
 

 

      های نوین حسابداری فصلنامه نظریه

 1314 بهار(، 11، پیاپی )1، شماره پنجمسال 
 11-78صص        

 (ها تاثیر مديريت سرمايه در گردش بر سودآوری )بازده دارايی
 ی تجاری مختلفها در چرخه 

 
 2محدثه کوچکي
  3سیدرضا سیدنژاد فهیم

 چکیده

تاثیر دیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت و ـژوهش حاضر، بررسي رابطه بین مـهدف اصلي پ

سرمایه در گیری مدیریت  باشد. برای اندازه ميبر رابطه بین این دو متغیر  )رکود و رونق( ی تجاریها چرخه

گردش گردش از چهار معیار چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهي، دوره وصول مطالبات و دوره 

، ها فرضیهاستفاده شد. برای آزمون  ها گیری میزان سودآوری از معیار بازده دارایي موجودی کاال و برای اندازه

ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ها از میان شرکت 2213تا  2231ی ها شرکت طي سال 202تعداد 

تایید رابطه دهنده  . نتایج بررسي رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری نشانتهران انتخاب گردید

آوری  سودموجودی کاال با بود. رابطه  دوره وصول مطالبات با سودآوری منفي بین چرخه تبدیل وجه نقد،

مثبت و معنادار ارزیابي شد که با نتیجه مورد انتظار )رابطه منفي( متفاوت بود که منتج به رد این فرضیه 

تجاری ی ها برای بررسي اثر چرخه گردید. بین دوره پرداخت بدهي با سودآوری رابطه با اهمیتي پیدا نشد.

 بندی، تقسیممطالعه، با توجه به بازده بازار، به دو دوره رکود و رونق کل دوره مورد  بر رابطه بین این متغیرها،

 .دهنده تاثیر با اهمیت دوره رکود بر ارتباط بین این متغیرها بود نتایج نشان

 

رکود، ی غیرمالي، دوره ها ، بازده ناخالص دارایيها مدیریت سرمایه در گردش، بازده دارایي کلمات کلیدی:

 دوره رونق

 

                                                                                                                                            
 دانشجوی کارشناسي ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت، رشت، ایران .2

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهیجان، گروه حسابداری، الهیجان، ایران  عضو هیات علمي. 3
 32/00/10 تاریخ پذیرش:                       33/23/12 تاریخ دریافت:
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 مقدمه .1

 که دلیل این به ،است ها شرکت مالي تامین مدیریت مهم اجزای از یکي گردش در سرمایه دیریتم

 و)جیل  دگذار مي تاثیر ها شرکتنقدینگي، سودآوری و توانایي پرداخت بدهي  بر طور مستقیم هب

 ،شود مي اتخاذ تجاری واحد توسط مدیران بخش این در که تصمیمي گونه هر(. 3020 همکاران

 شرکت ارزش تغییر باعث که گذارد، مي تجاری واحد عملیاتي بازدهي روی ای مالحظه قابل اثرات

مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم  .شد خواهد سهامداران ثروت نهایتاً و

 3پاداچيو ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. 

 تجاری واحدهای مالي سالمت برای درگردش سرمایه مدیریت دلیل چند به کند مي بیان (،3006)

 یها دارایي جمع به نسبت گردش در در سرمایه شده گذاری سرمایه مبالغ اگر والً،ت: ااس ضروری

د. باش نشده استفاده کارا، موقعیت یک در مبالغ این که است ممکن باشد؛ ناموزون شرکت، موجود

 برخوردار خاصي اهمیت از تولیدی یها شرکت مخصوصاً در گردش در سرمایه ریتمدی در ارایيد

 واحد بازار ارزش افزایش به منجر گردش در سرمایه منظم و خوب مدیریت دیگر، عبارتي هت. باس

 پوشي چشم و آورد بار به اساسي نتایج تواند مي گردش در سرمایه کارای مدیریت و شود مي تجاری

 مستقیم طور به گردش در سرمایه مدیریت باشد. ثانیاً، خطرناك است ممکن رکتيش هر برای آن از

  گذارد. مي اثر آنها، خالص ارزش همچنین و تجاری واحدهای سودآوری و نقدینگي بر

تقسیم ی جاری ها ی جاری و بدهيها مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارایي

است، ی جاری از اهمیت خاصي برخوردار ها ی جاری و بدهيها شود. ایجاد تعادل در دارایي مي

 گذارد.  که تصمیم گیری در مورد یکي بر روی دیگری تاثیر زیاد مي طوری هب

برای  ی مناسبي راها مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژی

ی جاری را اداره نماید ها و بدهي ی جاریها شرکت انتخاب کند تا بتواند به نحو کارآمد دارایي

را طریق بازده شرکت را باال برده و ثروت سهامداران  و تامین مالي اقتصادی صورت گیرد و بدین

چنانچه زایي مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است.  حداکثر نماید. به عبارتي ارزش

مناسب ای  در موقعیتي معین به گونهی جاری ها ی جاری و بدهيها نوع استراتژی مدیریت دارایي

انتخاب شود، امکان دستیابي به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. 

در ریزی درباره اقالم سرمایه در گردش به منظور انتخاب بهترین راهبرد  بررسي، کنترل و برنامه

فعالیت ، توان پرداخت بدهي و تداوم مدیریت آن بایستي منجر به افزایش بازدهي، توان نقدینگي

ساالنه است به  ی عملیاتي در یک دوره عادی که معموالًها واحد انتفاعي گردد. تداوم فعالیت
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که از این  طوری هشود ب ميشناخت مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط 

ندمدت فراهم شود. نگهداری طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بل

ناگهاني ی ها ی سررسید شده و استفاده از فرصتها سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهي

باشد و دسترسي به  ميپذیری واحد تجاری  ای از انعطاف گذاری که نشانه مناسب جهت سرمایه

اهمیت باشد دال بر طوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی مشتریان  همواد اولیه برای تولید ب

شود  ميدر این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ  ميگونه تصمی سرمایه در گردش است هر

گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و  مياثرات شدیدی بر روی بازدهي عملیاتي واحد تجاری 

 ثروت سهامداران خواهد شد.  نهایتاً

رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و  ی تجاری را برها این پژوهش همچنین تاثیر چرخه

دارد کند. نوسانات گسترده اقتصادی نوعي واکنش بیروني بر عملکرد شرکت  ميسودآوری را بررسي 

نوسانات برای مثال  کند ميگیری مالي دیگر ایفا  را در تقاضا، تولیدات و هر تصمیم  ميو نقش مه

وصول کند و عدم اطمینان از  ميار را مختل کوتاه مدت تقاضا، جریان وجه نقد ورودی مورد انتظ

آن بر ، از طریق اثر ها ی تجاری بر منبع تامین مالي تمام شرکتها دهد. چرخه ميمطالبات را افزایش 

شود،  ميکم  ها گذارد. به عنوان مثال، وقتي که فروش شرکت مي، تاثیر ها رشد اقتصادی و فروش

 یابد. ميکاهش  ها شود و سود شرکت ميسرمایه در گردش کم 

مالي  سرمایه در گردش باال نیاز به یک عامل تعیین کننده در تجارت است که وابسته به تامین

ی سرمایه در گردش خود اقدام به استقراض ها جهت پوشش نیازمندی ها خارجي است. شرکت

هستند، جي یي که به شدت وابسته به تامین مالي خارها کنند. به عبارت دیگر، شرکت مي ها از بانک

شدن گیرند و باید اقدامات احتیاطي بیشتری برای آماده  ميدر شرایط رکود، بیشتر تحت تاثیر قرار 

 در زمان بحران داشته باشند.

