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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران (در هفت صنعت غذایی ،کانی و معدنی ،شیمیایی ،خودرو ماشینآالت ،فلزات ،الکترونیک و سایر صنایع) طی
سالهای  9213-9211است و همچنین اولویتبندی و تعیین تقدم و تأخر شدت رابطه سرمایه در گردش و سودآوری بین این
هفت صنعت است؛ که مدیریت سرمایه در گردش بهعنوان متغیر مستقل و سودآوری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشده است.
برای اندازهگیری مدیریت سرمایه در گردش از معیار چرخه تبدیل وجه نقد استفادهشده است؛ که خود چرخه تبدیل وجه نقد از
متغیرهای دوره وصول مطالبات ،دوره تبدیل موجودی کاال و دوره پرداخت بدهی تشکیلشده است؛ و  4متغیر اهرم مالی ،اندازه
شرکت ،بازده داراییها و فرصت رشد بهعنوان متغیرهای کنترلی این پژوهش در نظر گرفتهشده است .سپس برای آزمون
فرضیه های آماری از آزمون رگرسیون خطی روش حداقل مربعات معمولی با مدل اثرات ثابت استفادهشده است .نتایج آزمون
فرضیه اول بیانگر این موضوع است که بین سرمایه در گردش در صنایع غذایی ،خودرو و ماشینآالت ،کانی و معدنی ،شیمیایی و
سایر صنایع و سودآوری آنها ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت ولی در صنعت الکترونیک و فلزات این فرضیه رد گردید.
نتایج حاکی از آن است که شرکتها می توانند از طریق مدیریت مناسب سرمایه در گردش سودآوری خود را افزایش دهند و
برای سهامداران خود ایجاد ارزش کنند؛ و برای فرضیه دوم که اولویتبندی صنایع بود .شدت رابطه سرمایه در گردش و
سودآوری در صنعت غذایی حدود  ،%42صنعت کانی و معدنی  ،%43سایر صنایع  ،%21صنایع شیمیایی  %21و صنعت خودرو و
ماشینآالت  %29بود که صنعت غذایی در اولویت و صنعت خودرو و ماشینآالت در رده آخر قرار گرفت .این پژوهش از لحاظ
هدف کاربردی است ،چون هدف پژوهشهای کاربردی توسعه دانش در یک زمینه خاص است؛ و نتایج این نوع پژوهش ها می
تواند به اتخاذ تصمیم های بهتر در جامعه مورد پژوهش کمک کند .روش های گردآوری اطالعات اولیه در این پژوهش ترکیبی
از روشهای پژوهش کتابخانه ای و پس رویدادی هست.

