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نوع مقاله :پژوهشی

تأثیر مدیریت سرمایهدرگردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران
2

سید مجتبی کاوسی داودی ،*،1یاسین سراج ،1زینب اسمعیلی دهکالنی
1گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی فروردین ،قائمشهر ،ایران.
بررسی1399/68/62 :

دریافت1399/62/42 :

اصالح1399/68/43 :

پذیرش1399/69/60 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در جامعه شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران است.
روششناسی پژوهش :نمونه آماری این تحقیق شامل  141شركت میباشد كه بین سالهای  1393لغایت 1398
موردبررسی قرارگرفتهاند .در این تحقیق از متغیر "نسبت سود خالص قبل از کسر بهره و مالیات به جمع داراییها" بهعنوان
معیار سودآوری شرکتها و از متغیرهای دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودیها بهعنوان معیارهای مدیریت
سرمایه در گردش و از متغیرهای  ،اندازه شركت ،رشد فروش ،نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری ،نسبت
بدهیهای مالی بهکل دارائیها و سود عملیاتی بهعنوان متغیرهای كنترل استفادهشده است.
یافتهها :نتایج این تحقیق حاكی از این بود كه بین سودآوری شرکتها با دوره وصول مطالبات رابطه معكوس معناداری
وجود دارد و بین دوره گردش موجودی کاال و سودآوری شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد .به عبارتی مدیران میتوانند
با كاهش دوره وصول مطالبات در حد معقول سودآوری شركتشان را افزایش دهند.
اصالت/ارزشافزوده علمی :انتظار میرود که شرکتها با استفاده از مدیریت مناسب سرمایه در گردش گامهایی برای
افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران آن بردارند.
کلیدواژهها :دوره گردش موجودیها ،دوره وصول مطالبات ،سرمایه در گردش ،سودآوری.
طبقهبندی

* نویسنده مسئول
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2گروه مدیریت ،واحد علوم و تحقیقات ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.

 -1مقدمه
امروزه كاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژهای را در ارتقای كارایی سازمانها به خود اختصاص داده است .لذا
اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایهگذاری بهعنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی ،جایگاه خاصی را در ارتقای سازمان
دارا میباشد .در اكثر شرکتها هدف اصلی از اقدامات حسابداری مدیریت ،كنترل بخشهای حیاتی و كنترل عملكرد
شركت و همچنین امید به پیشرفت عملكرد شرکتها میباشد .یكی از بخشهای اصلی كه نیاز به كنترل و مدیریت
صحیح دارد ،بخش داراییها و بدهیهای جاری میباشد .در این راستا ،مدیریت سرمایه در گردش بهعنوان بخشی از
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حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژهای است .در شرایط حاضر یكی از مشكالت اساسی مدیریت مالی ،اداره
انواع داراییها و بدهیهای جاری است .اکثر کسانی که دستاندرکار صنایع کشور هستند به این موضوع پی بردهاند.
ولی در مرحله اجرایی بیشتر به دنبال راهحلهای برونسازمانی میباشند .مسئله اصلی سازمانها وجود شكاف بین
جریانهای نقد ورودی و خروجی است که برای حل آن از تسهیالت بانکی استفاده میشود ،درصورتیکه با بهینه کردن
مدیریت سرمایه در گردش این مشكل حل خواهد شد .در این تحقیق مدیریت سرمایه در گردش را به دو جزء (متوسط
قراردادیم تا از این طریق مدیران بتوانند با شناخت اثرات اجزاء مختلف مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در
مورد سطح مطلوب سرمایهگذاری در سرمایه در گردش تصمیمگیری نمایند.