دهد که مدیریت سرمایه در گردش چه  ميگذاران نشان  تحقیق حاضر به مدیران و سرمایه

  گذارند. ميچگونه بر این رابطه تاثیر ی مختلف تجاری ها تاثیری بر سود آوری شرکت دارد و چرخه

 
 ادبیات و پیشینه تحقیق .2

متشکل ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت را برای یک نمونه (، 3002) 2دلوف

دریافتني، های بررسي نمود. وی دوره وصول حساب 2113-2116شرکت بلژیکي طي دوره  201از 
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 عنوان معیارهای اعتبار تجاری و رویدادهایموجودی کاال را بهی پرداختني و دوره گردش ها حساب

مدیریت عنوان یک معیار جامع برای کار برد. همچنین از چرخه تبدیل وجه نقد بهموجودی کاال به

واحد توانند سودآوری سرمایه در گردش استفاده نمود. نتایج این بررسي نشان داد که مدیران مي

های افزایش دهند و های دریافتني و موجودیادن روزهای حسابتجاری را از طریق کاهش د

نوباني و گردد. طور مشابه کم نمودن چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش سودآوری شرکت ميبه

(، به بررسي ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و گردش 3001) 0الحاجر

گرفت. ای پویا، مورد آزمون قرار  ی دادهها تفاده از تحلیلنقدی عملیاتي پرداختند. این رابطه با اس

شرکت غیرمالي ایالت متحده که در بازار بورس نیویورك،  1303بر مبنای نمونه ای از  ها تحلیل

مقطع بازار بورس امریکا، بازار بورس تجارت الکترونیک معامله سهام و بازار خارج از بورس، در 

گرفت.  اند، انجام شرکت سال مشاهده( فهرست شده 32020) 3000تا  2110های  زماني بین سال

آوری  دهد که مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل نقدی و با کوتاه کردن مدت جمع مينتایج نشان 

چنین مهرا افزایش دهند. نتایج  توانند سودآوری و گردش نقدی شرکت خود ميهای دریافتني  حساب

ی ها ره تبدیل موجودی و طوالني کردن دوره سررسید حسابدهد که کوتاه کردن دو مينشان 

را در ای  (، مطالعه3001نوباني ) شود. ميپرداختني موجب کاهش سودآوری وگردش نقدی شرکت 

وجه مورد ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت با توجه به چرخه بهینه تبدیل 

سودآوری که کاهش چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش دهد  مينقد انجام داد. این مطالعه نشان 

آسیب تواند به عملیات شرکت  شود. از سوی دیگر کاهش چرخه تبدیل وجه نقد مي ميشرکت 

دریافتني و ی ها برساند و سودآوری را کاهش دهد. اگر چه شناسایي سطح بهینه موجودی، حساب

مجدد فرصت به حداقل رسیده و محاسبه  ی پرداختني که در آن هزینه نگهداری و هزینهها حساب

در چرخه تبدیل وجه نقد مطابق این مقادیر بهینه بینش کامل و دقیقي از کارایي مدیریت سرمایه 

مدیریت (، مطالعه ای را در زمینه ارتباط بین 3001) 1کند. کیسچنیک و همکاران گردش فراهم مي

سرمایه دهد که نه تنها مدیریت  ميعه نشان سرمایه در گردش و ارزش شرکت انجام دادند. این مطال

باشد، بلکه تامین سرمایه نیز به عنوان یک عامل مهم در  ميدر گردش برای ارزش شرکتي مهم 

ای را در مورد  (، مطالعه3022) 6عالم و همکاران گذاری مطرح خواهد بود. زمینه تاثیرات ارزش

دادند. ی پاکستاني انجام ها ازار در شرکتتاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش ب

دهد که نسبت جاری مهمترین تاثیر را روی سودآوری دارد. نتایج همچنین نشان  مينتایج نشان 

دهد که یک رابطه معني داری بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکت وجود  مي
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اثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ای را در مورد ت (، مطالعه3022) 2کابالرو و همکاران دارد.

دهد  مياسپانیایي انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان   سطی کوچک و متوها سودآوری شرکت

که در ارتباط بین سطح سرمایه در گردش و سودآوری شرکت نوساني وجود دارد که نشان 

ان را به ی کوچک یک سطح سرمایه در گردش بهینه دارند که سودآوری شها دهد شرکت مي

 ها شرکت رساند. عالوه براین، استحکام نتایج به دست آمده موید آن است که سودآوری ميحداکثر 

مدیریت  ای را در مورد ارزیابي اثر (، مطالعه3023) 3رای یابد. ميبا خارج شدن از سطح بهینه کاهش 

مطالعه  تایج اینهای تولیدی هند( انجام داد. ن ها )شرکت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

 یها ردش از جمله تعداد روزـزان سرمایه در گـوی بین میـدهد که یک رابطه منفي ق مينشان 

ی مالي با سودآوری شرکت وجود ها ی دریافتني و چرخه تبدیل نقد، و نسبت بدهيها حساب

ی ها روز گونه رابطه معنادار آماری را بین متوسط دارد. برخالف مطالعات قبلي، این مطالعه هیچ

منفي  ی پرداختني با سودآوری نشان نداده است. در نهایت بیان کرده است که یک رابطهها حساب

 1و همکارانانکوئیست  دازه شرکت و نسبت سود عملیاتي خالص وجود دارد.ـناچیزی بین ان

تجاری ی مختلف ها (، به بررسي تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در چرخه3020)

ی تجاری بر رابطه سودآوری و سرمایه ها اختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که تاثیر چرخهپرد

 در گردش در دوره رکود اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین نتایج تحقیقات

طول  ی دریافتني درها ایشان نشان داد که اهمیت مدیریت موجودی کارآمد و دوره تبدیل حساب

 یابد. مياقتصادی افزایش  دوره رکود

 ها شرکت( تحقیقي را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری 2233محمدی )

 تحقیق این ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. نتایجها در جامعه شرکت

 ،ها موجودی شگرد دوره وصول مطالبات، دوره با ها شرکت سودآوری بین که بود این از حاکي

 عبارتي به وجود دارد. معناداری معکوس رابطه نقد، وجه تبدیل چرخه و بستانکاران واریز دوره

معقول  حد در موجودی کاال گردش دوره و مطالبات وصول دوره کاهش با توانند مي مدیران

 بستانکاران واریز دوره با رابطه در تحقیق این نتایج همچنین .دهند افزایش را شرکتشان سودآوری

 کوتاهتری بستانکاران واریز دوره باشند مي سودآور که ئيها شرکت که باشد امر بیانگر این تواند مي

بر اثیر مدیریت سرمایه در گردش ـای را در مورد ت ( مطالعه2233ایش و همکارانش )ـست دارند.