واژههای کلیدی
سرمایه در گردش ،سودآوری ،صنایع ،چرخه تبدیل وجه نقد.
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مقدمه
یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته ،وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در
اقتصاد این کشورها ،زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی نیز هستند .بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشورها
داشته و قوت و ضعف آن میتواند نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد .توسعه بازار سرمایه نیز میتواند نقش مهمی
در رشد درآمد ملی کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند (عباسیان و همکاران .)9211،یکی از اجزای مهم بازارهای
سرمایه ،بورس اوراق بهادار است .بورس اوراق بهادار با جمعآوری سرمایههای اندک افراد مختلف ،سرمایه الزم را برای
فعالیت شرکتها فراهم میکند .از آنجا که سرمایهگذاران بالقوه بازار اوراق بهادار را طیف وسیعی در جامعه تشکیل
میدهند ،فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب اعتماد آنها ،تحکیم بازار سرمایه و عمق
بخشیدن به این بازار ،یکی از اساسیترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد (بزرگاصل و رضوی،
.)9211
تحلیلگران اوراق بهادار ،مدیران شرکتها ،سرمایهگذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند نیازمند
اطالعاتی برای تصمیمگیری در مسایل مالی هستند .در این زمینه سرمایه در گردش 9از اقالم مهم داراییهای واحدها و
بنگاههای اقتصادی محسوب میشود که در تصمیمگیریهای مالی نقش قابل توجهی دارد .توسعه کمی و کیفی
فعالیتهای تجاری ،توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریتمالی را بهدنبال داشته است و بهتبع آن مدیریتمالی را پیچیدهتر
نموده است.
بیان مسئله
تداوم فعالیت بازار سهام ،سبب افزایش رشد اقتصادی کشورها میشود .عوامل متعددی بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار
است که در این زمینه سرمایهگذاران و نهادهایی که به اعطای اعتبار میپردازند ،به تفاوتهای شرکتها توجه کرده تا
بتوانند ریسک و بازدهی خود را مطابق با نیازهای خود تنظیم کنند .در این میان سرمایه در گردش مورد توجه مدیران و
اعتباردهندگان است .مدیران با بهبود سطح کیفی مدیریت سرمایه در گردش تالش خود را برای ارتقای سطح کمی و
کیفی مجموعه تحت کنترل خود به کار میبندند و اعتباردهندگان نیز برای اطمینان از بازگشت وجوهی که در اختیار
شرکت قرار میدهند به این مهم توجه میکنند که این موضوع اهمیت سرمایه در گردش در سازمان را نشان میدهد.
مبالغ سرمایهگذاری شده در سرمایه در گردش ،اغلب نسبت باالیی از داراییهای یک شرکت را تشکیل میدهد ،از
اینرو مدیریت و بهکارگیری این مبالغ سرمایهگذاری شده به شیوهای مناسب و اثر بخش امری حیاتی است (پاداچی،
 .3)3331این موضوع عالوه بر حجم زیاد سرمایه در گردش بهعنوان بخشی از دارایی شرکتها ،نشاندهنده اهمیت
سرمایه در گردش در ایجاد نقدینگی آنها نیز است .از نظر بسلی و همکاران )9111( 2دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای
از شرکت های ورشکسته وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است؛ حال اینکه این شرکتها در
بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند ،اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش ،توانایی رقابت خود را از دست داده و از
دور خارج میگردند.
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در نتیجه ،بررسی رابطه سرمایه در گردش و عملکرد شرکت به ویژه در صنایع مختلف دارای اهمیت است .همچین ،با
توجه به عدم ورود پژوهشگران به موضوع ذکر شده و نبود پژوهش مشابه و همچنین ،تفاوت ذاتی صنایع مختلف،
ضروری است تا این موضوع مورد بررسی تجربی قرار گیرد.
مبانی نظری
سرمایه در گردش 9از اقالم مهم داراییهای واحدها و بنگاههای اقتصادی محسوب میشود که در تصمیمگیریهای مالی
نقش قابل توجهی دارد .توسعه کمی و کیفی فعالیتهای تجاری ،توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریتمالی را بهدنبال
داشته است و بهتبع آن مدیریتمالی را پیچیدهتر نموده است .تداوم فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به
مدیریت منابع کوتاهمدت آن بستگی دارد ،زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معموالً ساالنه است ،به
شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط میشود؛ بهطوریکه از این مسیر ،نتایج مورد انتظار تحقق یابد و
امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (رهنمایرودپشتی و کیایی.)9211 ،
با توجه به اینکه سرمایه در گردش از موضوعهای بسیار مهم در مدیرت مالی سازمانها محسوب شده و تنظیم
سیاستهای مربوط به آن از دغدغههای اصلی مدیران محسوب میگردد و عملکرد شرکت نیز موضوع مهمی است ،این
پژوهش در صدد بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتها در صنایع مختلف است .همچنین ،تفاوت
میزان شدت رابطه در صنایع مختلف نیز بررسی خواهد شد.
هدف مدیریت سرمایه در گردش انتخاب ترکیبی از داراییهای جاری و بدهیهای کوتاهمدت برای شرکت ،بهمنظور
دستیابی به تعادل بین ریسک و سودآوری است (نورن و همکاران .)3331 ،3برای اینمنظور باید با مدیریت و برنامهریزی
صحیح ،میزان سرمایه در گردش در سطح مناسب و کارا حفظ شود .کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل
برنامهریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایهگذاری بیش از حد در داراییهای
جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری ،برای انجام مسئولیتها و پاسخگویی است (کوکسال و
اروک .)3393 ،2در تمام شرکتها هدف اصلی از اقدامات مدیریت مالی ،کنترل بخشهای حیاتی ،کنترل عملکرد
شرکت و امید به پیشرفت عملکرد است .یکی از بخشهای اصلی که نیاز به کنترل و مدیریت صحیح دارد ،بخش
داراییها و بدهیهای جاری است .بهطور کلی مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاستها و تصمیماتی است که در
بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر در انواع داراییهای جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال میشود .در
اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژیهای گوناگونی وجود داردکه از تلفیق استراتژی داراییهای
جاری و استراتژی بدهیهای جاری حاصل می شود .مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید
استراتژیهای مناسبی را برای شرکت انتخاب کند تا قادر باشد به نحو کارآمدی داراییهای جاری و بدهیهای جاری را
اداره نماید.
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پیشینه پژوهش
در این بخش ،پیشینه داخلی و خارجی برخی از پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش ارایه شده است.
یافتههای ارضا و صیفی ( )9211نشان داد که در این پژوهش به بررسی رابطه بین برخی سیاستهای مهم مدیریت سرمایه
در گردش با کارایی شرکتها پرداخته شده است .ابتدا کارایی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
