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 چکيده

می باشد. رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی بررسی رابطه تنوع بین المللی و  هدف اصلی این تحقیق
تحقیق  نی( است. در اتای)پانل د ییتابلو یها داده لیبر تحل یبوده و مبتن یعل -یلیو تحل یا از نوع مطالعه کتابخانهتحقیق  نیا

شدده اسدت    یبررس 3511تا  3531 یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران در ط رفتهیشرکت پذ 345 یعات مالاطال
استفاده شد. به منظور بررسدی ندوع    Rافزار  از نرمتحقیق  ی به دست آمده جینتا لیو تحل هیجزت یسال(. برا -شرکت  3831)

همچنین در هر یک از مدل های برازش داده شده، مناسبت مددل و فریدیه   استفاده شد.  لیمر افداده های ترکیبی از آزمون 
بر اساس تحلیل صدورت   شد. یمانده ها بررس یباق یو عدم خود همبستگ انسیوار ی، همسانیتیهای زیربنایی همچون نرمال

ر شدرکتها و سدطح   بدین تندوع بدین المللدی د      ها در سطح خطای پنج درصد نشدان داد پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرییه
نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه 

 نقد را تعدیل نمی کند.

 تنوع بین المللی، وجه نقد، محدودیت مالی. :کليد واژگان

 

 مقدمه
ای به بررسی  ه خود جلب کرده است. تحقیقات قبلی به طور گستردهدر دهه های اخیر، تنوع بین المللی توجه بیشتری را ب

(. روند جدیدی 8131، 3الوری و موریسها قاطع نیستند ) رابطه بین تنوع بین المللی و ارزش بین المللی پرداخته و هنوز جواب
قرار داده است، یعنی دارایی های  از ادبیات، تأثیر تنوع بین المللی را بر ویژگی مهم دیگر سیاست های سازمانی مورد مطالعه

( گزارش 8111) 5باتیس و همکارانبیشتری تولید می کنند.  وجه نقدها در سراسر جهان  (. شرکت8131، 8آتاناسوا و لینقدی )
دو برابر شده است. اخیراً  8112و  3131برای شرکت های صنعتی آمریکا بین  وجه نقدمی دهند که میانگین نسبت نگهداری 
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بررسی رابطه تنوع بين المللی و  رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به 
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، شرکت های غیر مالی ایاالت متحده بیش از هر زمان دیگری در ترازنامه خود واریزی داشته اند که ات حاصلهگزارش و طبق
افزایش داشته است. عالوه بر این  8131تریلیون دالر در پایان سال  861به  8135نقد در پایان سال  وجهتریلیون دالر  3624از 

یک تریلیون  8131حوزه خاورمیانه و آفریقا در سال  -شرکت های غیر مالی در اروپا یگاهپا -دیرو با توجه به گزارش های مو
نقد تولید شده در سرتاسر جهان این سئوال را مطرح می کند که چرا  وجهنقد را به ثبت رسانده اند. افزایش مقدار  وجهدالر 

نابراین، هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین نقدی خود پس انداز می کنند. ب جریان هایبیشتری را از  وجه نقدها  شرکت
 نقدی خود است. وجهها برای پس انداز  تنوع بین المللی و تمایل بنگاه

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق
نقد دارد. پیامدهای  در وجهتقویت کننده و هم کاهنده  آثاراستدالل های نظری حاکی از آن است که تنوع بین المللی هم 

 جریاناز  وجه نقدها برای پس انداز  می تواند از چگونگی تأثیرگذاری تفاوت های بین المللی بر تمایل بنگاه گینمایندنظریه 
( پیشنهاد می کند که وجوه داخلی در اختیار مدیران ممکن است فرصت های قابل 3132) 3جنسنهای نقدی خود حمایت کند. 

نگهداری مانده های نقدی باال فراهم کند. از این رو، هزینه های  توجهی را برای مدیران جهت استخراج سودهای خصوصی و
از محل  وجه نقدها برای پس انداز  و عدم تقارن اطالعات ممکن است رابطه بین تنوع بین المللی و تمایل شرکتنمایندگی 

 های نقدی خود را تحت تأثیر قرار دهد.  جریان
ممکن است برای شرکت های بین المللی باالتر  نمایندگیت، هزینه های به دلیل عدم تقارن اطالعاتی و هزینه های نظار

( استدالل می کنند که شرکت هایی 8113) 5چانگ و همکاران(. تحت فرییه هزینه نظارت، 8118، 8رایت و همکارانباشد )
داران از هزینه های کمتری دارند. در چنین محیط هایی، سهام وجه نقدکه در محیط های اطالعات مبهم فعالیت می کنند، 

( همچنین تأیید می کنند 3138) 4به دلیل مشکالت در نظارت مدیران پشتیبانی می کنند. هریس و همکاران نمایندگیباالی 
که هراندازه اطالعات شفافیت کمتری داشته باشند، نظارت مدیریتی در شرکت های متنوع بیشتر است. عدم تقارن اطالعات و 

ازاکان و اشی از شرکت های بین المللی، آنها را به افزایش دادن میزان وجه نقدی خود سوق می دهد )ن نمایندگیهزینه های 
(. پیچیدگی عملکرد شرکت های بین المللی ممکن است با کاهش توانایی سهامداران برای نظارت بر مدیران، 8114، ازاکان

 (. 8113، 3کیم و ماتورمشکالت سازمانی را بیشتر کند )
( اثبات کرده اند که عدم تقارن اطالعات در شرکتهای متنوع بین المللی زیاد است، که می تواند 8115)پانتزالیس  داکاس و

شود. این بنگاه ها، تمایل کمتری به دسترسی به بازار بدهی دارند و در عوض پس  نمایندگیباعث افزایش هزینه بدهی 
است، متنوع سازی شرکت، ارزش نموده ( گزارش 8133) 2تانگتوسط  اندازهای کالن نقدی را ذخیره می کنند. همانطور که

نقد را درک می کنند. این  وجهدارایی های شرکت های بزرگ را کاهش می دهد زیرا سرمایه گذاران غیرقابل استفاده بودن 
متحمل هزینه های  سازگار است. طبق تئوری نمایندگی، شرکت های متنوع بین المللی نمایندگینتایج با فرییه نظارت بر 
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ها برای پس انداز وجه نقد از  و عدم تقارن اطالعاتی باال هستند، که ممکن است باعث تغییر مثبتی در تمایل بنگاه نمایندگی
محل وجوه نقدی خود شود. عالوه بر این، شرکت های بین المللی در مقایسه با شرکت های فعال در بازار داخلی در معرض 