وجود نتایج بیانگر  ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند.ها سودآوری شرکت
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تبدیل ی دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی و چرخه ها رابطه منفي و معنادار بین متغیر

دال  ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهدیها وجوه نقد با سودآوری شرکت

با  اهده نشد.ی پرداختني و سودآوری مشها بر وجود رابطه معنادار بین دوره پرداخت حساب

 ها شرکتاین وجود رابطه منفي و معنادار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد حاکي از آن است که 

حد  توانند از طریق مدیریت مناسب سرمایه در گردش و کاهش چرخه تبدیل وجه نقد تا یک مي

نیا و تاکي  ایزدی منطقي، سودآوری خود را افزایش داده و برای سهامداران خود ایجاد ارزش کنند.

ها انجام  شرکت(، مطالعاتي را درباره تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری 2231)

 ها دارائي ی پرداختني با بازدهها اند. نتایج تحقیق حاکي از آن بود که بین دوره پرداخت حساب داده

معناداری  رابطه معکوس و ها ئيداری وجود ندارد. بین چرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارا رابطه معني

به پایین آمدن ی دریافتني منجر ها دارد و همچنین سرمایه گذاری باال در موجودی کاال و حساب

( تحقیقي در مورد ارتباط بین سرمایه در 2231یعقوب نژاد و همکارانش ). شود ميسودآوری 

تهران انجام دادند. ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ها گردش و سودآوری در شرکت

 عکس سودآوری رابطه و گردش در سرمایه مدیریت متغیرهای بین دهد مي نشان تحقیق نتایج

 گردش دوره پرداخت بدهي، مطالبات، دوره وصول دوره اگر که دهد مي نشان نتایج. دارد وجود

 خواهد اه شرکت در کاهش سودآوری به منجر یابد افزایش نقد وجه تبدیل چرخه و کاال موجودی

 گردش بدهي، دوره پرداخت وصول مطالبات، دوره دوره کاهش با توانند مي و مدیران شد،

 سهامداران برای مثبت ارزش یک ممکن سطح به حداقل نقد وجه تبدیل چرخه و کاال موجودی

ای را در مورد تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر  (، مطالعه2212جان نثاری ) آورند. بوجود

دهد که  ميی تجاری کوچک و متوسط انجام دادند. نتایج تحقیقات نشان ها واحدسودآوری 

سطح توانند با کاهش تعداد روزهای چرخه وجه نقد و نگهداری اجزای آن در  مي ها این شرکت

هرچه بهینه، سودآوری خود را بهبود ببخشند و برای سهام داران خود ایجاد ارزش کنند. بنابر این 

تر باشد، نیاز به تامین مالي خارج از شرکت بیشتر خواهد بود و  نقد طوالنيچرخه تبدیل وجه 

شود. از  ميی شرکت، کاهش سود و کاهش ارزش افزوده اقتصادی ها این امر موجب افزایش هزینه

ی ها حسابو  ها طرف دیگر، هرچه این چرخه کوتاهتر باشد، از یک طرف انباشت منابع در موجودی

، از خروج منابع ها ود و از طرف دیگر با به تاخیر انداختن پرداخت بدهيش ميدریافتني کمتر 

 شود. ميشود و موجب اختیار داشتن منابع کافي و به کار بردن این منابع در فرآیند سود  ميجلوگیری 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ta
.r

aj
a.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             6 / 24

http://mta.raja.ac.ir/article-1-133-en.html
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 های تحقیق فرضیه .7

 شوند: ميگروه تقسیم  0به  ها در این پژوهش فرضیه

 باشد: ميط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری ی گروه اول مربوط به ارتباها فرضیه .2

 و معناداری وجود دارد. بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفي .2-2

 یابد.  مي . ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش2-3

ره رونق اقتصادی کاهش . ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دو2-2

 یابد. مي

 باشد: ميی گروه دوم مربوط به ارتباط بین دوره پرداخت بدهي و سودآوری ها فرضیه .3
 

 و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.دوره پرداخت بدهي . بین 3-2

 د.یاب مي و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایشدوره پرداخت بدهي . ارتباط بین 3-3

 یابد. مي و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهشدوره پرداخت بدهي . ارتباط بین 3-2

 باشد: ميی گروه سوم مربوط به ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری ها فرضیه .2

 و سودآوری رابطه منفي و معناداری وجود دارد. دوره وصول مطالباتبین . 2-2

 یابد. ميو سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش  مطالبات دوره وصول. ارتباط بین 2-3

 .یابد ميو سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش  دوره وصول مطالبات. ارتباط بین 2-2

 باشد: ميی گروه چهارم مربوط به ارتباط بین دوره گردش موجودی کاال و سودآوری ها فرضیه .0

 و سودآوری رابطه منفي و معناداری وجود دارد.دوره گردش موجودی کاال بین . 0-2

افزایش  و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادیدوره گردش موجودی کاال . ارتباط بین 0-3

 یابد. مي

کاهش  و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی دوره گردش موجودی کاال. ارتباط بین 0-2

 .یابد مي

 

 روش تحقیق .1

بوده و هدف  باشد و از نوع تحقیقات همبستگي ميع کاربردی این تحقیق براساس هدف از نو

ابتدا اصلي آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است. در این پژوهش 

به ی مناسب ها ی خام از اسناد و مدارك موجود در بورس، استخراج و با استفاده از فرمولها داده
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تجزیه و اویوز مورد  افزارهای اکسل ؛ سپس با استفاده از نرممتغیرهای تحقیق تبدیل شده است

ی ها داده ی پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده ازها و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه

 ترکیبي بهره گرفته شده است.

 

 آماری  جامعه و نمونه .5

پایان  تا 2231ابتدای سال  ساله از هشت با توجه به اینکه قلمرو زماني پژوهش شامل یک دوره

بهادار ی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق ها باشد؛ جامعه آماری شامل کلیه شرکت مي 2213سال 

 اند. در بورس اوراق بهادار حضور داشته ها تهران است، که در طي این سال

ک( سیستماتی)حذف  گیری غربالي در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه

 ( آورده شده است:2استفاده شده است. مراحل انتخاب نمونه از جامعه آماری در نگاره )

 (. مراحل انتخاب نمونه1نگاره )

 113 32تا 01ی ها ی موجود در سالها کل شرکت

 120 ی تولیدی ها کل شرکت

 135 اسفند 23ی منتهي به ها شرکت

 110 ماه 1ی با عدم وقفه معامالتي بیش از ها شرکت

 130 موجود باشد ها اطالعات کامل آن
 

به شرکت و  203ی فوق و براساس اطالعات موجود، تعداد ها با مدنظر قرار دادن محدودیت

 شرکت، برای بررسي انتخاب شدند. -سال 360عبارتي 

 
 

 متغیرهای تحقیق .1

 ی مستقلها . متغیر1-1

 چرخه تبدیل وجه نقد(CCC)20 آید: ميت این متغیر از رابطه زیر به دس 

CCC = )( 2)        دوره پرداخت بدهي – )دوره گردش موجودی کاال + دوره وصول مطالبات  

 آید. مياز محاسبه سایر متغیرهای مستقل به دست  CCCکه سه جزء متغیر 

 (دوره پرداخت بدهيAP)22  شود: مياین متغیر از رابطه زیر محاسبه 
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AP = 
یها   پرداختني  متوسط حساب 

روشف رفته بهای تمام شده کاالی 
                                      (3)  

