بین متغیرهاي مستقل و وابسته از آزم. وابسته خطی است
در نهایت براي بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهاي وابسته از تحلیل . رگرسیون استفاده شده است

  .استفاده شده است EVIEWS 7رگرسیون بصورت ترکیبی در نرم افزار 
  

  بررسی ناهمسانی واریانس
نتایج . نجام شده استا1آزمون ال ام آرچ، براي بررسی وجود ناهمسانی واریانس جمالت اخالل      

  :آزمون ناهمسانی واریانس ال ام آرچ به شرح جدول زیر می باشد
  LMنتایج آزمون ناهمسانی آرچ :  2جدول شماره 

  احتمال  مقدار آماره  شرح

F-statistic  7.616983 0.0059 

Obs*R-squared  7.557113 0.0060 

________________________________________________________________ 
1LM ARCH 
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درصد معنادار است، بنابراین فرض همسانی  5 با توجه به اینکه آماره هر دو این آزمون در سطح      
  .واریانس رد شده و ناهمسانی واریانس جمالت اخالل پذیرفته می شود

IUVarاین موضوع از نقض فرض        i
2)(  چنین مشکلی در رگرسیون . ناشی می گردد

ز روش کمترین مجذورات براي رفع مشکل مزبور ا.دیگر کاراترین نباشد OLSسبب خواهد شد که نتایج 
  .استفاده می گردد) GLS(تعمیم یافته 

  
  بررسی خود همبستگی

. واتسون استفاده می شود -به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین       
ه در چنانچه این آمار. باشد می 14/2با  برابربه ترتیب  3این آماره که بر اساس یافته هاي جدول شماره 

آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر  H0قرار بگیرد  5/2تا  5/1بازه 
با توجه به . رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد H0اینصورت 

  . فی وجود نداردآماره به دست آمده می توان پذیرفت که در این مدل همبستگی مثبت و من
  

  آزمون فرضیات تحقیق  
براي برآورد مدل بر اساس روش تحقیق تشریح شده از رگرسیون ترکیبی روش اثرات ثابت استفاده 

استیودنت و براي آزمون معنی  -tبراي آزمون معنی داري ضرایب متغیرهاي مستقل از آماره . شده است
  .استفاده می کنیم Fدر توضیح متغیر وابسته از آماره  دار بودن هم زمان ضرایب تمام متغیر هاي موجود

-Pمشاهده می شود که مقدار سه با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل اصلی به شرح جدول شماره 

Value مربوط به آمارهF(prob (F-statistic))  که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر
ضریب تعیین . درصد معنادار می باشد 99که مدل درسطح اطمینان  بوده و حاکی ازآن است 0000/0

از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهاي % 65بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً  647/0 برابر تعدیل شده
  .مدل قابل تبیین است
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   نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی : 3جدول  شماره 
  شدهوجه نقد نگهداري : متغیر وابسته

CASHit = β0 + β1 LEVit + β2 Divit + β3 liqit + β4 ROAit + β5 SIZEit+ ε 

  آزمون داده هاي ترکیبی  متغیر توضیحی
 t P - valueآماره   ضریب

C 0/024 -  0/929 -  0/353  
LEV 0/006  1/489  0/136  
DIV 0/001  0/833  0/405  
ROA 0/0003  0/429  0/667  
LIQ 0/008  4/700  0/000  
SIZE 0/003  1/737  0/082  

  F  9/909آماره 
آماره دوربین 

  2/14  واتسون

P-value  000/0  R2 65  تعدیل شده%  
  آزمون هاي پانل

آماره   
  آزمون

  نتیجه معناداري آزمون

تعمیم  Fآزمون 
  یافته

ــد کــاربرد  000/0  9/372 ــر  FEتائی  NONدر براب
OLS 

 REابر در بر FE تائید کاربرد 010/0  14/90 آزمون هاسمن

نسبت : LIQ،بازده دارایی: ROA ،تقسیمیسود : DIV،اهرم مالی: LEV: که
 اندازه شرکت ،: SIZEجاري 

  5همانطور که در جدول شماره سه مشاهده می شود هیچکدام از متغیر هاي مستقل در سطح خطاي 
وان بیان داشت که اهرم درصد با وجه نقد نگهداري شده رابطه معناداري را نشان نداده اند، بنابراین می ت

و وجه نقد نگهداري شده در بین شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تقسیمیمالی و سود 
  .تهران رابطه معناداري ندارد
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  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات

 سود تقسیمی  بر نگهداري وجه نقد در شرکت هايو این تحقیق به بررسی رابطه بین اهرم مالی    
 142جهت انجام این پژوهش نمونه اي مشتمل بر . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است

. انتخاب گردیده است 1390 -1386شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال هاي 
رد استفاده قرار گرفته براي برآورد مدل آماري تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده هاي تابلویی مو

با وجه نقد  اهرم مالی و سود تقسیمیمتغیر هاي  بین نتایج تحقیق نشان از عدم وجود  رابطه معنادار. است
و وجه نقد نگهداري  تقسیمینگهداري شده می باشد، بنابراین می توان بیان داشت که اهرم مالی و سود 

  .بهادار تهران رابطه معناداري ندارد شده در بین شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

 پیشنهاد به تحقیقات آتی

  .تاثیر گذار باشدمی تواند بر سطح نگهداشت وجه نقد  سایر عواملی کهبررسی تاثیر ) 1

بررسی تاثیري که نوع مالکیت از جمله خانوادگی و دولتی می تواند بر سطح نگهداشت وجه نقد ) 2
  .داشته باشد

  .ن نوع محافظه کاري و تاثیر آن بر سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی باشددر تحقیقی می توا) 3
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Abstract 
This study is surveying the relationship between dividends and financial 
leverage by cash holding for the companies listed in Tehran stock 
exchange. The time era of this study is 1386 to 1390. Sample of this 
study is 142 companies. For stimulation of this study’s model we used 
regression and panel analysis. Results show that there is not any 
significant relationship between financial leverage and dividend by cash 
holding for the companies listed in Tehran Stock Exchange. 

Key words: financial leverage, dividend, cash holding 
 

 