 . (3111 ،3)چن و همکاران نند خطرات سیاسی و نرخ ارز قرار دارندریسک های متعددی ما
نقدی خود برای شرکت های بین المللی  وجهها جهت پس انداز  مقابل، انگیزه های جایگزین از تمایل کمتری برای بنگاه در

، والکو و اسمیتند )حمایت می کنند. شرکتهای متنوع بین المللی همچنین به بازارهای مالی خارجی دسترسی بهتری دار
(. با توجه به تأثیر بیمه تامین بدهی، شرکت های متنوع نسبت به بنگاههای داخلی اهرم مالی بیشتری دارند، زیرا باعث 8133

 8اتیمان و همکارانمی شود شرکت های قبلی به راحتی به بازارهای مالی جهانی دسترسی داشته باشند. از نظر تجربی، 
که تنوع سازی با افزایش ظرفیت بدهی ارتباط مستقیم دارد. از این رو، دسترسی آسان به بازار سرمایه ( نشان می دهد 8113)

های نقدی خود ذخیره می کنند، کاهش  جریانباعث می شود که شرکت های متنوع بین المللی میزان وجه نقدی را که از 
ی کنند و ممکن است به چندین منبع خارجی سرمایه شرکت های متنوع بین المللی در بازارهای مختلفی فعالیت م دهند.

ها با اثرات کاهش ریسک همراه هستند. در نتیجه، تنوع بین المللی ممکن است  دسترسی داشته باشند. عالوه بر این، این بنگاه
 ر می شود:های نقدی خود کاهش دهد. این بحث منجر به فرییه زی جریاناز  وجه نقدها را برای ذخیره  تمایل این بنگاه

 بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. :3 فرییه
بحران مالی اخیر، به طور قابل مالحظه ای بر شرایط خارجی در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. تأثیر این بحران بر شرکت 

ر گرفته است. اکثر این مطالعات تأثیر بحران اخیر بر ارزش شرکت را های متنوع، اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرا
نقد در دوره  وجهها برای احتکار  (. رابطه بین متنوع سازی بین المللی و تمایل بنگاه8131، 5بوسی و راسوبررسی می کنند )

 های رکود اقتصادی، تاکنون یک سؤال تجربی بدون پاسخ بوده است.
ها برای  (، بنگاه3152) 4کینیسحتیاطی برای احتکار وجه نقد را مطرح می کند. مطابق با مطالعه نظریه کینزی، انگیزه ا

( 8131) 3داچیننقد را احتکار می کنند. انگیزه احتیاطی نیز توسط  وجهمحافظت در برابر خطر کمبودهای نقدی در آینده، 
ی تشویق های احتیاطی، بویژه مواردی که مربوط به امور ها برا برجسته شده است، که معتقدند در حین عدم اطمینان، بنگاه

( نشان می دهند که رکود اقتصادی، عدم تقارن 3138) 2مینسکیعالوه بر این،  نقد را احتکار می کنند. وجهخارجی است، 
ین بنگاه های اطالعات را به ویژه برای شرکت های بین المللی تشدید می کند. بحران مالی، مسئله انتخاب نامطلوب را در ب

، 1پاتاکبرای محافظت در برابر عدم اطمینان سوق می دهد ) وجهبین المللی برجسته می کند و آنها را به سمت احتکار 
8131 .) 

از آنجا که بحران مالی با سطح باالیی از عدم قطعیت همراه بود، محققان مدرکی مبنی بر اینکه بازارهای سرمایه خارجی در 
می شوند ارائه می دهند. در نتیجه، شرکت های بین المللی سطح اهرم مالی خود را در زمان رکود کاهش و  دوره بحران گرانتر

( به بررسی تأثیر تنوع در ارزش شرکت در دوره رکود 8133) والکو و اسمیتنقدینگی دارایی خود را افزایش می دهند. 
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ش نسبی بنگاه های متنوع جهانی و صنعتی مشاهده کردند اما درصدی را در ارز 3/3ها یک افزایش  اقتصادی پرداخته اند. آن
 گاریدوپرادا و همکارانهمچنین شاهد یک کاهش در اهرم مالی شرکت های متنوع در دوره رکود اقتصادی بودند. به تازگی، 

ست. با توجه به عدم ( نشان داده اند که تنوع جغرافیایی، یک استراتژی ارزشمند در دوران رکود اقتصادی در اسپانیا ا8131)
تقارن اطالعات باالتر در بنگاه های بین المللی و بازارهای سرمایه خارجی پرهزینه، یک تغییر مهم در سیاست تأمین مالی در 

 وجهطول بحران مالی اخیر پیش بینی می شود. انگیزه احتیاطی ممکن است تمایل شرکت های متنوع جهانی را برای احتکار 
 نقدی افزایش دهد. مالحظه فوق به فرییه زیر منجر می شود: های جریاناز محل 

 : محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را تعدیل می کند.8 فرییه

 

 پيشينه تحقيق
صصان صنعت در این مطالعه نقش نظارت حسابرسانِ با کیفیت باال، تعریف شده به عنوان متخ( 8133) 3کیم و همکاران

های نقدی برای یک  که ارزش بازار دارایی نددریافت آن ها .نمودندهای نقدی را بررسی  داراییارزش ارزیابی بازار سهام از 
های نقدی بیشتر با  که دارایی نتایج نشان دادحسابرس متخصص صنعت به طور قابل توجهی باالتر است. همچنین 

رزش بازار سرمایه گذاری، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت مشترک باشد، به طور گذاری در ارتباط هستند و ا سرمایه
  .قابل توجهی باالتر است

تجدید   به طور قابل توجهی بعد از اعالن ها که نگهداشت وجه نقد در شرکت در تحقیق خود نشان داد (8133چن و همکاران )
صورت های های نقدی پس از ارائه مجدد  که ارزش بازار داراییند فتدریا این محققین. می یابدافزایش  ارائه صورت های مالی

مبادرت به افزایش وجه نقد  صورت های مالی ها پس از ارائه مجدد که شرکتداد . به طور کلی، نتایج نشان یافتافزایش  مالی
  .دمی کنند، چرا که ذخایر نقدی در حفظ در برابر کمبود آینده بودجه داخلی با ارزش تر می شو

ی در هنگام رکود اقتصاد یفرانسو یشرکت ها ینقد یبر رفتارها یالملل نیتنوع ب ریتأث یبررس به( 8181بنکریام و همکاران )
 رمتنوعیغ انیوجه نقد خود نسبت به همتا رهیذخ یادیز لیمتنوع تما یالملل نیب یدهد که شرکت ها ینشان م جی. نتاپرداختند