 (دوره وصول مطالباتAR)23  شود: مياین متغیر از رابطه زیر محاسبه 

AR =  
های دریافتني متوسط حساب 

فروش
 × 365                        (2)  

 دوره گردش موجودی کاال (INV)22 شود: ميرابطه زیر استفاده  برای محاسبه این متغیر نیز از 

INV = 
متوسط موجودی کاال  

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
                                                 (0)  

 
 متغیر وابسته .1-2

:ها بازده دارایي
20

 (ROA) خالص این متغیر به عنوان نماینده سودآوری شرکت از نسبت سود

 آید. ميدست به  ها به کل دارایي

ROA = 
سود خالص

متوسط کل داراییها
                      (1)  

 
 متغیر کنترلي .1-7

 نسبت جاری (CR :) آید. مياین نسبت از تقسیم دارایي جاری بر بدهي جاری به دست 

 نسبت بدهي (DEBT این نسبت نیز از تقسیم بدهي بر حقوق صاحبان سهام به دست :)آید. مي 

 اندازه شرکت (SALES :)از لگاریتم طبیعي فروش به عنوان نماینده اندازه  در این پژوهش

 شرکت استفاده شده است.

 
 ی رگرسیون تحقیقها مدل .3

شده برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون خطي چند متغیره به صورت ترکیبي استفاده 

 ی مربوط به آزمون فرضیات در ادامه بیان شده است:ها مدل است.

ی زیر را ها باشد که فرضیه مي: مربوط به ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری 2 مدل

 دهد: ميبررسي قرار مورد 

 و معناداری وجود دارد. بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری رابطه منفي. 2-2

 یابد. ميارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش . 2-3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ta
.r

aj
a.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             9 / 24

http://mta.raja.ac.ir/article-1-133-en.html


  1314(/ بهار 11/ پیاپی )1های نوین حسابداری/سال پنجم/شماره  فصلنامه نظریه                                    64

 یابد. ميارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش . 2-2

Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

مورد ی زیر را ها باشد که فرضیه مي: مربوط به ارتباط بین دوره پرداخت بدهي و سودآوری 3مدل 

 دهد: مير آزمون قرا

 و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.دوره پرداخت بدهي . بین 3-2

 یابد. ميو سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش دوره پرداخت بدهي . ارتباط بین 3-3

 یابد. ميو سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش دوره پرداخت بدهي . ارتباط بین 3-2

Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

زیر را ی ها باشد که فرضیه مي: مدل مربوط به ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری 2مدل 

 دهد: ميمورد آزمون قرار 

 و سودآوری رابطه منفي و معناداری وجود دارد. دوره وصول مطالباتبین . 2-2

 یابد. ميو سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش  وره وصول مطالباتد. ارتباط بین 2-3

 .یابد ميو سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش  دوره وصول مطالبات. ارتباط بین 2-2

Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

زیر را ی ها باشد که فرضیه ميموجودی کاال و سودآوری  : مربوط به ارتباط بین دوره گردش0مدل 

 دهد: ميمورد آزمون قرار 

 و سودآوری رابطه منفي و معناداری وجود دارد.دوره گردش موجودی کاال بین . 0-2

 یابد. ميو سودآوری در طول دوره رکود اقتصادی افزایش دوره گردش موجودی کاال . ارتباط بین 0-3

 .یابد ميو سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی کاهش  ره گردش موجودی کاالدو. ارتباط بین 0-2

Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

ها  دارایي ، متغیر وابسته سودآوری شرکت است که با متغیر بازدهProfitabilityهای فوق،  در مدل

(ROAمورد سنجش قرار مي ) گیرد. 

CCC چرخه تبدیل وجه نقد؛ :AP دوره پرداخت بدهي؛ :ARدوره وصول مطالبات و : INV :

 باشند، که متغیرهای مستقل این پژوهش هستند. ميدوره گردش موجودی کاال 
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CR نسبت جاری؛ :DEBT نسبت بدهي و :SALES متغیرهای : اندازه شرکت است که به عنوان

 باشد. ميیز جزء اخالل مدل ن uاند.  وارد شده ها کنترلي در مدل

 ی مختلف تجاری از شاخص کل استفاده شده است، کهها برای تعیین دوره در این پژوهش

 گردد: مياز رابطه زیر محاسبه 

شاخص کل  

– شاخص کل بورس در آخر دوره شاخص کل بورس در ابتدای دوره 
 

شاخص کل بورس در ابتدای دوره
 

 گیرد. مي( مورد محاسبه قرار 2213-2231ساله ) 3در ابتدا شاخص کل طي یک دوره 

 یيها باشد، دوره رکود اقتصادی و سال ها یي که شاخص کمتر از میانگین محدوده شاخصها سال

مورد  یها سپس، سال شود. ميباشد، دوره رونق اقتصادی نامیده  ها که بیشتر از میانگین شاخص

به  مربوط یها کنیم و فرضیه مينه فرعي تقسیم و رکود به دو نمومطالعه را براساس دوره رونق 

 3نگاره  در ها دهیم. نحوه تعیین دوره ميتاثیر دوره رونق و رکود اقتصادی را مورد آزمون قرار 

 ارائه شده است:

 ی اقتصادیها نحوه تعیین دوره :(2)نگاره 

 سال
 شاخص کل

 بازده بازار
ساله بازده بازار از  3میانگین 

 انتها ابتدا   13تا  31سال 

31 1063931 1332902 0902230 

0921322 

 رکود

 رکود 0903100 20032916 1322933 36

32 20031933 216691 0932023-  رکود 

 رونق 0912231 2312692 216196 33

 رونق 0930626 3231091 2362291 31

 رکود 0901002 3110196 3221692 10

 رونق 0900203 2300092 363391 12

 رونق 2901320 2102190 23213931 13

 
 ی تحقیقها يافته .0

 ی تحقیقها آماره توصیفي داده.0-1

در آن ی مورد مطالعه برای استفاده در رگرسیون خطي است که ها حاوی آمار توصیفي داده 2نگاره 
های ، ارائه شده است. در بین متغیرها ی مرکزی و پراکندگي دادهها اطالعات مربوط به شاخص
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، کمترین انحراف معیار را ها تحقیق، دوره تبدیل وجه نقد بیشترین انحراف معیار و بازده دارائي
باشد،  مي ضریب چولگي در رابطه با کلیه متغیرهای تحقیق به جز متغیر نسبت بدهي، مثبت دارد.

مورد  این موضوع حاکي از وجود چوله به راست و تمایل متغیرها به مقادیر کوچکتر است و در
همچنین متغیر نسبت بدهي حاکي از وجود چوله به چپ و تمایل متغیرها به مقادیر بزرگ است. 