ایران در طی سالهای  921۱ - 9213به لحاظ تکنیکی و با استفاده از تحلیل پوششی دادهها که یکی از ابزارهای کارآمد
است را با رویکرد پنجرهای محاسبه کردیم؛ عالوه بر این روند کارایی را نیز به لحاظ افزایش یا کاهش کارایی در
شرکتها در طول زمان موردبررسی قرار دادیم .سپس با استفاده رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر
مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی شرکتها پرداختیم و نتایج نشان میدهد که دوره وصول مطالبات دارای تأثیر
معنیدار و منفی بر کارایی است و رشد فروش و نسبت جاری نیز دارای تأثیر معنی دار بر کارایی هستند ،ضمن اینکه این
تأثیر مثبت است.
سپاسی و همکاران ( )9211دریافتند که بین چرخه تجاری خالص و عملکرد شرکتها ،رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
از طرفی رابطه غیرخطی و  Uشکل بین چرخه تجاری خالص و عملکرد شرکتها وجود دارد .با توجه به نتایج حاصل
گفتنی است مدیریت سرمایه در گردش ،نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها دارد و تا جایی که ممکن است
شرکتها با کاهش چرخه تجاری خالص برای خود میتوانند ارزشآفرینی کنند .عالوه بر این نتایج نشان میدهد
شرکتهایی که محدودیت مالی دارند ،سرمایهگذاری در سرمایه در گردش کمتری نسبت به شرکتهایی دارند که
بدون محدودیت مالی هستند؛ درنتیجه ،محدودیت مالی شرکتها ،عامل مهمی در سطح سرمایهگذاری سرمایه در
گردش آنها است.
دولو و محمودی ( )921۱در پژوهشی نشان دادند محدودیتهای تأمین مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و
عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد و در شرکتهایی که با محدودیت مالی بیشتری همراه هستند ،سطح بهینه
سرمایه در گردش پایینتر است.
احمد بشیر ،احمد ایبرار و سامیم ( )3391تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در
شرکتهای پاکستان را بررسی کردند .درمجموع  43شرکت ذکرشده در بورس اوراق بهادار پاکستان برای مدت  ۱سال
انتخاب شدند که منجر به مجموع  333مشاهدات میشود .چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری ،عوامل اندازهگیری
اصلی از کارایی مدیریت سرمایه در گردش است .نتایج نشان میدهد که ویژگیهای حکمرانی تأثیر قابل توجهی بر
کارایی مدیریت سرمایه در گردش دارند.
اقبال و علیبوت )339۱( 9به بررسی ارتباط زیانگریزی ،بیشاطمینانی ،خود خدمتی واثراتکایی با مدیریت سرمایه در
گردش در پاکستان پرداختهاند .نتایج پژوهش ارتباط قابل توجهی بین تعصبهای رفتاری و مدیریت سرمایه در گردش
را نشان میدهد.
ابوزید )3394( 3به بررسی مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتها در بازارهای در حال ظهور در کشور اردن
پرداخت .در این پژوهش دادههای سالهای  3333تا  3331تجزیه و تحلیل شد .چرخه تبدیل وجه نقد و همچنین اجزای
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آن به عنوان مهارتهای مدیریت سرمایه در گردش بهحساب آمد .این مطالعه نشان داد که سودآوری مثبت ،بعد از
چرخه تبدیل وجه نقد قرارداشته و شرکتهای با سودآوری کمتر ،انگیزه بیشتری برای مدیریت سرمایه در گردش دارند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول :بین سرمایه در گردش و سودآوری در صنایع مختلف رابطه معناداری وجود دارد.
 -9بین سرمایه در گردش صنعت خودرو و ماشینآالت و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین سرمایه در گردش صنعت صنایع شیمیایی و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
 -2بین سرمایه در گردش صنعت صنایع کانی و معدنی و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
 -4بین سرمایه در گردش صنعت صنایع غذایی و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
 -۱بین سرمایه در گردش صنعت صنایع فلزی و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین سرمایه در گردش صنعت صنایع الکترونیکی و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین سرمایه در گردش صنعت سایر صنایع و سودآوری آن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :بین شدت رابطه سرمایه در گردش و سودآوری در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است ،چون هدف پژوهشهای کاربردی توسعه دانش در یک زمینه خاص است.
بهعبارت دیگر ،پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود و نتایج این نوع پژوهشها میتواند
به اتخاذ تصمیمهای بهتر در جامعه مورد پژوهش کمک کند (سرمد و همکاران .)9211 ،روشهای گردآوری اطالعات
اولیه در این پژوهش ترکیبی از روشهای پژوهش کتابخانهای و پس رویدادی است .در روش کتابخانهای به وسیله
مطالعه ،ادبیات موضوع ،پیشینه پژوهش و چارچوب مناسب برای پژوهش فراهم شد .در روش پس رویدادی نیز با
استفاده از اطالعات صورتهای مالی موارد الزم تهیه خواهد شد .از این روش زمانی استفاده میشود که دادهها از
محیطی که بهگونه طبیعی وجود داشته یا از واقعهای که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده ،فراهم شود .این بخش
از پژوهش ،به دلیل اینکه پژوهشگر دخالتی در دادهها ندارد ،از روایی بیرونی باالیی برخوردار است (عبدالخلیق و
آجینکیا.)9211 ،
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند
صفت مشترک باشند .وجود اطالعات کامل و در دسترس شروط تحقق یک تحقیق مناسب است .باتوجه به اینکه تنها
مرجع قابل اعتماد برای جمعآوری دادههای مالی بورس اوراق بهادار میباشد ،بنابراین شرکتهای موجود در بورس
اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته خواهد شد .نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد
جامعه آماری که بیانکننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.
در این پژوهش برای اینکه نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف منظم
استفاده شده است .برای این منظور ۱ ،معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکت کلیه معیارها را داشته باشد،
بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است.
 -شرکت قبل از سال  9213در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  9211در بورس فعال باشد.
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 به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای هلدینگ ،واسطهگریهای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری و تفاوتقابلمالحظه ماهیت آنها با شرکتهای تولیدی و بازرگانی ،شرکت برگزیده از صنایع یاد شده نباشد.
 بهلحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  31اسفند باشد و طی بازه زمانی مورد مطالعه ،تغییر سالمالی یا تغییر فعالیت نداشته باشد.
 صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در بازه زمانی مذکور بهگونهای کامل در وبگاه بورس اوراقبهادار موجود باشد.
 معامله سهام آنها طی دوره پژوهش بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.با توجه به اطالعات قید شده 943 ،شرکت در صنایع مختلف بررسی خواهد شد.
متغیرهای پژوهش
در این پژوهش ،از سه دسته متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی استفاده میشود.
مدیریت سرمایه در گردش
9