 یبرا یمال لیبا تما یالملل نیدهد که تنوع ب یکند و نشان م یم رییروابط تغ ،یرکود اقتصاد انیرحال، در ج نیخود ندارند. با ا
آنها نشان  یوجوه نقد محلپول نقد از  رهیبه ذخ لیو تما یالملل نیتنوع ب نیب یپول از وجه نقد همراه است. رابطه منف رهیذخ
و عدم تقارن  نمایندگی یباال یها نهیبر هز ینابع خارجآسان به م یهمراه با دسترس سکیدهد که اثرات کاهش ر یم

شود  یرابطه مثبت م نیا ،یحال، در طول رکود اقتصاد نیدارد. با ا یهمراه است برتر یالملل نیب یکه با شرکت ها یاطالعات
 یرا برا یدیمف نشیب دیبامطالعه  نیا ن،یدهد. بنابرا ینشان م یالملل نیمتنوع ب یکردهایرا بر رو یمالبحران  ریچشمگ ریو تأث

 فراهم کند. یمال یکننده ها میتنظ نیدست اندرکاران و همچن ک،یجوامع آکادم
با  های حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد بررسی تاثیر ویژگی( به 3514) و همکاران افشارزیدآباد

. پرداختند 3513-3532دوره زمانی  طی تهران بهادار اوراق بورس در شده شرکت پذیرفته 23 به مربوط داده های استفاده از
 مدت عبارتی، به. است نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرس ویژگی های تاثیر نشانگر تحقیق های نتایج حاصل از آزمون

 نقد جهو نگهداشت سطح بین نیز و دارد صاحبکار نقد وجه نگهداشت سطح بر معناداری اثر صاحبکار و حسابرس رابطه زمان

                                                           
1
 Kim, et al. 
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های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت وجود دارد. اما اثر  شرکت
 .نشد یافت دارمالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت معنا

در بررسی اثرات مالکیت نهادی و چرخش تبدیل وجه نقد در تعیین سطح نگهداشت وجه نقد ( به 3513) و شکربیگی سهیلی
. نتایج حاصل از تحقیق حاکی پرداختند 3518 الی 3533 های سال طیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 .از این است که بین مالکیت نهادی ونگهداشت وجه نقد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
 نیبدها پرداختند.  نگهداشت وجه نقد شرکت بر ارزش یتهاجم یسود واقع تیریمد ریتاث به بررسی (3513زند )ی و نیحس

در بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذ یها شرکت انیاز م 3512تا  3513دوره  یشرکت در ط 318شامل  یا منظور نمونه
رار مورداستفاده ق ها هیآزمون فری یجهت بررس یبیترک یها داده یچندگانه با الگو ونیقرار گرفت. از روش رگرس یموردبررس

و ارزش نگهداشت وجه نقد با بازده  یتهاجم یسود واقع تیریشاخص مد نیاز آن است که ب یحاکتحقیق  جیگرفت. نتا
 یابیارزش ،یتهاجم یسود واقع تیریمد شیاست که با افزا یبدان معن نیوجود دارد و ا یو معنادار یسهام رابطه منف یرعادیغ

 .ابدی یمنقد شرکت کاهش  هسهامداران از نگهداشت وج
 

 روش شناسی تحقيق
 برای تحقیق، منطق نظر از کمی، تحقیق، فرآیند نظر از پیمایشی، -توصیفی هدف، مبنای بر طبقه بندی نظر از حایر پژوهش
 استفاده استقرایی استنباط از نتایج تحقیق بخش در همچنین و شود  می  استفاده قیاسی منطق از فرییات و مسئله تدوین

 .باشد  می  کاربردی نتیجه، نظر از و شود  می 
های بخش نظری جهت کسب  گردد. برای تامین داده های مورد نیاز این تحقیق به دو بخش نظری و تجربی تقسیم می داده
ای تشخیص داده شد. در  های نخستین با توجه به پیشینه مویوع و اهداف تحقیق بهترین راه استفاده از شیوه کتابخانه داده

های مورد مطالعه و با کمک لوحهای توییحی مربوط به شرکتمالی و یادداشت هایاطالعات مالی از صورتاین تحقیق 
های اسالمی و  های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی سازمان بورس، سایت تحقیق، توسعه و مطالعه

 آید. نرم افزار ره آورد نوین به دست می
 

 های تحقيق يهمدل آزمون فرض
 : 3مدل شماره 

Cash holdings it = α0 + α1 Diversification t + α2 Cash flow t−1 + α3 Size t−1 + α4 M/Bt−1 

+ α5 Tangibility t−1 + α6 Volatility t−1 + α7 Sales t−1 + α8 STDebtt−1 + εit 

  : 8مدل شماره 
Cash holdings it = α0 + α1 Diversification t + α2 (Crisis ×Diversification) it + α3 Cash flow 

t−1  + α4 Size it−1 + α5 M/B t−1 + α6 Tangibility it−1 + α7 Volatilityit−1 + α8 Sales it−1 + α9 

STDebt it−1 + ε it 
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 محاسبه و گردآوری داده ها در مدلنحوه 

 متغير وابسته
و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت تقسیم به ارزش  جمع وجه نقد (: حاصلCash holdings) سطح نگهداشت وجه نقد

 .tدر سال i دفتری کل دارایی های شرکت 

 متغير مستقل 
 (: عبارت است از نسبت فروش صادراتی به کل فروش شرکت Diversificationتنوع بین المللی )

 متغير تعدیل کننده

ن ویعیت مالی شرکت آستانه محدودیت مالی طبق رابطه زیر بر اساس در این تحقیق جهت تعیی :(Crisis) محدودیت مالی

 ( بومی سازی شده است محاسبه خواهد شد:3533( که توسط تهرانی و حصارزاده )3111)3تحقیق کاپالن و زینگالس
KZ=17.33 −37.486 C – 15.216 DIV + 3.39 Lev – 1.402 MTB 

C زش دفتری دارایی هاشرکت تقسیم بر ار )نقد(: حاصل جمع وجه نقد 

Div تقسیم بر ارزش دفتری دارایی ها سهام مصوبهای سالیانه سود )سودهای تقسیمی(: کل پرداخت 
Lev  ارزش دفتری دارایی ها)نسبت بدهی(: نسبت کل بدهی به 

MTB (فرصت رشد :)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 
به پنج قسمت تقسیم  سپسترین مرتب و  ترین به بزرگ سال، مقادیر از کوچک -کتبرای هر شر مقادیر فوق پس از محاسبۀ

کرد و بدان  شناسایی مالی محدودیت دچار های سال -شرکت های حایر در پنجک چهار و پنج راسال -شود که شرکتمی
 مقداریک اختصاص یافته می شود و سایر موارد را صفر در نظر می گیریم.