 -2بیان مسئله
یكی از اهداف نهایی هر شركت بیشینه كردن سود در درازمدت است ،اما حفظ نقدینگی شركت نیز یك هدف مهم است.
مسئله این است كه به دست آوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی میتواند مشكالت جدی برای یك شركت ایجاد
نماید؛ بنابراین باید یك تعادل بین این دو هدف برقرار شود و یك هدف نباید به بهای هدف دیگر به دست آید زیرا هر
دوی آنها اهمیت خود را دارند اگر یك شركت به سودآوری توجه نداشته باشد ،نمیتواند به مدت زیادی دوام یابد و از
طرف دیگر اگر نگران نقدینگی نباشد ممكن است با مشكالت ورشكستگی یا عدم پرداخت بهموقع بدهیها مواجه گردد.
با توجه به دالیل فوق مدیریت سرمایه در گردش باید موردتوجه خاص قرار گیرد و درنهایت سودآوری شركت را تحت
تأثیر قرار میدهد (رحمان و نصر.)4660 ،1
از طرف دیگر سرمایهگذاران به دنبال سرمایهگذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد ،به همین منظور
نیازمند تدوین راهبردی میباشند که از طریق آن ،آینده بازار را امروز پیشبینی کنند .مدیران نیز نیاز به راهبردی
مطلوب برای سرمایه در گردش دارند که منافع واحد تجاری و به دنبال آن منافع سهامداران را حداکثر نماید و راهنمای
چالشهای پیشروی واحد تجاری باشد .مسئلهای كه قصد تجزیهوتحلیل آن را داریم عبارت است از اینكه آیا مدیریت
سرمایه در گردش سودآوری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار میدهد؟

 -3پیشینه تحقیق
ستایش و همكاران )4668( 4به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میپردازد .یافتههای بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای دوره وصول مطالبات ،دوره
تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

Raheman & Nasr
Setayesh et al.
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دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی) تفكیك كردیم و اثر هریك از این اجزاء را بر سودآوری موردبررسی

شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین دوره پرداخت حسابهای پرداختنی و سودآوری مشاهده نشد .با این وجود
رابطه منفی و معنادار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد که اثر مشترک دوره وصول مطالبات ،دوره تبدیل موجودی
و دوره پرداخت حسابهای پرداختنی را اندازهگیری میکند ،حاکی از آن است که شرکتها میتوانند از طریق مدیریت
مناسب سرمایه در گردش و کاهش چرخه تبدیل وجه نقد تا یک حد منطقی ،سودآوری خود را افزایش داده و برای
سهامداران خود ایجاد ارزش کنند.
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رضازاده و حیدریان ،)4616( 1تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری را موردبررسی قرار دادند .نتایج حاصل
نشان میدهد مدیریت میتواند با کاهش میزان موجودیها و تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت
ارزشآفرینی کند .گیل و همكاران )4616( 4نمونهای  88تایی از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
نیویورک را انتخاب کردند و با بررسی سطح سرمایه در گردش بر سودآوری آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه
معناداری بین چرخه تبدیل به نقد و سودآوری شرکتها وجود دارد و سودآوری شرکت با کوتاه شدن دوره وصول
دریافتنیها افزایش مییابد.
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پورعلی و همكاران )4613( 3در بررسی دریافتند که بین مالكیت نهادی و چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معناداری وجود
ندارد .صمدی لرگانی و ایمنی )4613( 4به بررسی رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و ميزان نگهداشت وجه نقد
شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها دریافتند دوره موجودی كاال و دوره وصول
حسابهای دریافتنی با نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد .یوسفزاده و اعظمی )4611( 1به بررسی تأثیر
مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخههای مختلف تجاری پرداختند .نتایج این تحقیق به طور کلی
حاکی از وجود رابطۀ معکوس بین چرخۀ تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکتها است .یافتۀ دیگر تحقیق نیز نشان
میدهد که تأثیر چرخههای تجاری بر رابطۀ بین سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها در دورههای رکود اقتصادی
در مقایسه با دورههای رونق اقتصادی پررنگتر است .همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد اثرات مدیریت
موجودیهای کاال و دورۀ وصول مطالبات و دورۀ پرداخت بدهیها (عناصر تشكیل دهندۀ چرخۀ تبدیل وجه نقد) بر
سودآوری شرکتها در دوران رکود اقتصادی افزایش مییابد.
اسكندرنژاد و همكاران )4646( 2به تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در چرخههای تجاری مبتنی بر شكاف تولید پرداختند .نتایج عالوه بروجود تاثیر معنیدار
منفی بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکتهای ایرانی نشان میدهد که در دوره رونق اقتصادی
نسبت به رکود ،اجزای مدیریت سرمایه در گردش تأثیر بیشتری بر بازده داراییها دارد.
امپونساواتیا وآسیما )4646( 0در مطالعهای دریافتند که مدیریت موجودی کاال ،حسابهای دریافتنی ،حسابهای
پرداختنی ،چرخه تبدیل وجه نقد ،دارایی جاری ،نسبت جاری و اندازه شرکت اثرات مثبتی بر بازده دارایی (
بازده سرمایه سهام (