برای اندازهگیری مدیریت سرمایه در گردش معموالً از معیار چرخه تبدیل به نقد استفاده میشود .چرخه تبدیل وجه
نقد؛ عبارت است از تعداد روزهایی که منابع شرکت در عملیات کسب و کار سرمایهگذاری میشوند .این معیار
رایجترین شاخص مورد استفاده برای مدیریت سرمایه در گردش است (واعظ و همکاران .)9212 ،چرخه تبدیل وجه نقد
به فاصله زمانی پرداخت وجه بابت خرید موجودی جهت استفاده در فرایند تولید و وصول وجه نقد ناشی از فروش
محصول نهایی اشاره دارد .هر چقدر این مدت طوالنیتر باشد ،سرمایهگذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز
میباشد .چرخه تبدیل وجه نقد طوالنیتر ممکن است باعث افزایش سودآوری شرکت شود زیرا منجر به افزایش فروش
میشود .با این وجود ممکن است با افزایش طول چرخه تبدیل به نقد ،سودآوری شرکت کاهش یابد .این حالت هنگامی
اتفاق میافتد که هزینههای ناشی از افزایش سرمایهگذاری د ر سرمایه در گردش ،بیشتر از مزایای ناشی از نگهداری
موجودی بیشتر یا اعطای اعتبار بیشتر به مشتریان باشد (دلوف .)3332 ،3تصمیمگیری در مورد حسابهای دریافتنی و
موجودیها و میزان اعتبار دریافتی از عرضهکنندگان ،در چرخه تبدیل به نقد شرکت منعکس میشود (ترول و سوالنو،2
.)3331
چرخه تبدیل وجه نقد از متغیرهای دوره وصول مطالبات ،دوره تبدیل موجودی کاال و دوره پرداخت بدهی تشکیل شده
است که بین متغیرهای ذکر شده روابط زیر برقرار است:
دوره پرداخت بدهی ( -دوره وصول مطالبات  +دوره تبدیل موجودی کاال) =چرخه تبدیل وجه نقد ()CCC
دوره وصول مطالبات
دوره وصول مطالبات کارایی واحد انتفاعی در وصول وجوه مرتبط با فروشهای نسیه و همچنین سیاستهای اعتباری
شرکت را نشان می دهد و عبارت است از فاصله زمانی بین فروش کاال به صورت نسیه تا ورود وجه نقد بابت وصول
فروشهای نسیه؛ که هرچه این متغیر بزرگتر باشد نشاندهنده سرمایهگذاری بیشتر در حسابهای دریافتنی است
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(پورحیدری و هوشمندزعفرانیه .)9219 ،این متغیر از طریق رابطه زیر محاسبه میشود .به دلیل تفکیک نبودن این
اطالعات در بورس از فروش کل استفاده خواهد شد.
رابطه ()9