بلندتر از توزیع نرمال  ها مثبت بودن ضرایب کشیدگي، حکایت از این مطلب دارد که توزیع داده
 حول میانگین متمرکز شده است. ها بوده و داده

 آماره توصیفي متغیرهای پژوهش: (7) نگاره

 متغیرهای کنترلي متغیرهای مستقل متغیر وابسته نوع متغیر

 

بازده 

ها دارائي  

چرخه 

تبديل 

 وجه نقد

دوره 

پرداخت 

 بدهي

دوره 

وصول 

 مطالبات

 دوره گردش

موجودی 

 کاال

نسبت 

 جاری

نسبت 

 بدهي

اندازه 

 شرکت

 ROA CCC AP AR INV CR DEBT SALES عنوان متغیر

 1963  3920 2921  260912 223912 30902  222903  0923  میانگین

 6963 2901  2936  200902 220902  11933  210923  0920  میانه

 3902  22902 2930  2230930 2023902 32903  161910  0962  بیشینه

-261913 0900 کمینه   3901 0912  2932  0901 22901-   2931 

 0961  2913  0961  220922 220922 02916  203926  0923  انحراف معیار

 0926  0922 3960  3911 2920 0901  2920  0903  چولگي

 0906 03913 21922 26923 30913 31963  2900  1921  کشیدگي

 230911 12610 6012 2220920 22020 33001  331903  212922  آماره جارکبرا

 0900  0900  0900  0900  0900  0900  0900  0900  احتمال 

 360                     تعداد مشاهدات

 

دهنده است، نشان  0901برا، سطح خطای محاسبه شده کوچکتر از  -در نهایت، در آزمون جارك

باشد. ما با استفاده از روش تبدیل جانسون سعي در  ميتوزیع غیر نرمال برای متغیرهای تحقیق 

استناد به اما با توجه به زیاد بودن تعداد نمونه و  شد؛پذیر ن نرمالسازی متغیر وابسته نمودیم که امکان

 گردد. ميقضیه حد مرکزی عدم نرمال بودن توجیه 

 
 ی اولیه ها نتايج آزمون.0-2

مطالبات  در این بخش رابطه بین متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهي، دوره وصول
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 203ی ترکیبي برای ها تفاده از دادهو دوره گردش موجودی کاال با سودآوری شرکت را با اس

اجتناب  دهیم. برای این منظور، در ابتدا، جهت ميمورد آزمون قرار  2213-2231شرکت طي دوره 

آزمون  ی رگرسیوني مورد بررسي قرار گرفت. نتایجها از رگرسیون کاذب، مانایي و هم انباشتگي داده

موجودی ا هستند، به جز متغیرهای دوره گردش متغیرها در سطح مان  ميریشه واحد نشان داد که تما

گیری مانا شدند. ضمن اینکه متغیرها، طبق هر دو روش  کاال و اندازه شرکت که با یکبار تفاضل

 وجود دارد. نتایج ها ، هم انباشته هستند؛ یعني رابطه تعادلي بلندمدت بین آنADFو  PPآزمون 

که بین متغیرهای مستقل مشکل هم خطي وجود  )عامل تورم واریانس( نیز نشان داد VIFآزمون 

 بودند(.  20تر از ک)کلیه مقادیر کوچ ندارد

 
 ها آزمون فرضیه .0-7

 مبدأ از عرض وجود عدم یا افزار و تخمین اولیه پارامترها، باید وجود به نرم ها پس ورود داده

استفاده از آزمون لیمر  مورد بررسي قرار گیرد. برای این منظور ها یک از شرکت هر برای جداگانه

پذیرفته درصد به باال  11باشد، روش پانل در سطح  0901داری کوچکتر از  شود. اگر سطح معني مي

  شود. ميباشد در این صورت روش ترکیبي پذیرفته  0901شود ولي اگر بزرگتر از  مي

 برای فرضیات گروه اول Fixed Effectsخروجي آزمون  :(1)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit   + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA 

 کل دوره
Cross-section F 1912 202،213 0 

Cross-section Chi-square 262921 202 0 

 دوران رکود
Cross-section F 1923 12،213 0 

Cross-section Chi-square 322923 12 0 

 دوران رونق
Cross-section F 1906 12،213 0 

Cross-section Chi-square 331902 12 0 

برابر با صفر  ها محاسبه شده در کلیه مدل سطح معني داریگردد،  همانطور که مشاهده مي  

منظور . اکنون، به باشد ميی مربوط به این مدل دارای عرض از مبدأ ها است در نتیجه کلیه رگرسیون

شود.  ميسمن استفاده ها انتخاب الگوی اثرات ثابت در مقابل الگوی اثرات تصادفي از آزمون

باشد مدل اثرات ثابت در سطح اطمینان  0901بدست آمده کوچکتر از  داری سطح معنيچنانچه 
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پذیرفته  صادفيباشد، در این صورت مدل اثر ت 0901شود، اما اگر بزرگتر از  ميدرصد پذیرفته  11

 شود. مي

 برای فرضیات گروه اول Huasmanخروجي آزمون  :(5)نگاره

Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA 

 Period random 30903 0 0 کل دوره

 Period random 32916 0 0 دوران رکود

 Period random 22933 0 0 دوران رونق

مبداهای شود و مقاطع عرض از  ميسمن، مدل اثرات ثابت پذیرفته ها با توجه به نتایج آزمون

 2و  6ی ها ی مذکور برای فرضیات گروه دوم به شرح نگارهها نتایج آزمونثابت خواهند داشت. 

 باشد: مي

 برای فرضیات گروه دوم Fixed Effectsخروجي آزمون : (1)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA 

 کل دوره
Cross-section F 1963 202،213 0 

Cross-section Chi-square 201932 202 0 

 دوران رکود
Cross-section F 0962 12،213 0 

Cross-section Chi-square 303911 12 0 

 دوران رونق
Cross-section F 1911 12،213 0 

Cross-section Chi-square 333936 12 0 

 برای فرضیات گروه دوم Huasmanخروجي آزمون (: 3)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA 

 Period random 32962 0 0 کل دوره

 Period random 32912 0 0 دوران رکود

 Period random 32921 0 0 دوران رونق

دارای  ی گروه دوم نیزها گردد که مدل فرضیه سمن مشاهده ميها ی لیمر وها با توجه به آزمون

ی ها نگارهی مذکور برای فرضیات گروه سوم به شرح ها باشند. نتایج آزمون ميرض از مبدا ثابت ع

 :باشد مي 1و  3
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 برای فرضیات گروه سوم Fixed Effectsخروجي آزمون  :(0)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA 

 کل دوره
Cross-section F 1933 202،213 0 

Cross-section Chi-square 213963 202 0 

 دوران رکود
Cross-section F 1921 12،213 0 

Cross-section Chi-square 33293 12 0 

 دوران رونق
Cross-section F 1903 12،213 0 

Cross-section Chi-square 332932 12 0 

  

 
    

 برای فرضیات گروه سوم Huasmanخروجي آزمون  :(3)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob دوره متغیر وابسته

ROA 

 Period random 26911 0 0 کل دوره

 Period random 22963 0 0 دوران رکود

 Period random 2093 0 0 دوران رونق

ی گروه سوم دارای عرض ها سمن مشاهده میگردد، مدلها ی لیمر وها لذا با توجه به آزمون

و  20ی ها ی مذکور برای مدل چهارم به شرح نگارهها باشد. نتایج آزمون ميی ثابت ها از مبدأ

 :باشد مي 22

 برای فرضیات گروه چهارم Fixed Effectsخروجي آزمون  (:13)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA کل دوره Cross-section F 1922 202،213 0 

  
Cross-section Chi-square 210902 202 0 

 
 Cross-section F 1900 12،213 0 دوران رکود

  
Cross-section Chi-square 322932 12 0 

 
 Cross-section F 1916 12،213 0 دوران رونق

  
Cross-section Chi-square 332922 12 0 
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 برای فرضیات گروه چهارم Huasmanخروجي آزمون  (:11)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 Test Summary Statistic d.f Prob مدل متغیر وابسته