 متغيرهای کنترلی
برخی از مطالعات قبلی شواهدی از رابطه  عبارت است از لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی های شرکت. :(Size) دازه شرکتان

منفی بین اندازه شرکت و دارایی های نقدی ارائه می دهند. بنگاه های بزرگ به احتمال زیاد سرمایه گذاری می کنند و نه 
( یک رابطه مثبت را یافته اند، زیرا 8133)8کیم و همکاران(. با این حال، 8114،  یلالو و فریرانقد را احتکار کنند ) وجهاینکه 

نقد را در اختیار دارند. از آنجا که رابطه بین  وجهبنگاه های بزرگ عملکرد بهتری دارند و بنابراین به احتمال زیاد مبلغ زیادی 
 ش بینی نمی شود.مبهم است، جهت این رابطه پی نقدیاندازه شرکت و دارایی های 

عبارت است از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به شرکت : (MB) فرصت های رشد
که جهت محاسبه ارزش بازار از حاصلضرب تعداد سهام در دست سهامداران و قیمت پایانی هر سهم بهره گرفته خواهد شد. 

 کیم و همکارانبیشتری را در اختیار دارند.  وجه نقدی دهد که بنگاه هایی با رشد باال، ( نشان م8138) 5بیگلی و سانچزویدال
می شود. این بخش با مطالعات  وجه نقداحتکار  ( استدالل می کنند که فرصت های رشد باال منجر به افزایش تملک/8133)

ای رشد و دارایی های نقدی پیش بینی شده ( همسو است. بر این اساس، رابطه مثبتی بین فرصت ه3111)اپلر و همکاران 
 است.

                                                           
1
 Kaplan & Zingales 

2
 Kim et al. 

3
 Bigelli and Sanchez-Vidal 
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ی شرکت. دروبتز و ها ییداراعبارت است از نسبت دارایی های ثابت به ارزش دفتری : (Tangibilityخالص دارایی ثابت )
 شرکت سوئیسی بررسی کرده 332( عوامل تعیین کننده دارایی های نقدی را برای یک نمونه جامع متشکل از 8111)گرانینگر 

ها می دانند که ملموس بودن دارایی با دارایی های نقدی شرکت ارتباط منفی دارد، زیرا دارایی های ملموس در صورت  اند. آن
( در ترکیه است. 8134)3آیار و کازینقد می توانند فروخته شوند. این بخش مشابه با مطالعات انجام شده از سوی  وجهکمبود 

 موس بودن و دارایی های نقدی پیش بینی می شود.در نتیجه، یک رابطه منفی بین مل
عبارت است انحراف استاندارد سود قبل از بهره و مالیات سال جاری و سال قبل شرکت تقسیم بر : (Volatilityسود ) نوسانات

ی را ( نشان می دهد که بی ثباتی زیاد نقدینگی، موجودی های نقد8112) 8جمع کل ارزش دفتری دارایی های شرکت. هافمن
( نتایج مشابهی را گزارش می دهند. بنابراین، رابطه مثبتی 8135) 5بنکریم و گارائو( و 3111) اپلر و همکارانافزایش می دهد. 

 بین بی ثباتی )نوسانات( و دارایی های نقدی پیش بینی شده است.

ارزش دفتری دارایی های شرکت. عبارت است نسبت جریان وجه نقد عملیاتی  به جمع کل : (Cash flow) نقدی جریان های
اهده کرده اند. در یک نقد را برای شرکت های محدود اقتصادی مش وجه( یک حساسیت مثبت به 8114) آلمیدا و همکاران

های نقدی هستند. این بخش در  جریان( ثابت کرده اند که دارایی های نقدی تحت تأثیر 8114) ویلال و فریراگانه، مطالعه چند
نقد و دارایی های نقدی پیش  وجه( همسو است. از این رو، رابطه مثبتی بین سطح 8138) 4گیل و شاهبا مطالعات  کشور کانادا

 بینی شده است.
اپلر و به دنبال مطالعات  عبارت است از نسبت فروش  به جمع  کل ارزش دفتری دارایی های شرکت. : (Sales) فروش

یک متغیر فروش به عنوان یک جایگزین برای عملکرد شرکت در نظر گرفته می (، 8111)کالچوا و لینس ( و 3111) همکاران
نقد در سال جاری می شود. از این رو، رابطه مثبتی بین فروش و دارایی  وجهشود. سطح باالی فروش منجر به احتکار بیشتر 

 نقدی پیش بینی می شود.

 (8138) همکاران و باو اری به کل بدهی های شرکت.ی های جعبارت است از نسبت بده :(STDebt) بدهی های کوتاه مدت
نتیجه می گیرند که افزایش بدهی کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر ترازهای نقدی برای تأمین بودجه برای پرداخت بدهی دارد. با 

بنابراین،  ( یک ارتباط معکوس بین بدهی و دارایی های نقدی در ترکیه را مشاهده کرده اند.8134) آیار و کازیاین حال، 
 جهت رابطه بین بدهی های کوتاه مدت و توازن نقدی نامشخص است.

 

 جامعه و نمونه آماری
 3511تا  3533ی زمانی  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پذیرفته  های ی مورد نظر در این تحقیق، شرکت جامعه

گیری روش حذف  باشد. روش نمونه شرکت می 213امعه ساله در نظر گرفته شده است و تعداد اعضای این ج 1ی  یک دوره
شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. شروط انتخاب  345های موجود در جامعه آماری تعداد  سیستماتیک بوده و از بین شرکت

 زمانی مورد مطالعه عبارتند از: ی این نمونه در دامنه

 ها نباشد.  ندوقها، بیمه و صگذاری، بانک های مالی، سرمایه جزء شرکت .3
                                                           
1
 Uyar and Kuzey 

2
 Hofmann 

3
 Benkraiem and Gurau 

4
 Gill and Shah 
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 های غیرتولیدی )حمل و نقل، بازرگانی، خدماتی و غیره ( نباشد. جزء شرکت .8
 ، به بورس ورود پیدا ننموده باشد. 3511الی  3533ی تحقیق  های مورد مطالعه طی سال .5
 های مالی در دسترس باشد.  های همراه صورت خصوص یادداشت  اطالعات مالی مورد نیاز، به .4

 ها از تابلوی بورس خارج نشده باشد.  از نماد معامله آن در دوره تحقیق .3

 دارای تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نباشند. .2
 

 ی آماری و اعمال شرایط جهت انتخاب نمونه   جامعه های (: تعداد شرکت9جدول )
 ها تعداد کل شرکت شرح