×  21۱دوره وصول مطالبات

1

دوره تبدیل موجودی کاال
داشتن سطحی بهینه از موجودی کاال و اعمال کنترلهای مناسب بر موجودیها از طریق کاهش هزینه نگهداری و
سرمایهگذاری در موجودی کاال امکانپذیر میباشد .از اینرو عرضه و تحویل بهموقع کاالها به مشتریان و همچنین
کاهش هزینه مربوط به موجودی کاال یکی از چالشهای مدیران میباشد؛ که این امر با استفاده از اقدامات مناسب
مرتفع میشود .دوره تبدیل موجودی کاال نشاندهنده میانگین تعداد روزهایی است که موجودی کاال بهوسیله واحد
تجاری نگهداری میشود .رقم بزرگتر این متغیر نشاندهنده سرمایهگذاری بیشتر در موجودی برای یک سطح مشخص از
عملیات است (پورحیدری و هوشمندزعفرانیه .)9219 ،دوره تبدیل موجودی کاال از طریق رابطه  3بدست میآید:
× 21۱

(رابطه )3
دوره پرداخت حسابهای پرداختنی

عبارت است از میانگین تعداد روزهایی که طول میکشد تا شرکت وجوه الزم را به تأمینکنندگان و اعتباردهندگان
بپردازد (واعظ و همکاران .)939 :9212 ،دوره پرداخت حسابهای پرداختنی از طریق رابطه زیر بدست میآید.
× 21۱

(رابطه )2

در این پژوهش به منظور سنجش مدیریت سرمایه در گردش ،از فرمول چرخه تبدیل وجه نقد ) (CCCاستفاده خواهد
شد .استفاده از چرخه تبدیل وجه نقد برای محاسبه سرمایه در گردش امری رایج در بین پژوهشگران داخلی و خارجی
است .برای نمونه رحمن و ناصر ،)3331( 3طالب و همکاران ( ،)3393اوگاندیپ و همکاران ،)3393( 2گیل و بیگر

4

( ،)3392ستایش و همکاران ( ،)9211یعقوبنژاد و همکاران ( ،)9211بهارمقدم و همکاران ( ،)9213واعظ و همکاران
( )9212و بسیاری دیگر از پژوهشگران داخلی و خارجی از این روش استفاده کردهاند.
سودآوری
برای این منظور ،مانند وانگ ( )3393از نسبت  Qتوبین استفاده شد که براساس رابطه زیر محاسبه میشود.
(رابطه )4
که در آن:

1
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Raheman & Nasr
3
Ogundipe et al.
4
Gill & Biger
2

1

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،23تابستان  ،9211ص 9-91

 :MVAارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی،
 :Debtمبلغ دفتری مجموع بدهیها،
 :PSارزش بازار حقوق صاحبان سهام ممتاز و
 :TABمبلغ دفتری مجموع داراییها است.
ازآنجاکه در ایران سهام ممتاز وجود ندارد ،لذا در محاسبه ،تنها ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی لحاظ میشود.
متغیرهای کنترلی
اهرم مالی ()Lev
هزینه وجوه سرمایهگذاری شده در سرمایه در گردش شرکت های با اهرم مالی بزرگتر ،بیشتر است؛ زیرا آنها مجبور
هستند صرف ریسک باالتری را پرداخت کنند .در حقیقت شواهد تجربی نشان دهنده کاهش اندازه مدیریت سرمایه در
گردش در زمانی که شرکتها اهرم مالی خود را افزایش میدهند است (میرز .)9114 ،9این نسبت از طریق تقسیم کل
بدهیها تقسیم بر کل داراییها ،محاسبه شده و در پژوهشهای گیل و شاه )3393( 3و گیل و بیگر )3392( 2مورد استفاده
قرار گرفته است.
اندازه شرکت ()Size
سرمایه در گردش مورد نیاز با افزایش اندازه شرکت باال میرود (گرابلوسکی .)9114 ،4این امر ممکن است به این خاطر
باشد که وجوه استفاده شده برای سرمایهگذاری در داراییهای جاری با افزایش اندازه شرکت کاهش مییابد
(انواریرستمی و همکاران .)9212 ،این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییها محاسبه شده و در پژوهشهای
الزاردیس و ترفوندیس )3331( ۱و رحمن و ناصر ( )3331گیل و شاه ( )3393و گیل و بیگر ( )3392نیز مورد استفاده
قرار گرفته است.
بازده داراییها ()ROA
1