ROA کل دوره Period random 32931 0 0 

 
 Period random 31932 0 0 دوران رکود

 
 Period random 20916 0 0 دوران رونق

عرض ارای د ها ، مدلها مدل بیان شده و در همه دوره 0شود، در هر  ميهمانطور که مشاهده 

 باشند. مياز مبدا ثابت 

 

 نتايج حاصل از تخمین فرضیات گروه اول: 0-1

 ،ROAفرضیات گروه اول با متغیر وابسته  پس از تبیین مدل و انتخاب بهترین روش، نتایج تخمین

 .ارائه شده است 23در نگاره با استفاده از روش اثرات ثابت 

 ها بازده دارايي هنتايج مدل اول با متغیر وابست (:12) نگاره

Profitabilityit = β0 + β1CCCit + β2CRit + β3DEBTit   + β4SALESit    + uit 

 دوران رونق دوران رکود های مورد مطالعه کلیه سال دوره

 t Prob ضریب t Prob ضریب t Prob  ضریب متغیر

 0900 -1920 -0900222 0900 -0902 -09000033 0900 -0902 -09000213 چرخه تبدیل وجه نقد

 0900 6903 090226 0900 3910 092323 0900 2393 090210 نسبت جاری

 0900 -2933 -090061 0960 -0906 -090023 0922 0920 090003 نسبت بدهي

 0900 2293 290226 0903 -3922 -09330 0900 6911 092602 اندازه

 0901 0901 0902 ضریب تعیین

 0921 0926 0921 ضریب تعیین تعدیل شده 

 13902 3963 26906 آماره آزمون

 0900 0900 0900 احتمال آزمون 

 3932 3922 2962 آماره دوربین واتسون 

مختلف ی ها هدف از تصریح این مدل بررسي رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری در دوره
آماری ، ما رابطه ی مورد مطالعهها شود، در مورد کلیه سال ميتجاری است. همانطور که مشاهده 

 2-2دهنده قبول فرضیه  این نتایج نشانکنیم.  ميمشاهده  ROAبا  CCCمنفي و معناداری را بین 
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ی ها متغیر کند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط ميبیان    ̅ مقدار عددی  .باشد مي
( 0921)برابر  تقریباROAً متغیر در ارتباط با   ̅ در مدل حاضر مقدار مستقل قابل توضیح است. 

 3ی محاسبه شده، فاصله فاحشي با عدد ها مقدار آماره دوربین واتسون نیز در مدل .باشد مي
کل داری  توان معني مي Prob = 0.00از مقدار نگارهي بزرگتر است و با وجود  Fندارد. آماره 

 .رگرسیون را نتیجه گرفت
دهد که به صورت منفي با سود دهي  ميدی، نشان رکود اقتصا در دوره CCCبررسي متغیر 

دو مقدار آماره دوربین واتسون در هر مرتبط بوده و از نظر آماری در سطح معناداری وجود دارد. 
 Prob = 0.00ی بزرگتر است و با وجود  از مقدار نگاره Fندارد؛ آماره  3رابطه فاصله فاحشي با عدد 

 گیرد. مي مورد پذیرش قرار 3-2در نتیجه فرضیه  .تیجه گرفتداری کل رگرسیون را ن توان معني مي
با  در دوره رونق اقتصادی با متغیر سودآوری، منفي و معنادار شد. این نتیجه CCCتاثیر متغیر 

 شود. ميرد  2-2نتیجه مورد انتظار متفاوت است؛ در نتیجه فرضیه 
باشد.  ميمثبت و معناداری با سودآوری دارای رابطه  ها متغیر کنترلي نسبت جاری در کلیه ارزیابي

معنادار دارای ارتباط منفي و  ROAمتغیر کنترلي نسبت بدهي تنها در دوران رونق با متغیر وابسته 
دارای  ها ارتباط معناداری ندارد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلیه ارزیابي ها باشد و در بقیه دوره مي

معنادار با باشد بجز در زمان رکود که دارای رابطه منفي و  يمرابطه مثبت و معناداری با سودآوری 
 باشد. ميدهي  سود

 
 نتايج حاصل از تخمین فرضیات گروه دوم .0-5

 ارائه شده است.  22نتایج حاصل از برآورد فرضیات گروه دوم در نگاره 

 ها ه دارايينتايج مدل دوم با متغیر وابست :(17)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1APit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

 دوران رونق دوران رکود های مورد مطالعه کلیه سال دوره

 t Prob ضریب t Prob ضریب t Prob ضریب متغیر

 000 -1920 -090021 0900 -0933 -09000323 0932 -2903 -0900002 دوره پرداخت بدهي

 0900 1900 092001 0900 2290 092260 0900 22 090221 نسبت جاری

 0900 -2931 -090103 0903 -2922 -090022 0961 0901 090003 نسبت بدهي

 0900 2292 091603 0900 -2903 -090210 0900 1916 092123 اندازه

 0906 0902 0902 ضریب تعیین

 0901 0902 0900 ضریب تعیین تعدیل شده 

 30903 02902 33920 آماره آزمون

 0900 0900 0900 زمون احتمال آ

 3922 3932 2916 آماره دوربین واتسون 
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مختلف  یها هدف از تصریح این مدل بررسي رابطه دوره پرداخت بدهي و سودآوری در دوره
معناداری ی مورد مطالعه، رابطه ها شود، در مورد کلیه سال ميتجاری است. همانطور که مشاهده 

عدد ره دوربین واتسون در هر دو رابطه فاصله فاحشي با مقدار آمایافت نشد.  ROAبا  APبین 
کل توان معني داری  مي Prob = 0.00از مقدار نگارهي بزرگتر است و با وجود  Fندارد؛ آماره  3

نتیجه رد و در AP این نتایج نشان دهنده عدم اهمیت رابطه سودآوری و رگرسیون را نتیجه گرفت. 
 باشد. مي 2-3فرضیه 

با در دوره رکود اقتصادی با متغیر سودآوری، منفي و معنادار شد. این نتیجه  AP ارتباط متغیر
 شود.  ميرد  3-3نتیجه مورد انتظار متفاوت است. در نتیجه فرضیه 

شد. در دوره رونق اقتصادی با متغیر سودآوری، در رابطه اول منفي و معنادار  APارتباط متغیر 
باشد. در نتیجه  ميدر دوره رونق اقتصادی  APسود دهي و دهنده اهمیت رابطه  این نتیجه نشان

 شود.  ميپذیرفته  2-3فرضیه 
باشد.  مي دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری ها متغیر کنترلي نسبت جاری در همه ارزیابي

ر معنادادارای ارتباط منفي و  ROAمتغیر کنترلي نسبت بدهي تنها در دوران رونق با متغیر وابسته 
باشد  ميدارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری  ها باشد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلیه ارزیابي مي

 باشد. ميدهي  که دارای رابطه منفي و معنادار با سود ROAبجز در دوران رکود و با متغیر وابسته 

 
 نتايج حاصل تخمین فرضیات گروه سوم: .0-1

 . ارائه شده است 20گروه سوم در نگاره  نتایج حاصل از برآورد فرضیات

 ها بازده دارايي نتايج مدل سوم با متغیر وابسته (:11)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1ARit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 