 213 ی آماری جامعه

 (13)  ها و ... ها، هلدینگ ها، بیمه و صندوقکگذاری، بان گر مالی، سرمایه های واسطه شرکت

 (34)  فرابورس

 (311)  شرکت هایی غیرتولیدی که در صنایع انتخابی قرار نمی گرفتند

 (12) ی تحقیق به بورس ورود پیدا نموده اند  طی دوره

 (53) تحقیق نماد آنها ازتابلو بورس خارج شده باشد )لغو پذیرش(  طی دوره

 (38) مالی یا تغییر فعالیتتغییر سال 

 (333) عدم دسترسی اطالعات )وقفه معامالتی، محدودیت در دسترسی اطالعات مالی(

 345 ی نهایی تعداد شرکت های نمونه

 3831 شرکت -تعداد کل مشاهدات بر حسب سال 

 شرکت حاصل شد.  345هایی ی ن تعداد نمونه 3بر اساس جدول  3511با توجه به اطالعات گردآوری شده در انتهای سال 
 

 یافته های تحقيق

 آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
 (: آمار توصيفی2جدول )

 نام نماد مقیاس میانگین میانه کمترین بیشترین  انحراف چولگی کشیدگی

 Cash holdings نسبت 123/1 141/1 1118/1 383/1 112/1 125/8 485/35
سطح نگهداشت 

 وجه نقد

 تنوع بین المللی Diversification نسبت 353/1 183/1 1 252/55 132/1 531/54 118/3838

 محدودیت مالی Crisis مجازی 133/1 1 1 3 385/1 335/1 85/21

 نقدی جریان های Cash flow نسبت 351/1 335/1 -511/1 331/3 353/1 241/1 241/8

583/3 315/1 413/3 115/31 315/31 111/35 353/34 
لگاریتم 
 طبیعی

Size اندازه شرکت 

 فرصت های رشد M/B نسبت 443/8 115/8 -588/334 311/383 883/1 -343/3 341/831

 خالص دارایی ثابت Tangibility نسبت 831/1 831/1 111/1 311/1 313/1 124/1 431/1

 سود نوسانات Volatility نسبت 143/1 151/1 111/1 353/1 131/1 281/5 332/51

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

جم(                                             )جلد پن 9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

45 
 
 

 
ها  ی موجود در اطالعات گردآوری شده از سطح شرکت ی بیشترین و کمترین داده دهنده میزان حداقل و حداکثر متغیرها نشان

گیری پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی یریب چولگی است. منفی بودن  های توصیفی شاخص اندازه باشد. در آماره می
توزیع نامتقارن با آن است که   ی نشان دهنده -343/3( به میزان M/Bبا نماد ) فرصت های رشدچولگی در متغیر کنترلی 
آن است   ی مثبت بودن چولگی در سایر متغیرهای تحقیق نشان دهنده دارد. منفی(چولگی کوچکتر )کشیدگی به سمت مقادیر 

دارد. شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع  مثبت(چولگی ) تر توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بزرگکه 
 از توزیع جامعه یعکشیدگی حاکی از آن است که متغیرهای تحقیق توز یریب نرمال، یریب کشیدگی نام دارد. منفی بودن

کشیدگی در متغیرهای تحقیق  یریب باشد. مثبت بودن بیشتر می نرمال توزیع از آن نتیجه پراکندگی در تر است کوتاه نرمال
کمتر  نرمال توزیع از آن نتیجه پراکندگی در است بلندتر نرمال از توزیع جامعه حاکی از آن است که متغیرهای تحقیق توزیع

 باشد.  می
 

 استنباطی تحقيقآمار 
 های تحقیق پرداخته خواهد شد.ها در مدل های تشخیصی در تعیین نوع داده در ادامه به تشریح آزمون

 های تحقيقها در مدل های تشخيصی در تعيين نوع داده آزمون
 از متغیرهای زیادی دتعدا یوسیله به ها مشاهده آن اساس بر که شود می گفته هایی داده از مجموعه یک به3 ترکیبی  های داده

 گرفته قرار بررسی مورد (T) مشخص زمانی ی دوره یک طول درشوند،  می انتخاب تصادفی صورت به اغلب که (N) مقطعی

 که دلیل این بهنامند.  می زمانی سری -مقطعی های داده یا ترکیبی های داده را آماری  دادهN×T  صورت این در .باشند

 توییحهای  مدل کارگیری به است، مقطعی   های داده و زمانی سری های داده  ی جنبه دو هر ی دهبرگیرن در ترکیبی های داده
 و مقطعیهای  داده در شده استفاده های مدل از رتپیچیده کند، توصیف را متغیرها آن  های ویژگی که مناسبی آماری ی هندهد

 استفاده زیادی کاربردیهای  تحقیق  در زمانی سری و قطعیم های داده ترکیب روش از اخیر هایسال در. است زمانی سری

 .است شده

 

 تلفيقی یا تابلویی های ليمر در تعيين داده Fآزمون 
 تابلویی )پانل دیتا( های داده یا تلفیقی یا حداقل مربعات معمولی های داده روش به مدل که شود مشخص الزم است ابتدا در

 یرایب میان تفاوتی کند که می بیان آزمون (H0صفر ) شود. فرییه می لیمر استفاده Fزمونآ از منظور این که به شود برازش

 از استفاده با مدل برآورد به لزومی که معنا بدین ندارد وجود جمعی شده یریب برآورده و مقاطع تک تک برای برآورد شده

                                                           
1
 Panel Data 

 فروش Sales نسبت 143/1 313/1 318/1 344/3 351/1 831/8 124/1

 STDebt نسبت 354/1 383/1 121/1 183/5 851/1 811/5 485/55
بدهی های کوتاه 

 مدت

 منبع: یافته های تحقیق
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 ارجح ثابت آثار مدل یقی یا حداقل مربعات معمولی بهتلف های داده مدل دیگر عبارت نیست، به تابلویی )پانل دیتا( های داده

 که مقدار احتمال صورتی شود. در می مقایسهF آماره  بحرانی مقدار با شده محاسبهF ، آماره Fآزمون  انجام از است. پس
تابلویی  یها داده روش به مدل است الزم و شود نمی پذیرفته صفر فرییه باشد 13/1 مقدار از کمتر شده محاسبه Fآماره 

 دهد.  لیمر را نشان می F نتیجه آزمون 5جدول  شود. برآورد )پانل دیتا(
 ليمر انجام شده برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولی یا پانل دیتا Fنتيجه آزمون (: 3جدول )