بازده دارایی ها تاثیر منفی بر اندازه مدیریت سرمایه در گردش دارد (کیشهنیچ و همکاران  .)3331 ،میتوان این موضوع
را به دو صورت بیان نمود .اول اینکه شرکتهای با عملکرد بهتر میتوانند با سهولت سرمایه خارجی بیشتری را جذب
نمایند و در دیگر سرمایهگذاریهای با سودآوری باالتر نیز سرمایهگذاری کنند .دوم اینکه شرکتهای با بازده باالتر به
علت تسلط خود بر بازار مدیریت سرمایه در گردش بهتری دارند ،زیرا آنان قدرت چانه زنی بیشتری با تامینکنندگان و
مشتریان دارند (میکائیالس و همکاران .)9111 ،1این متغیر از ط ریق سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر میانگین کل
داراییها محاسبه شده و توسط گیل و شاه ( )3393و گیل و بیگر ( )3392نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
فرصت رشد ()Growth
این متغیر میتواند بر تجارت اعتباری و دریافتیهای شرکت و سرمایهگذاریها آنها در موجودیها اثرگذار باشد .نرخ
رشد فروش اثر مثبتی بر مدیریت سرمایه در گردش داشته باشد (کیشهنیچ و همکاران .)3331 ،همچنین شرکتهای با
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نرخ رشد باالتر تمایل بیشتری به استفاده از داد و ستد اعتباری بهعنوان منبع تامین مالی برای رشد دارند (مودیلیانی و
میلر .)91۱1 ،9افزون بر این ،شرکتها می توانند اعتبار دهی به مشتریان خود را افزایش دهند تا از این طریق در دورهای
که تقاضا پایین است ،فروش خود را افزایش دهند (کیشهنیچ و همکاران .)3331 ،این متغیر از طریق کسر فروش سال
جاری از سال گذشته و تقسیم آن بر فروش سال گذشته حاصل شده و در پژوهشهایی مثل دلوف ( ،)3332الزاردیس و
ترفوندیس ( )3331و رحمن و ناصر ( )3331نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

سرمایه در گردش

۱/913

1/4۱1

9/۱34

9/311

سودآوری

9/۱112

3/112۱

3/1191

3/۱111

اندازه شرکت

92/111

91/24۱

99/911

9/311

اهرم مالی

3/۱19

3/111

3/941

3/331

فرصتهای رشد

3/311

3/4۱3

-9/333

3/۱93

بازده

3/311

3/213

-3/9۱9

3/994

آزمون فرضیههای پژوهش
الزم به ذکر است که برای همه فرضیههای فرعی مرتبط با فرضیه اصلی اول از الگوی اثرات ثابت استفاده شد .همچنین،
در این فرضیه هم خطی بین متغیرها وجود نداشت.
آزمون فرضیه اصلی اول

جدول  3تا  1یافتههای فرضیههای فرعی مرتبط با فرضیه اصلی اول را به تفکیک صنایع نشان میدهد.
جدول  -2مدل فرضیه فرعی اول (صنعت خودرو و ماشینآالت)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری ()sig

VIF

سرمایه در گردش

3/3412

3/3331

3/3313

3/3312

9/3119

اندازه شرکت

3/4941

3/3143

1/4۱41

3/3333

9/3313

اهرم مالی

-3/3324

3/3939

-3/311۱

3/2132

9/3193

فرصتهای رشد

3/4111

3/3111

۱/9934

3/3333

9/3291

بازده

-3/113۱

3/2419

-3/1334

3/33۱3

9/3۱11

آماره  Fفیشر (سطح معنیداری)
ضریب تعیین

3/9491
3/3333
3/4۱1۱

آماره دوربین واتسن

9/1142

ضریب تعیین تعدیل شده

3/2931

Modigliani & Miller

1
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یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  -3مدل فرضیه فرعی دوم (صنعت صنایع شیمیایی)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