 دوران رونق دوران رکود های مورد مطالعه کلیه سال دوره

 t Prob ضریب t Prob ضریب t Prob ضریب متغیر

 0921 -2922 -0900013 0900 -0902 -09000131 0900 -2910 -09000263 دوره وصول مطالبات

 0900 0921 092001 0900 3933 092323 0900 2393 09022 نسبت جاری

 0900 -2961 -090132 0913 0911 090033 0961 0921 090002 نسبت بدهي

 0900 2393 292111 0903 -3930 -09212 0900 6966 0926 اندازه

 0901 0901 0902 ضریب تعیین

 0902 0926 0921 ضریب تعیین تعدیل شده 

 16913 3962 26933 آماره آزمون

 0900 0900 0900 احتمال آزمون 

 3900 3920 2962 آماره دوربین واتسون 
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 مختلفهای  هدف از تصریح این مدل بررسي رابطه دوره وصول مطالبات و سودآوری در دوره
ی مورد مطالعه، رابطه آماری ها شود، در مورد کلیه سال ميتجاری است. همانطور که مشاهده 

رابطه کنیم. مقدار آماره دوربین واتسون در هر دو  ميمشاهده  ROAبا  ARمنفي و معناداری را بین 
 Prob = 0.00از مقدار نگارهي بزرگتر است و با وجود  Fندارد؛ آماره  3فاصله فاحشي با عدد 

 باشد. مي 2-2این نتایج نشان دهنده قبول فرضیه توان معناداری کل رگرسیون را نتیجه گرفت.  مي

مرتبط دهد که به صورت منفي با سوددهي  ميرکود اقتصادی، نشان  در دوره ARبررسي متغیر 

بطه رامقدار آماره دوربین واتسون در هر دو بوده و از نظر آماری در سطح معناداری وجود دارد. 

  Prob = 0.00از مقدار نگارهي بزرگتر است و با وجود  Fندارد؛ آماره  3فاصله فاحشي با عدد 

 گیرد. ميمورد پذیرش قرار  3-2در نتیجه فرضیه  .توان معناداری کل رگرسیون را نتیجه گرفت مي

نا معدر دوره رونق اقتصادی با متغیر سودآوری، در رابطه اول منفي و بي ARتاثیر متغیر 
 شود. ميرد  2-2باشد. در نتیجه فرضیه  مي

باشد.  مي دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری ها متغیر کنترلي نسبت جاری در همه ارزیابي
معنادار دارای ارتباط منفي و  ROAمتغیر کنترلي نسبت بدهي تنها در دوران رونق با متغیر وابسته 

معنادار  )بجز دوران رکود که دارای رابطه منفي و  ها لیه ارزیابيباشد. متغیر اندازه شرکت نیز در ک مي
 باشد. مي(؛ دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری است ROAبا متغیر وابسته 

 
 نتايج حاصل تخمین فرضیات گروه چهارم .0-3

 .ارائه شده است 21نتایج حاصل از برآورد فرضیات گروه چهارم در نگاره 

 ها ه بازده داراييتايج مدل چهارم با متغیر وابستن (:15)نگاره 

Profitabilityit = β0 + β1INVit + β2CRit + β3DEBTit + β4SALESit  + uit 
 دوران رونق دوران رکود های مورد مطالعه کلیه سال دوره

 t Prob ضریب t Prob ضریب t Prob ضریب متغیر

 0900 -3912 -09000133 0900 -2902 -09000322 0900 1916 09000201 دوره گردش موجودی کاال

 0900 0933 092663 0900 2293 092331 0900 2293 090622 نسبت جاری

 0900 -3931 -090212 0902 -3902 -090000 0962 0902 090002 نسبت بدهي

 0900 2392 2903 0900 -2903 -090002 0900 2293 092033 اندازه

 0906 0902 0900 ضریب تعیین

 0900 0900 0900 ضریب تعیین تعدیل شده 

 62932 22922 26911 آماره آزمون

 0900 0900 0900 احتمال آزمون 

 3901 3923 2916 آماره دوربین واتسون 
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ی ها دورههدف از تصریح این مدل بررسي رابطه دوره گردش موجودی کاال و سودآوری در 

ی مورد مطالعه، رابطه ها در مورد کلیه سالشود،  ميمختلف تجاری است. همانطور که مشاهده 

کنیم. مقدار آماره دوربین واتسون در  ميمشاهده  ROAبا  INVآماری مثبت و معناداری را بین 

از مقدار نگارهي بزرگتر است و با وجود  Fندارد؛ آماره  3هر دو رابطه فاصله فاحشي با عدد 

Prob = 0.00 فرضیه این نتایج نشان دهنده رد یجه گرفت. توان معني داری کل رگرسیون را نت مي

 باشد. مي 0-2

 شود. ميتایید  3-0در دوره رکود اقتصادی، منفي و معنادار شد. در نتیجه فرضیه  INVتاثیر متغیر 

با در دوره رونق اقتصادی با متغیر سودآوری، منفي و معنادار شد. این نتیجه  INVتاثیر متغیر 

 شود. ميرد  2-0باشد. در نتیجه فرضیه  يمنتیجه مورد انتظار متفاوت 

دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری  ها متغیر کنترلي نسبت جاری در همه ارزیابي

دارای ارتباط  ROAباشد. متغیر کنترلي نسبت بدهي در دوران رونق و رکود با متغیر وابسته  مي

با )بجز دوران رکود در ارتباط  ها ه ارزیابيباشد. متغیر اندازه شرکت نیز در کلی ميمنفي و معنادار 

 باشد. ميدارای رابطه منفي و معنادار(؛ دارای رابطه مثبت و معناداری با سودآوری  ،ROAمتغیر وابسته 

 

 گیری خالصه و نتیجه .3

توانند  مي ها دهد که شرکت ميرابطه آماری منفي بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری نشان 

چرخه ز طریق افزایش بازده سرمایه در گردش، یعني از طریق به حداقل رساندن شان را ا سودآوری

مدیریت همچنین نتایج نشان داد که چرخه تجاری بر رابطه بین تبدیل وجه نقد، به حداکثر برسانند. 

نشان  در حالت ضعیف اقتصادی CCCگذارد. بررسي متغیر  ميسرمایه در گردش و سود دهي تاثیر 

شواهدی  بر سودآوری در حالت رکود اقتصادی بیشتر است و هیچ CCCکل اهمیت دهد که در  مي

با  این نتایجو سودآوری در طول دوره رونق اقتصادی نشان داده نشد.  CCCاز اهمیت آماری بین 

تاثیر ( در زمینه نوع ارتباط و 3020) نتایج تحقیقات قبلي همچون تحقیقات انکوئیست و همکاران

 متفاوت هماهنگ است.ی تجاری ها چرخه

تاثیرگذاری  رابطه معناداری ندارد. همچنین شواهدی که نشان از ROAدوره پرداخت بدهي با 

تحقیقات و سودآوری باشد، یافت نشد. این نتایج با نتایج  APی مختلف تجاری بر رابطه بین ها چرخه

انکوئیست ولي با تحقیقات  ( در زمینه نوع ارتباط این دو متغیر هماهنگ است.3020) جیل و همکاران
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معناداری  ( در زمینه نوع ارتباط بین این متغیرها متفاوت است. ایشان رابطه منفي و3020و همکاران )