 نتیجه احتمال آماره نام آزمون (H0فرییه صفر) مدل

 رد فرییه صفر 111/1 313/4 لیمر F ارجحیت روش حداقل مربعات معمولی 9

 رد فرییه صفر 111/1 431/4 لیمر F ارجحیت روش حداقل مربعات معمولی 2

 منبع: یافته های تحقیق 

در مدل های  لیمر F آزمون از آمده دست به آماره با توجه به مقادیر توان دریافت به نتایج جدول از آزمون لیمر می توجه با
ارجحیت روش حداقل  یعنیشده است، فرییه صفر آزمون  13/1اصل از آزمون که کمتر از مقادیر احتمال ح و مورد بررسی

 . شود می پذیرفته)پنل دیتا(  تابلویی های داده روش و شده رد مربعات معمولی

 

 تصریح هاسمن در مدل ها  آزمون
د ارتباط بین خطای رگرسیون توسط هاسمن ارائه شد، بر پایه وجود یا عدم وجو 3113که در سال  3آزمون تصریح هاسمن

برآورد شده و متغیرهای مستقل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل آثار تصادفی و اگر این ارتباط 
 وجود نداشته باشد، مدل آثار ثابت کاربرد خواهد داشت. فرییه آماری این آزمون به صورت زیر است:

{
مدل آثار تصادفی بهتر است   

مدل آثار ثابت بهتر است    
 

ها است(. اگر مقدار آماره کای دو Xبرابر با یرایب  k-1خواهد بود ) k-1آماره این آزمون دارای توزیع کای دو با درجه آزادی 
درصد(  3ین شده )تر از آلفا تعی مقدار این آزمون کم -p محاسبه شده از مقدار بحرانی کای دو جدول بیشتر باشد و یا به عبارتی

شود. یعنی مدل آثار ثابت بر مدل آثار تصادفی برتری دارد. نتایج حاصل از آزمون  رد می   باشد، در این صورت فرییه 
( نمایش داده شده است. این جدول به طور خالصه حاوی اطالعات مدل ها جهت آزمون فرییه های 4هاسمن در جدول )

 تحقیق می باشد. 
 

                                                           
1
 Hausman Test 

 آثار ثابت مدل مقابلزمون هاسمن انجام شده برای تعيين مدل آثار تصادفی در آ(: 4جدول )

 نوع آزمون نتیجه احتمال    آماره نام آزمون (H0) ی صفر فرییه مدل

 آثار ثابت ی صفر رد فرییه 183/1 424/31 هاسمن استفاده از روش آثار تصادفی 9

 ثابتآثار  ی صفر رد فرییه 131/1 511/83 هاسمن استفاده از روش آثار تصادفی 2

 منبع: یافته های تحقیق
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  ه با توجه بهک توان دریافت نتایج جدول حاصل از آزمون هاسمن قبل از آزمون مدل ها در فرییه های تحقیق می توجه با
ی  است فرییه 13/1و مقدار احتمال حاصل از آزمون که در مدل ها تحقیق کمتر از  آزمون از آمده دست به ی آماره مقدار

 -در سال مدل آثار ثابت روش به عبارتی ومورد قبول واقع نمی شود  ارجحیت مدل آثار تصادفی یعنیتایید نشده  صفر آزمون
 .شود می پذیرفتهشرکت های مورد بررسی در مدل ها مورد بررسی 

 

 بررسی فروض کالسيک در مدل ها 
باشد  ای از فروض تحت عنوان فروض کالسیک می ن خطی دارای مجموعههای کالسیک رگرسیو دانید مدل گونه که می همان

که در صورت عدم برقراری این فروض، نتایج رگرسیون به صورت کاذب خواهد بود. از این رو اتکا بر نتایج رگرسیون برآورد 
وض مطرح شده را شده، در صورت برقراری فروض کالسیک است. این فروض در فصل قبلی تبیین شد. ما در این قسمت فر

برای رگرسیون نهایی برآورد شده مورد بررسی قرار می دهیم. از میان فروض مطرح شده در فصل قبل، فروض نرمال بودن 
ای برخوردار است. نقض فروض فوق الذکر موجب  ها از اهمیت ویژه خطاها، عدم وجود خود همبستگی و همسانی واریانس
تواند نتایج به دست آمده از برآورد رگرسیون را مخدوش و  شود که می ایجاد مشکالت مختلفی برای رگرسیون برآورد شده می

 انجام شود. 3نامناسب سازد. چنانچه حتی یکی از این فروض برقرار نباشد، باید برآورد مدل با استفاده از روش پانل پویا
 

 مدل هاها در  مانده آزمون نرمال بودن باقی
ت نرمال بودن یکی از مفرویات مدل رگرسیون خطی، فرییه نرمال بودن توزیع خطاها است. در تحلیل های آماری اهمی

، بیش از نرمال بودن متغیر وابسته است. چراکه مبنای استناد به مدل های تخمین زده شده جهت پیش باقی مانده های مدل
ل بودن مقادیر باقی مانده مدل ها است. بدیهی است که در صورت عدم برقراری بینی مناسب در تحلیل های بازار بورس نرما

 8برا -جارکو آزمون از خطا جمله بودن نرمال آزمون منظور بهتوان از رگرسیون کالسیک استفاده کرد.  این پیش فرض نمی
 بودن توزیع خطاها پذیرفته می شود.  درصد باشد، فرییه صفر مبنی بر نرمال 3 از بیشتر آماره احتمال اگر. شود می استفاده

 آثار ثابت مدل مقابلآزمون جارکو برا انجام شده برای تعيين مدل آثار تصادفی در  (:5) جدول

 نتیجه احتمال آماره آزمون فرییه صفر مدل

 رد فرییه صفر 113/1 1/83113 برا   -جارکو نرمال بودن توزیع خطاها 9

 رد فرییه صفر 113/1 1/84123 برا   -کوجار نرمال بودن توزیع خطاها 2

 منبع: یافته های تحقیق

 
و نتایج آزمون جارکوبرا به شرح جدول زیر می توان دریافت که فرض نرمال بودن باقی مانده ها با  با بررسی نمودارهای فوق

 نرمال نمی باشند.( نشان داد که دارای خاصیت 13/1توجه به مقدار احتمال در سطح خطای پنج درصد ) کمتر از 

 

 

                                                           
1
 Generalized Method of Moments (GMM) 

2
 Jarque-Bera 
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 م وجود خود همبستگی سریالی خطاهابررسی فرضيه عد
مقدار آزمون  - pکند که مشکل خود همبستگی سریالی وجود ندارد با توجه به گادفری بیان می -فرییه صفر آزمون بروش

 ریالی ندارد.پذیریم و در نتیجه رگرسیون مشکل خود همبستگی ساگر از پنج درصد بیشتر شود فرییه صفر را می
 

 گادفری به منظور تشخيص خود همبستگی سریالی بين خطا -بروش  نتایج آزمون (:6) جدول

 نتیجه احتمال آماره آزمون فرییه صفر مدل

 رد فرییه صفر 111/1 12/331 گادفری -بروش عدم وجود خود همبستگی بین خطا 9

 رد فرییه صفر 111/1 53/311 گادفری -بروش عدم وجود خود همبستگی بین خطا 2

 منبع: یافته های تحقیق 

گادفری در سطح خطای پنج درصد فرییه صفر این آزمون رد شده و در نتیجه در  -با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش 
 رگرسیون مشکل خود همبستگی سریالی بین خطاها در مدل های تحقیق وجود دارد.