VIF

سرمایه در گردش

3/3۱42

3/3911

2/3119

3/3333

9/3119

اندازه شرکت

3/4۱11

3/3111

۱/9139

3/3333

9/3313

اهرم مالی

-3/39۱4

3/33۱9

-3/1941

3/3213

9/3193

فرصتهای رشد

3/4۱11

3/3111

۱/9139

3/3333

9/3291

بازده

-3/121۱

3/2913

-3/2221

3/3339

9/213۱

آماره  Fفیشر (سطح معنیداری)

3/11۱۱
3/3333
3/4141

ضریب تعیین

آماره دوربین واتسن

9/1231

ضریب تعیین تعدیل شده

3/2113

یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  -4مدل فرضیه فرعی سوم (صنایع کانی و معدنی)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

VIF

سرمایه در گردش

3/3311

3/332۱

3/411۱

3/3924

9/39۱3

اندازه شرکت

3/43۱1

3/31۱1

1/4113

3/3333

9/3394

اهرم مالی

-3/3912

3/3311

-3/1119

3/4141

9/391۱

فرصتهای رشد

3/4191

3/9313

4/3311

3/3333

9/32۱۱

بازده

-9/9۱32

3/4933

-3/111۱

3/33۱4

9/11۱

آماره  Fفیشر (سطح معنیداری)
ضریب تعیین

4/۱334
3/3333
3/۱914

آماره دوربین واتسن

9/1134

ضریب تعیین تعدیل شده

3/4391

یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  -5مدل فرضیه فرعی چهارم (صنعت صنایع غذایی و سودآوری)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

VIF

()sig

سرمایه در گردش

3/3۱39

3/3911

3/1331

3/3341

9/39۱3

اندازه شرکت

3/2133

3/3۱11

1/911۱

3/3333

9/3394

اهرم مالی

-3/33۱1

3/3394

-9/33۱3

3/9411

9/391۱

فرصتهای رشد

3/431۱

3/3113

4/9321

3/3333

9/32۱۱

بازده

-3/1111

3/2121

-3/۱191

3/3311

9/3211

آماره  Fفیشر (سطح

۱/34۱3

معنیداری)

3/3333

ضریب تعیین

3/۱411

آماره دوربین واتسن

9/1۱31

ضریب تعیین تعدیل شده

3/4211

یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد
جدول  -6مدل فرضیه فرعی پنجم (صنایع فلزی)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

VIF

سرمایه در گردش

3/3312

3/33۱1

9/3۱۱۱

3/3191

9/331۱

اندازه شرکت

3/4313

3/31۱4

1/۱441

3/3333

9/3333

اهرم مالی

3/3911

3/3311

3/1911

3/4139

9/3913

فرصتهای رشد

3/4۱23

3/9319

4/3291

3/3333

9/331۱

بازده

-9/913۱

3/2112

-3/1193

3/3323

9/221

آماره  Fفیشر (سطح معنیداری)
ضریب تعیین

1/4339
3/3333
3/4213

آماره دوربین واتسن

3/93۱4

ضریب تعیین تعدیل شده

3/3131

یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد.
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جدول  -7مدل فرضیه فرعی ششم (صنایع الکترونیکی)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

VIF

سرمایه در گردش

3/3243

3/3324

9/4411

3/9411

9/331۱

اندازه شرکت

3/3۱۱4

3/3911

2/9323

3/3391

9/3333

اهرم مالی

-3/9349

3/9912

-3/1111

3/2113

9/3913

فرصتهای رشد

3/4333

3/3119

4/9212

3/3333

9/331۱

بازده

-3/1111

3/2139

-3/1232

3/3311

9/993

آماره  Fفیشر (سطح معنیداری)

1/34۱۱

ضریب تعیین تعدیل شده

3/4323

3/3333
3/۱111

ضریب تعیین

آماره دوربین واتسن

3/3923

یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول  -8مدل فرضیه فرعی هفتم (سایر صنایع)
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

VIF

سرمایه در گردش

3/2112

3/3191

1/3131

3/3333

9/3113

اندازه شرکت

3/2241

3/313۱

۱/2۱13

3/3333

9/3213

اهرم مالی

-3/3941

3/3314

-3/۱۱41

3/۱113

9/31۱1

فرصتهای رشد

3/4193

3/3124

۱/3491

3/3333

9/3311

بازده

-3/2243

3/2431

-3/1141

3/2233

9/11۱

آماره  Fفیشر (سطح معنیداری)
ضریب تعیین

۱/239۱

آماره دوربین واتسن

3/3491

ضریب تعیین تعدیل شده

3/2123

3/3333
3/41۱3

یافتههای جدول فوق نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  1نیز خالصه فرضیه اصلی اول را نشان میدهد.
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جدول  -9خالصه نتایج فرضیه اول
فرضیه