)و

) دارد در حالی که اهرم مالی بر آنها تأثیر منفی میگذارد .حسین )4646( 8طی پژوهشی

دریافت که رابطه منفی معناداری بین

و چرخه تبدیل وجه نقد ،دوره وصول مطالبات وجود دارد .همچنین
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Samadi Lorgani & Imeni
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Yousefzadeh & Aazami
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Iskandarnejad et al.
7
Amponsah-Kwatiah & Asiamah
8
Hossain
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رابطه منفی معناداری بین
داد که دوره گردش کاال با

و چرخه تبدیل وجه نقد و دوره پرداخت بستانکاران وجود دارد .همچنین نتایج نشان
و

نیز ارتباط مثبت دارد.

 -4فرضیههای تحقیق
 -1دوره وصول مطالبات با سودآوری شرکتها رابطه معنادار دارد.
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 -4دوره گردش موجودی کاال با سودآوری شرکتها رابطه معنادار دارد.

 -5روششناسی پژوهش
 -5-1متغیرهای موردمطالعه تحقیق

بازده داراییها :بازده داراییها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت میباشد.
یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از داراییها در جهت تولید سود (داراییهای مولد) به ما میدهد
که از طریق تقسیم سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی شرکت محاسبه میشود.
سود قبل از کسر بهره و مالیات
کل داراییها

=

ب) متغیر مستقل :متغیری است که بهوسیله پژوهشگر اندازهگیری ،دستکاری و انتخاب میشود تا تأثیر و یا رابطه
آن بر سایر متغیرها سنجیده شود .در این تحقیق  4متغیر مستقل وجود دارد که همان اجزا مدیریت سرمایه در گردش
است و عبارتاند از:
 :میانگین دوره وصول مطالبات شرکتهای موردمطالعه میباشد.
 :دوره گردش موجودی کاالی شرکتهای موردمطالعه میباشد.
ج) متغیر کنترلی :متغیرهای کنترلی شامل نسبت جاری ،نسبت بدهی ،اندازه شرکت و رشد فروش میباشد.
 نسبت جاری

نسبت جاری یكی از نسبتهای مالی است که توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاهمدت را اندازهگیری میکند
و از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهیهای جاری ،بهصورت زیر محاسبه میشود.
دارایی جاری
بدهی جاری

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

الف) متغیر وابسته :در این تحقیق بازده داراییها متغیر وابسته است که حاصل نسبت سود خالص به جمع داراییها
میباشد.

 نسبت بدهی

نسبت بدهی از نسبتهای مالی است که نشاندهنده این میباشد که چه نسبتی از کل بدهیهای شرکت
(مجموع بدهیهای جاری ،بدهیهای بلندمدت) مربوط به داراییهایش (مجموع دارایی جاری ،دارایی ثابت و سایر
داراییها مانند سرقفلی) میباشد را ،نسبت بدهی گویند .به زبان سادهتر؛ نسبت بدهی از طریق تقسیم مجموع
بدهیها ،به مجموع داراییها ،محاسبه میشود.
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کل بدهی
کل دارایی

 رشد فروش

یكی از عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتها ،رشد فروش آنهاست و الزم است اثر آن کنترل شود .رشد فروش میزان
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تغییر فروش در طی دو سال متوالی را نشان میدهد که عبارت است از فروش سال جاری منهای فروش سال گذشته،
تقسیم بر فروش سال گذشته و بهصورت زیر محاسبه میشود:
) )t-1فروش(t-1)(/فروش t -فروش)
 اندازه شرکت
اندازه شرکت متغیری است مدیریت سرمایه در گردش را تحت تأثیر خود قرار میدهد .سرمایه در گردش موردنیاز با
بزرگتر شدن اندازه شرکت ،باال میرود .این امر ممكن است به خاطر این باشد که هزینه وجوه استفادهشده برای
سرمایهگذاری در داراییهای جاری با اندازه شرکت کاهش مییابد .اندازه شرکت ،لگاریتم طبیعی کل داراییها است.