 

 ررسی فرضيه همسانی واریانس خطاهاب
مقدار آزمون اگر از  - pکند که مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد با توجه به پاگان بیان می -ییه صفر آزمون بروشفر

 پذیریم و در نتیجه در رگرسیون مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.پنج درصد بیشتر شود فرییه صفر را می
 

 همسانی واریانس بين خطا پاگان به منظور تشخيص -بروش  نتایج آزمون (:3) جدول

 نتیجه احتمال آماره آزمون فرییه صفر مدل

 رد فرییه صفر 111/1 32/534 پاگان -بروش همسانی واریانس بین خطا 9

 رد فرییه صفر 111/1 14/531 پاگان -بروش همسانی واریانس بین خطا 2

 منبع: یافته های محقق

ن در سطح خطای پنج درصد6 فرییه صفر این آزمون رد شده و در نتیجه در پاگا -وجه به نتایج حاصل از آزمون بروشبا ت
 رگرسیون ها مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. 

 

 بررسی مدل اول پژوهش

شود. پس از تایید مدل با آثار ثابت با توجه به  استفاده می و دوم اولبه منظور آزمون فرییه های تحقیق از مدل رگرسیونی 
برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده  3شود. جدول شماره  جام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد میهای ان آزمون
 است. 

کند که: بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود  ی اول تحقیق بیان می فرییه 
درصد( استفاده می شود. اگر مقدار احتمال حاصل  طای مورد انتظار )پنجدر سطح خ α1دارد. جهت آزمون فرییه اول از یریب 

( با متغیر Diversificationباشد می توان نتیجه گرفت بین تنوع بین المللی در شرکتها با نماد ) 13/1از این یریب کمتر از 
 وابسته یعنی سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.
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 دل رگرسيونی اول با استفاده از روش پانل آثار ثابت یا رویکرد تعميم یافتهبرآورد م (:8) جدول
Cash holdings it = α0 + α1 Diversification t + α2 Cash flow t−1 + α3 Size t−1 

+ α4 M/Bt−1 + α5 Tangibility t−1 + α6 Volatility t−1 + α7 Sales t−1 + α8 

STDebtt−1 + εit 
 احتمال tی  آماره انحراف معیار )آلفا( αیریب  نماد متغیر

 C 383/1 153/1 113/4 111/1)مقدار ثابت معادله( 

Diversification 1112/1- 1118/1 513/8- 183/1 

Cash flow 321/1 134/1 825/33 111/1 

Size 1114/1 113/1 814/1 134/1 

M/B 548/1- 813/1 243/3- 311/1 

Tangibility 113/1- 134/1 334/3- 111/1 

Volatility 183/1 154/1 141/1 434/1 

Sales 131/1 113/1 313/8 181/1 

STDebt 144/1- 111/1 412/4- 111/1 

 منبع: یافته های تحقیق

 
 باالحاوی تخمین مدل رگرسیونی اول تحقیق می باشد. به منظور آزمون فرییه اول تحقیق از مدل رگرسیونی  3 جدول

های  این مدل رگرسیونی در باالی جدول ارائه شده است. پس از تایید مدل پانل اثار ثابت با توجه به آزمونشود.  استفاده می
تحقیق بر اساس شواهد گردآور ی شده از  اولبا توجه به تخمین مدل شود.  انجام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می

در سطح خطای پنج درصد α1 تحقیق از معنی داری یریب  اولرییه سطح بازار سرمایه در نمونه مورد مطالعه جهت آزمون ف
(  تخمین زده αدر این جدول  از سمت راست ستون اول نماد متغیرها، ستون دوم یرایب یا همان بتاهای ) استفاده می شود.

به عبارتی مقدار احتمال ( و در نهای ستون آخر مقدار احتمال یا tشده هستند. ستون سوم انحراف معیار، ستون چهارم آماری )
( می توان در خصوص معنی دار بودن هر یک از سطح خطای پنج درصدهر یریب می باشد. با توجه به سطح معنی داری )

یرایب تخمین زده شده اظهارنظر نمود. در صورت معنی دار بودن هر یک از یرایب با توجه به عالمت یریب می توان به 
تغیر وابسته دست یافت عالمت مثبت در یرایب نشان دهنده رابطه مستقیم و عالمت منفی در نوع رابطه متغیر مربوطه با م

در ابتدای جدول در حقیقت مقدار ثابت معادله می باشد. بر اساس تخمین  Cیرایب نشان دهنده رابطه معکوس می باشد. نماد 
 ت.مدل فوق نتایج حاصل از آزمون فرییه اول تحقیق در ادامه تشریح شده اس

 

 ی اول تحقيق آزمون فرضيه
کند که: بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود  ی اول تحقیق بیان می فرییه

 دارد.
ه ( رگرسیونی مورد نظر با رویکرد تعمیم یافت3های انجام شده، مدل ) پس از تأیید مدل پانل با اثرات ثابت با توجه به آزمون

تنوع  نیببرآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد  3  برآورد شد. جدول شماره
( با توجه به سطح معنی α 1: -1112/1با یریب آلفا به میزان ) ( در مدل وDiversificationبین المللی در شرکتها با نماد )
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داری با سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد. با توجه به  ی معکوس و معنی تمال یریب( رابطهاح :183/1) 13/1داری کمتر از 
ی اول تحقیق مورد پذیرش واقع می  گردد و فرییه درصد مورد تأیید واقع می 13ی صفر با اطمینان  داری لذا فرییهمعنی
 شود. 