نتایج ی مختلف تجاری، با ها را بین این دو متغیر یافتند. ولي نتایج تحقیقاتشان در زمینه تاثیر چرخه

 باشد. ميست، همراستا ها این پژوهش، که نشان دهنده عدم اهمیت این چرخه

شواهد  سودآوری رابطه منفي و معناداری یافت شد. همچنینبین متغیر دوره وصول مطالبات و 

است دهنده این موضوع  یابد و نشان ميدر حالت رکود اقتصادی افزایش  AR نشان داد که اهمیت

افزایش ت خود را ی با سود دهي کمتر، دوره وصول مطالباها که در طول رکود اقتصادی، شرکت

برای تحریک خریداران اقدام به توسعه فروش  ها دهد که شرکت مياین موضوع نشان  دهند. مي

دهد. در  ميشان را افزایش  ی دریافتنيها نمایند، که این موضوع دوره وصول حساب مياعتباری 

نشد. یافت و سودآوری  ARضمن هیچ شواهدی دال بر اهمیت دوره رونق اقتصادی، بر رابطه بین 

این بر ارتباط بین  ها ( در زمینه تاثیر چرخه3020)این نتایج با نتایج تحقیق انکوئیست و همکاران

مطالعه های مورد  دو متغیر هماهنگ است. اما ایشان در مورد ارتباط بین این دو متغیر در کلیه سال

 رابطه معناداری یافت نکردند.

طور  به .دآوری، ما رابطه مثبت و معناداری را یافتیمبین متغیر دوره گردش موجودی کاال و سو

تواند از وقفه در فرآیند تولید و از دست دادن کسب و کار به علت  ی زیادتر ميها کل موجودی

کاهش ی تامین و نوسانات قیمت را ها تواند هزینه ميکمبود محصوالت جلوگیری کند، و همچنین 

برای مشتریانشان خدمات بهتری فراهم کنند و از  ها دهند شرکت ميدهد. به عالوه آنها اجازه 

کند. در ادامه، شواهد  ميی باالی تولید که از نوسانات تولید بوجود آمده اند جلوگیری ها هزینه

تحقیقات  باشد. این نتایج با نتایج ميو سودآوری  INVنشان از تاثیرگذاری دوره رکود بر رابطه بین 

رابطه ر زمینه نوع ارتباط بین این متغیرها، متفاوت است. ایشان ( د3020) انکوئیست و همکاران

مورد منفي و معناداری را بین این دو متغیر یافتند. ولي تاثیر دوره رکود را بر رابطه بین این دو متغیر 

  تائید قرار دادند.

ی ها ه هر کشوری از روندها و روشـدهد ک مينشان  ها اوت نتایج در برخي از زمینهـتف
وضعیت همچنین،  کنند. ميخصوصي برای مدیریت سرمایه در گردش و افزایش سودآوری استفاده م

 تواند باعث بروز تفاوت در نتایج تحقیقات شود. مياقتصادی و قوانین تجاری خاص هر کشور نیز 

توانند از طریق به حداقل رساندن  مي ها شرکت دهد که مينتایج این تحقیق بطور کلي نشان 

برسند.کاهش ی دریافتني به سود بیشتری ها آوری حساب دیل وجه نقد و کاهش زمان جمعدوره تب

 ها دوره گردش موجودی کاال نیز در دوران رکود اقتصادی منجر به افزایش نرخ بازده دارائي
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زمان  دهد که تاثیر سرمایه در گردش کارآمد بر سودآوری در ميشود. نتایج ما همچنین نشان  مي

سرمایه گذاری در فرآیندهای  دهد که سرمایه ميیابد. در کل این نتایج نشان  ميی افزایش رکود اقتصاد

را باید مدیریت سرمایه در گردش  ها در گردش در سود دهي شرکت موثر است. در نتیجه شرکت

 شان به کار گیرند.  در فرآیندهای برنامه ریزی مالي

 
 پیشنهادات .13

 پیشنهادهای کاربردی .13-1

 دهي توانند با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات تا حد امکان سود مي ها شرکت 
 ی خود را افزایش دهند.ها شرکت

  از آنجا که تحقیقات نشان دهنده اهمیت دوره رکود بر رابطه سرمایه در گردش و سوددهي
 این دوره شود که با به دست آوردن شناخت کافي از خصوصیات ميباشد به مدیران توصیه  مي

ریزی کارآمد مدیریت سرمایه در گردش بپردازند تا بتوانند سوددهي خود را در این  به برنامه
 دوران در سطح مطلوب نگاه دارند.

 باید با مدیریت مناسب مدت  ها برای رسیدن به مدیریت سرمایه در گردش بهینه سازمان
ود و همچنین با مدیریت ش ميزمان وصول مطالبات و مدت زمان نگهداری موجودی کاال 

شود چرخه نقدینگي خود را در حد  ميی پرداختني ها مناسب مدت زمان پرداخت حساب
 بهینه نگه دارند.

 عملکرد مثبت در جهت بهبود   ميی پرداختني را گاها برخالف تصور عام که تاخیر در حساب
ی ها حسابپرداخت وری باید مدت زمان آبرای رسیدن به سود ها دانند، شرکت ميوری آو سود

مشتریان ی اعتباری مناسب نسبت به ها پرداختني خود را در حداقل بهینه نگه دارند و از سیاست
 .کنندگان خود استفاده کنند و عرضه

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتي.13-2

  و طور جداگانه مورد بررسي قرار بگیرد  هشود تحقیق حاضر در مورد هر صنعت ب ميپیشنهاد

 ه دست آمده از صنایع مختلف مورد مقایسه قرار بگیرد.نتایج ب

  گردش  ی مدیریت سرمایه درها شود در تحقیقات آتي به به بررسي نقش استراتژی ميپیشنهاد

 پرداخته شود. ها بر سودآوری شرکت
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 ی تحقیقها محدوديت. 11

بورس اوراق شرکت پذیرفته شده در  203ی مربوط به ها ا استفاده از دادهـپژوهش حاضر ب .2

خاص گذاری، لیزینگ و بیمه به علت ماهیت  ی سرمایهها بهادار تهران انجام شده است و شرکت

تعمیم رو، نتایج به دست آمده قابلیت  اند، از این فعالیت آنها از جامعه آماری کنار گذاشته شده

 را ندارد. ها شرکت  ميبه تما

ست. بنابراین، باید توجه کرد که نتایج ا 2213-2231قلمرو زماني پژوهش حاضر از سال  .3

 نیست. 2231ی قبل از ها پژوهش قابل تعمیم به سال

 

ها ياداشت  
8. Ray 1. Gill et al. 
9. Enqvist et al. 2. Padachi 
10. Cash Conversion Cycle 3. Dloof 
11. Account Payable 4. Nobanee and Alhajjar 
12. Account Receiveable 5. Kieschnic et al 
13. Inventory 6. Alam et al 
14. Return on Assets 7. Caballero et al

 
  

 
خذام و منابع  

ی حسابداری و ها پراکندگي مالکیت و نقدشوندگي سهام. بررسي ،2231سال  نیا، ناصر و رسائیان، امیر. ایزدی .2

 .33-2، صص60، شماره 22دوره   حسابرسي،
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