(فروش) =Log
 سود عملیاتی

متغیر کنترلی دیگری که در این تحقیق استفادهشده است ،متغیر سود عملیاتی است و برابر با لگاریتم طبیعی سود
عملیاتی است.
(سود عملیاتی)

 -5-2جامعه آماری
دادههای این تحقیق به جهت اعتبار دادهها و سهولت دسترسی به اطالعات موردنیاز از صورتهای مالی حسابرسی
شده شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران استخراجشده است .در این تحقیق ،جامعه شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1393تا  1398موردمطالعه قرارگرفتهاند .نمونه تحقیق تمامی
صنایع بهاستثناء صنایع سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و خدماتی را در بر میگیرد برای نمونهگیری ابتدا شرکتهای
موجود در صنایع ذکرشده در باال از جامعه آماری حذفشدهاند و سپس سایر شرکتهای باقیمانده در صورت دارا بودن
شرایط زیر بهعنوان عضوی از نمونه انتخابشدهاند.

 شرکتهای منتخب در طی دوره موردبررسی ،تغییر سال مالی نداده باشند.
 سال مالی تمام شرکتها باید  14/49منتهی شده باشد.
 اطالعات الزم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق و انجام آزمون فرضیهها ،از گزارشهای عمومی منتشره آنها
 برای بورس ،قابلاستخراج باشد
 قبل از سال  1393در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشند.

 -5-3مدلهای تحقیق
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در این تحقیق رابطه بین متغیرهای مستقل (دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کاال) با متغیر وابسته
(بازده داراییها) ارزیابی میشود .بدین منظور برای هر یک از متغیرهای مستقل یک مدل ارائه میشود.
برای آزمون فرضیه اول معادله رگرسیون زیر برآورد میشود:
()1

ε

β

β

β

β

β

β

β

()4

ε

β

β

β

β

β

β

β

برای آزمون فرضیه تحقیق ،اثر هریك از اجزای مدیریت سرمایه در گردش (دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی
کاال) را بر سودآوری ،در حضور پنج متغیر تعدیل گر نسبت جاری ،نسبت بدهی ،رشد فروش ،اندازه شركت ،سود
عملیاتی موردبررسی قرار میدهیم.
جدول  -1متغیرهای استفادهشده در مدلهای تحقیق.
Table 1- Variables used in research models.
ROA

Return on Asset

بازده داراییها

AR

Receivable Collection Period

دوره وصول مطالبات

INV

Inventory Turnover Period

دوره گردش موجودی کاال

CR

Current Ratio

نسبت جاری

DEBT

Debt Ratio

نسبت بدهی

SIZE

size of firm

اندازه شركت

SGR

Rate of sales growth

رشد فروش

OI

Operating Income

سود عملیاتی

 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آمار توصیفی
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تعداد  141شرکت در بازه زمانی بین سالهای  1393تا  1398موردبررسی
قرار گرفتند که ازاینرو تعداد مشاهدات  241سال-شرکت میباشد .عالوه بر این ،نتایج آمار توصیفی نشان میدهد
میانگین بهدستآمده برای متغیر وابسته ( )6/149423میباشد که نشان میدهد  14درصد داراییهای شرکت سود
داشتهاند .ضمن اینکه ،مقدار حداقل بهدستآمده ( )6/666340میباشد .همچنین ،میانگین دوره وصول مطالبات،
دوره گردش موجودی کاال به ترتیب ( )148/0861( ،)132/0499میباشد و نتایج نشان از باالتر بودن چرخه تبدیل

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای آزمون فرضیه دوم معادله رگرسیون زیر برآورد میشود:

وجه نقد نسبت به متغیرهای دیگر دارد .میانگین نسبت جاری شرکت ( )1/323484نشان میدهد داراییهای جاری
شرکتها بهطور متوسط  1/3برابر بدهیهای جاری آنهاست .نسبت بدهی نیز دارای میانگین ( )6/199112میباشد
که نشان میدهد حدود  26درصد داراییهای شرکتها را بدهیهای آنها تشكیل میدهد .رشد فروش شرکتها نشان
میدهد ساالنه بهطور میانگین شرکتها  41درصد رشد فروش را تجربه کردهاند و برخی از آنها نیز رشد فروش منفی
(حداقل) داشتهاند .درنهایت ،سود عملیاتی شرکتها با میانگین ( )1/441849نشان از متوسط سود عملیاتی هرسال
شرکتها دارد در دوره بررسی دارد.
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جدول  -2آمار توصیفی متغیرها.
Table 2- Descriptive statistics of variables.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه492-482 :

 -6-2بررسی مانایی دادهها
یكی از پیشفرضهای برازش مدل رگرسیونی و انجام آزمونهای پارامتری متناظر با آن ،تائید مانایی متغیرها است.
در این مطالعه بهمنظور بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون دیكی فولر تعمیمیافته استفادهشده است .این آزمون
فرضیه وجود ریشه واحد در مقادیر سری را مورد آزمون قرار میدهد .فرضیه آماری آزمون دیكی فولر تعمیمیافته
(

):
دادهها دارای ریشه واحد نیستند و پایا هستند H0:
دادهها دارای ریشه واحد هستند و پایا نیستند H1:

نتایج بهدستآمده برای آزمون دیكی فولر تعمیمیافته کوچکتر از  6/61میباشند که در جدول  3آمده است و درنتیجه
فرضیه صفر آماری آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و میتوان پذیرفت که سریهای موردمطالعه در این سطح
خطا مانا هستند و بنابراین ،رفتار مقادیر متغیرها ،در طول زمان دستخوش تغییرات رونددار نخواهد شد.

جدول  -3نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرها.
Table 3- The results of the Stationary of variable test.

متغیر

نماد

آماره آزمون ADF

سطح معناداری

بازده داراییها

ROA

-12/1232

6/666

دوره وصول مطالبات

AR

-16/3882

6/666

دوره گردش موجودی کاال

INV

-16/4461

6/666

نسبت جاری

CR

-12/1840

6/666

نسبت بدهی

DEBT

-18/3361

6/666

اندازه شرکت

SIZE

-2/2422

6/664

رشد فروش

SGR

-42/0222

6/666

سود عملیاتی

OI

-9/1128

6/666

-2-3-1نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیونی اول (فرضیه اول)
ابتدا الگوی الزم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر میشود.
درنتیجه برازش مدل ،نتایج فرضیههای تحقیق ارائه میگردد .همچنین آزمون مفروضات آماری مربوط به مدل شامل
استقالل باقیماندهها ارائه میگردد .پیش از برازش مدل رگرسیونی بهمنظور تعیین تابلویی و یا تلفیقی بودن مدل ،از
آزمون چاو یا

مقید استفاده میشود .فرضیه صفر آماری در آزمون چاو مبنی بر مناسب بودن مدل تلفیقی و فرضیه

مقابل آن مبنی بر مناسب بودن مدل پانل است .عالوه بر این ،فرضیه مخالف آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن
روش اثرات ثابت میباشد .نتایج حاصل از این آزمون چاو ( لیمر) و هاسمن در جدول  4و  1ارائهشده است.
 -2-3-1-1نتایج آزمون چاو
جدول  -4نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی اول.
Table 4- Chao's test results for the first regression model.

آزمون

مقدار آماره

سطح معناداری

نتیجه

چاو

2/2242

6/666

پانلی (تابلویی)

طبق جدول  4مقدار آماره آزمون در سطح خطای  6/61برابر با  2/144و معنادار است ،بنابراین مدل باید به شیوه
پانلی تخمین زده شود.
 -2-3-1-4نتایج آزمون هاسمن
جدول  -5نتایج آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی اول.
Table 5- Hausman's test results for the first regression model.