 

 بررسی مدل دوم پژوهش
های  شود. پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون استفاده می 8گرسیونی به منظور آزمون فرییه دوم تحقیق از مدل ر

 برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است.  1شود. جدول شماره  انجام شده، مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد می
رکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را کند که:  محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در ش ی دوم تحقیق بیان می فرییه

 تعدیل می کند.
درصد استفاده می شود. اگر مقدار احتمال حاصل از این یریب  در سطح خطای پنج α2جهت آزمون فرییه دوم از یریب 

باشد می توان نتیجه گرفت بین متغیر برهمکنش محدودیت مالی و تنوع بین المللی با نماد  13/1کمتر از 
(Crisis×Diversification.با متغیر وابسته یعنی سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد ) 

 
 برآورد مدل رگرسيونی دوم با استفاده از روش پانل آثار ثابت یا رویکرد تعميم یافته (:1) جدول

Cash holdings it = α0 + α1 Diversification t + α2 (Crisis ×Diversification) it + 

α3 Cash flow t−1  + α4 Size it−1 + α5 M/B t−1 + α6 Tangibility it−1 + α7 

Volatilityit−1 + α8 Sales it−1 + α9 STDebt it−1 + ε it 

 مقدار احتمال tی  آماره انحراف معیار )آلفا( αیریب  نماد متغیر

 C 351/1 153/1 335/4 111/1)مقدار ثابت معادله( 

Diversification 112/1- 134/1 823/3- 111/1 

Crisis ×Diversification 334/1- 358/1 518/3- 325/1 

Cash flow 131/1 114/1 331/8 154/1 

Size 524/1- 812/1 128/3- 113/1 

M/B 1113/1- 1118/1 111/8- 152/1 

Tangibility 112/1- 134/1 821/3- 111/1 

Volatility 182/1 154/1 133/1 431/1 

Sales 131/1 113/1 384/8 155/1 

STDebt 143/1- 111/1 324/4- 111/1 

 

 ی دوم تحقيق آزمون فرضيه
کند که: محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را  ی دوم تحقیق بیان می فرییه

 تعدیل می کند.
( رگرسیونی مورد نظر نظر با رویکرد تعمیم 8انجام شده، مدل )های  پس از تأیید مدل پانل با اثرات ثابت با توجه به آزمون

برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد  1  یافته برآورد شد. جدول شماره
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با یریب آلفا به  و ( در مدلCrisis ×Diversificationبرهمکنش محدودیت مالی و تنوع بین المللی در شرکتها با نماد )
داری با سطح  ی معنی احتمال یریب( رابطه :325/1) 13/1( با توجه به سطح معنی داری بیشتر از α 2: -334/1میزان )

گردد و  درصد مورد تأیید واقع نمی 13ی صفر با اطمینان  داری لذا فرییهنگهداشت وجه نقد وجود ندارد. با توجه به عدم معنی
 مورد پذیرش واقع نمی شود.  ی دوم تحقیق فرییه

 

 نتایج تحقيق و پيشنهادات
کند که: بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود  ی اول تحقیق بیان می فرییه

ر با رویکرد تعمیم ( رگرسیونی مورد نظ3های انجام شده، مدل ) دارد. پس از تأیید مدل پانل با اثرات ثابت با توجه به آزمون
( در Diversificationتنوع بین المللی در شرکتها با نماد ) نیبیافته برآورد شد. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد 

ی  احتمال یریب( رابطه :183/1) 13/1( با توجه به سطح معنی داری کمتر از α 1: -1112/1با یریب آلفا به میزان ) مدل و
درصد  13ی صفر با اطمینان  داری لذا فرییهی با سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد. با توجه به معنیدار معکوس و معنی

ی اول تحقیق مورد پذیرش واقع می شود. نتایج حاصل ازاین فرییه با نتایج پژوهش  گردد و فرییه مورد تأیید واقع می
 ( همخوانی داشت.8181بنکریام و همکاران )

کند که: محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را  یان میی دوم تحقیق ب فرییه
( رگرسیونی مورد نظر نظر با 8های انجام شده، مدل ) تعدیل می کند. پس از تأیید مدل پانل با اثرات ثابت با توجه به آزمون

رصد نشان داد برهمکنش محدودیت مالی و تنوع بین المللی در رویکرد تعمیم یافته برآورد شد. نتایج در سطح خطای پنج د
معنی داری  ( با توجه به سطحα 2: -334/1با یریب آلفا به میزان ) ( در مدل وCrisis ×Diversificationشرکتها با نماد )

داری توجه به عدم معنی داری با سطح نگهداشت وجه نقد وجود ندارد. با ی معنی احتمال یریب( رابطه :325/1) 13/1بیشتر از 
نتایج  واقع نمی شود. ی دوم تحقیق مورد پذیرش گردد و فرییه درصد مورد تأیید واقع نمی 13ی صفر با اطمینان  لذا فرییه

 ( همخوانی نداشت.8181حاصل ازاین فرییه با نتایج پژوهش بنکریام و همکاران )
 زیر ارائه می شود: باتوجه به نتایج حاصل از فرییه ها پیشنهادات کاربردی

در زمان تحلیل شاخص نقدینگی شرکت ها به میزان تنوع بین المللی بودن شرکت ها که سرمایه گذاران پیشنهاد می شود 
توجه ویژه ای داشته باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد 

 .داردرابطه معنی داری وجود 
 این تحقیق در مسیر انجام با محدودیت های زیر مواجه بوده است:

شرکت ها از شاخص فروش صادراتی آن ها بهره گرفته شد. بهره گیری از  بین المللیدر این تحقیق جهت سنجش تنوع 
نمایندگی های  همچون تنوع در تعداد محصوالت صادراتی، تعداد شعب و بین المللیسایرد روش های اندازی گیری تنوع 

خارجی شرکت ها در سایر کشور و سایر شاخص ها می تواند نتایج حاصل از این متغیر را تحت تاثیر قرار دهد از این به 
 استفاده کنندگان از نتایج پژوهش تذکر داده می شود به این محدودیت دقت ظنر داشته باشند 

 ئه ميگردد:جهت تحقيق های آتی پيشنهادی به شرح زیر به محققان ارا
می تواند بینش مفیدی را برای جوامع آکادمیک، دست اندرکاران و همچنین سیاست گذاران مالی نتایج حاصل ازاین پژوهش 

نقد را به ویژه در محیط رکود اقتصادی بهتر درک کنند.  وجه نگهداشت فراهم کند تا رابطه بین تنوع بین المللی و رفتار
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 وجه نگهداشت تجزیه و تحلیل را با تمرکز بر اینکه چگونه ارتباط بین تنوع بین المللی و رفتارتحقیقات آینده می توانند این 
 نقد می تواند بر تقایای سرمایه شرکت و سیاست سرمایه گذاری تأثیر بگذارد، گسترش دهند. 
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