آزمون

مقدار آماره

سطح معناداری

نتیجه

هاسمن

06/6129

6/666

اثرات ثابت

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 -6-3آمار استنباطی
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طبق جدول  1مقدار آماره آزمون در سطح خطای  6/61برابر با  06/611و معنادار است .فرضیه اثرات تصادفی رد
میشود ،بنابراین مدل باید به شیوه اثرات ثابت تخمین زده شود.
 -2-3-1-3نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیونی
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همانطور که در بخش قبلی تشریح شد ،مدل رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش دادههای پانلی با اثرات ثابت مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن در جدول  2ارائهشده است .ضمن اینکه ،آزمونهای دیگری نیز
موردبررسی قرارگرفته که در ادامه تشریح میشوند:
جدول  -6نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول.
Table 6- Test results of the first regression model.

متغیر وابسته :بازده داراییها ()ROA

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه492-482 :

متغیرهای مستقل و کنترلی

نماد

ضریب

آماره تیاستیودنت

سطح معنیدار

VIF

نتیجه

مقدار ثابت

C

6/4214

2/4284

6/6666

-

تایید

دوره وصول مطالبات

AR

-0/0362

-4/3482

6/6464

1/4403

تائید

نسبت جاری

CR

6/6302

2/2642

6/6666

1/2132

تائید

نسبت بدهی

DEBT

-6/1129

-2/6268

6/6666

1/2028

تائید

اندازه شرکت

SIZE

-6/1260

-14/8181

6/6666

3/3242

تائید

رشد فروش

SGR

6/6622

6/2468

6/2026

1/1330

رد

سود عملیاتی

OI

6/1011

18/2661

6/6666

3/2240

تائید

ضریب تعیین تعدیلشده ()Adj.R2

6/2241

دوربین  -واتسون ()D-W

1/9462

آماره F

132/2103

آماره آزمون آرچ ()ARCH

4/1381

سطح معناداری

6/6666

سطح معناداری

6/1230

برای بررسی خوبی مدل ،معموالً از معیارهای ضریب تعیین ( ) ،ضریب تعیین تعدیلشده (
واتسون (

) و برای بررسی معنیداری مدل نیز از آماره

) و دوربین–

استفاده میشود .همانطور که در جدول  2مشاهده

میشود ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر  6/124130میباشد و بدین معنی است که قدرت توضیح دهندگی و
برازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین – واتسون برابر با  1/946489میباشد و ازآنجاییکه بازه  1/1تا
 4/1نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی از مرتبه اول میباشد ،درنتیجه خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء
خطای مدل وجود ندارد .درنهایت مقدار آماره

برابر  134/1103و مقدار احتمال آن نیز برابر  6/666میباشد و

ازآنجاییکه مقدار احتمال آن کمتر از  6/61است ،لذا معنیداری مدل تائید میشود .همچنین ،با توجه به اینکه
مقدار

کمتر از  16موردقبول میباشد ،درنتیجه عدم هم خطی بین متغیرهای تحقیق پذیرفته میشود .عالوه بر

این ،بهمنظور آزمون همسانی واریانس اجزای خطا نیز از آزمون آرچ استفادهشده است .سطح معناداری این آزمون
نیز بزرگتر از خطای نوع اول  6/61برآورد شده (= 6/1430

) که نشان از همسانی واریانس اجزای خطای

مدل در سطح خطای  6/61دارد .در ادامه به بررسی نتایج بهدستآمده برای فرضیههای پژوهش پرداخته میشود:

مقدار بهدستآمده برای سطح معناداری متغیر دوره وصول مطالبات (

) ( )6/6464پایینتر از  1درصد میباشد،

بنابراین میتوان فرض مخالف را رد کرد .بهاینترتیب میتوان نتیجه گرفت دوره وصول مطالبات دارای ارتباط
معناداری با بازده داراییهای شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بهعبارتدیگر ،فرضیه اول
پژوهش در سطح خطای  1درصد تائید میشود .بیشتر اینکه ،ضریب بهدستآمده برای این متغیر (

)β

منفی است که نشان میدهد این ارتباط معکوس میباشد .بهعبارتدیگر ،با افزایش دوره وصول مطالبات ،بازده
داراییهای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش پیدا میکند (تائید فرضیه اول).
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 -2-3-4نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیونی دوم (فرضیه دوم)
در این بخش ،ابتدا الگوی الزم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن
تفسیر میشود .درنتیجه برازش مدل ،نتایج فرضیههای تحقیق ارائه میگردد .همچنین آزمون مفروضات آماری مربوط
به مدل شامل استقالل باقیماندهها ارائه میگردد .پیش از برازش مدل رگرسیونی بهمنظور تعیین تابلویی و یا تلفیقی
تلفیقی و فرضیه مقابل آن مبنی بر مناسب بودن مدل پانل است .عالوه بر این ،فرضیه مخالف آزمون هاسمن مبنی
بر مناسب بودن روش اثرات تصادفی و فرضیه موافق آن مناسب بودن روش اثرات ثابت میباشد .نتایج حاصل از این
آزمون چاو ( لیمر) و هاسمن در جدول  0و  8ارائهشده است.
 -2-3-4-1نتایج آزمون چاو
جدول  -7نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی دوم.
Table 7- Chao's test results for the second regression model.

آزمون

مقدار آماره

سطح معناداری

نتیجه

چاو

2/322816

6/666

پانلی (تابلویی)

طبق جدول  0مقدار آماره آزمون در سطح خطای  6/61برابر با  2/312و معنادار است ،بنابراین مدل باید به شیوه
پانلی تخمین زده شود.
 -2-3-4-4نتایج آزمون هاسمن
جدول  -8نتایج آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی دوم.
Table 8- Hausman's test results for the second regression model.

آزمون

مقدار آماره

سطح معناداری

نتیجه

هاسمن

03/61192

6/666

اثرات ثابت

طبق جدول  8مقدار آماره آزمون در سطح خطای  6/61برابر با  03/611و معنادار است .فرضیه اثرات تصادفی رد
میشود ،بنابراین مدل باید به شیوه اثرات ثابت تخمین زده شود.

تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بودن مدل ،از آزمون چاو یا

مقید استفاده میشود .فرضیه صفر آماری در آزمون چاو مبنی بر مناسب بودن مدل

 -2-3-4-3نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیونی
همانطور که در بخش قبلی تشریح شد ،مدل رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش دادههای پانلی با اثرات ثابت مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن در جدول زیر ارائهشده است .ضمن اینکه ،آزمونهای دیگری نیز
موردبررسی قرارگرفته که در ادامه تشریح میشوند:
جدول  -9نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم.

494

Table 9- Test results of the second regression model.

متغیر وابسته :بازده داراییها ()ROA

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه492-482 :

متغیرهای مستقل و کنترلی

نماد

ضریب

آماره تیاستیودنت

سطح معنیدار

VIF

نتیجه

مقدار ثابت

C

6/4869

2/2226

6/6666

-

تائید

دوره گردش موجودی کاال

INV

-2/2962

-1/2891

6/1142

1/1222

رد

نسبت جاری

CR

6/6301

3/3022

6/6666

1/2982

تائید

نسبت بدهی

DEBT

-6/1311

-2/9323

6/6666

1/3983

تائید

اندازه شرکت

SIZE

-6/1222

-13/3323

6/6666

3/4200

تائید

رشد فروش

SGR

6/6624

6/3092

6/0622

1/1224

رد

سود عملیاتی

OI

6/1022

19/1400

6/6666

3/3229

تائید

ضریب تعیین تعدیلشده ()Adj.R2

6/2266

دوربین  -واتسون ()D-W

1/9363

آماره F

133/2130

آماره آزمون آرچ ()ARCH

4/1622

سطح معناداری

6/6666

سطح معناداری

6/1228

برای بررسی خوبی مدل ،معموالً از معیارهای ضریب تعیین (
واتسون (

) و برای بررسی معنیداری مدل نیز از آماره

) ،ضریب تعیین تعدیلشده (

) و دوربین–

استفاده میشود .همانطور که در جدول  9مشاهده

میشود ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر  6/126693میباشد و بدین معنی است که قدرت توضیح دهندگی و
برازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین – واتسون برابر با  1/936301میباشد و ازآنجاییکه بازه  1/1تا
 4/1نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی از مرتبه اول میباشد ،درنتیجه خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء
خطای مدل وجود ندارد .درنهایت مقدار آماره

برابر  133/4130و مقدار احتمال آن نیز برابر  6/666میباشد و

ازآنجاییکه مقدار احتمال آن کمتر از  6/61است ،لذا معنیداری مدل تائید میشود .همچنین ،با توجه به اینکه
مقدار

کمتر از  16موردقبول میباشد ،درنتیجه عدم هم خطی بین متغیرهای تحقیق پذیرفته میشود .عالوه بر

این ،بهمنظور آزمون همسانی واریانس اجزای خطا نیز از آزمون آرچ استفادهشده است .سطح معناداری این آزمون
نیز بزرگتر از خطای نوع اول  6/61برآورد شده (= 6/1428

) که نشان از همسانی واریانس اجزای خطای

مدل در سطح خطای  6/61دارد .در ادامه به بررسی نتایج بهدستآمده برای فرضیههای پژوهش پرداخته میشود:
مقدار بهدستآمده برای سطح معناداری متغیر دوره گردش موجودی کاال (

) ( )6/1141باالتر از  1درصد

میباشد ،بنابراین نمیتوان فرض مخالف را رد کرد و بهاینترتیب میتوان نتیجه گرفت دوره گردش موجودی کاال
ارتباط معناداری با بازده داراییهای شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران نمیباشد .بهعبارتدیگر ،فرضیه
دوم پژوهش در سطح خطای  1درصد رد میشود (رد فرضیه دوم).

 نتایج آزمون-7
: برای هر فرضیه میتوان نتایج زیر را عنوان نمود،با توجه به نتایج بهدستآمده در فصل قبل

 نتایج حاصل از فرضیه اول-7-1
:فرضیه اول به شكل زیر تدوینشده است

491

 برای سطح، بعد از انجام آزمونهای الزم در فصل پیش.دوره وصول مطالبات با سودآوری شرکتها رابطه معنادار دارد
 بنابراین فرض صفر آزمون، میباشد6/61  بهدستآمده است که پایینتر از6/6464 معناداری آزمون رگرسیون مقدار
β  با توجه به اینکه ضریب. درصد تائید میشود1  فرضیه اول پژوهش در سطح خطای، بهعبارتدیگر.رد میشود
 سودآوری شرکتها، این ارتباط معکوس میباشد؛ یعنی با افزایش دوره وصول مطالبات،بهدستآمده منفی است
تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

.کاهش مییابد

 نتایج حاصل از فرضیه دوم-7-2
:فرضیه دوم به شكل زیر تدوینشده است
 مقدار، با توجه به نتایج ارائهشده در فصل قبل.دوره گردش موجودی کاال با سودآوری شرکتها رابطه معنادار دارد
 میباشد؛6/61  و باالتر از6/1141 بهدستآمده برای سطح معناداری متغیر مستقل دوره گردش موجودی کاال
 رد کنیم؛ یعنی اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته6/61 بنابراین نمیتوانیم فرض صفر آزمون را در سطح خطای
 بهعبارتدیگر فرضیه دوم پژوهش رد شده است و نمیتوان ارتباط معناداری بین دوره گردش موجودی.معنادار نیست
 نتایج کلی بهدستآمده از بررسی مدلها و فرضیههای پژوهش را میتوان بهصورت.کاال و سودآوری شرکتها پیدا نمود
: خالصه نمود16 جدول
. خالصه نتایج پژوهش-11 جدول
Table10- Summary of research results.

نتیجه

شرح فرضیه

فرضیه

تائید

.دوره وصول مطالبات با سودآوری شرکتها رابطه معنادار دارد

اول

رد

.دوره گردش موجودیها با سودآوری شرکتها رابطه معنادار دارد

دوم
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