شرح فرضیه

فرعی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

رابطه
معنادار

بین سرمایه در گردش صنعت خودرو و ماشینآالت و سودآوری آن رابطه
معناداری وجود دارد.
بین سرمایه در گردش صنعت صنایع شیمیایی و سودآوری آن رابطه
معناداری وجود دارد.
بین سرمایه در گردش صنعت صنایع کانی و معدنی و سودآوری آن رابطه
معناداری وجود دارد.
بین سرمایه در گردش صنعت صنایع غذایی و سودآوری آن رابطه معناداری
وجود دارد.
بین سرمایه در گردش صنعت صنایع فلزی و سودآوری آن رابطه معناداری
وجود دارد.
بین سرمایه در گردش صنعت صنایع الکترونیکی و سودآوری آن رابطه
معناداری وجود دارد.
بین سرمایه در گردش صنعت سایر صنایع و سودآوری آن رابطه معناداری
وجود دارد.

نتایج

شدت
رابطه

دارد

تأیید شد

31

دارد

تأیید شد

36

دارد

تأیید شد

42

دارد

تأیید شد

43

ندارد

رد شد

-

ندارد

رد شد

-

دارد

تأیید شد

38

آزمون فرضیه دوم پژوهش
برای اولویتبندی و تعیین تقدم و تاخر شدت رابطه سرمایه در گردش و سودآوری در صنایع مختلف از آزمون فریدمن
استفاده شد .نتایج آزمون فریدمن در ادامه در جدول  93و بررسی میانگین شدت رابطه سرمایه در گردش و سودآوری
در صنایع مختلف در جدول شماره  99بیان شده است .الزم به ذکر است که تنها روابط معنادار بررسی شد.
جدول  -11نتایج آزمون فریدمن در رابطه با صنایع مختلف
آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

31/11۱

4

3/333
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جدول  -11بررسی ترتیب میانگین
صنایع
صنایع مختلف
صنایع غذایی
صنایع کانی و معدنی
سایر صنایع
صنایع شیمیایی
صنعت خودرو و ماشینآالت
یافتههای جدول شماره  93نشان میدهد که سطح معناداری آزمون  3/333است که نشان از ردشدن فرض صفر دارد .لذا
میتوان نتیجه گرفت که شدت رابطه سرمایه در گردش و سودآوری در صنایع مختلف دارای اولویتهای متفاوت است.
بر اساس یافتههای ارائه شده در جدول  99ترتیب اولویت آنها نیز نشان داده شده است.
بحث و نتیجه گیری
همان گونه که بیان شد ،برنامه ریزی بهتر در حیطه سرمایه در گردش نیز منجر به سودآوری بیشتر خواهد شد که با
یافتههای پژوهش همسو است .همچنین ،با توجه به شرایط مختلف در صنایع مختلف ،رابطه مدیریت سرمایه در گردش و
سودآوری میتواند دارای تفاوت باشد که یافتههای تجربی آن را تایید نمود .در فرضیه دوم پژوهش نیز تفاوت بین
شدت رابطه سرمایه در گردش و سودآوری در صنایع مختلف بررسی شد که به دلیل تفاوت در امور تخصصی هر
صنعت ،امری مورد انتظار بود .یافتههای کلی پژوهش که نشان دهنده اهمیت سرمایه در گردش است همسو با
پژوهشهای مطرح شده در پیشیه پژوهش است .به سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار توصیه میشود هنگام خرید
سهام شرکتها ،به نوع صنعت و مدیریت سرمایه در گردش توجه جدی کنند؛ زیرا این عوامل با توجه به اهمیت آن،
سبب میشوند سرمایهگذاران در یک محیط امنتر قرار گرفته و در معرض ریسک کمتر و سود بیشتری باشند .با توجه به
پیشینه نظری و تجربی و یافتههای پژوهش به سهامداران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران مالی و کارگزاران
پیشنهاد میشود در زمان سرمایهگذاری به رابطه بین متغیرهای مورد بررسی توجه نمایند .همچنین به مدیران شرکتها
توصیه میشود بر پیامدهای سرمایه در گردش توجه بیشتری کنند .همچنین ،شناخت تفاوت بازده و توانایی مدیریت در
صنایع مختلف برای بهبود عملکرد واجد تجاری و در راستای جذب سرمایه ضرورت دارد .در نتیجه ،بررسی ابعاد
مختلف صنایع مختلف ضروری است.
پیشنهادهای کاربردی
به سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار توصیه میشود هنگام خرید سهام شرکتها ،به نوع صنعت و مدیریت سرمایه در
گردش توجه جدی کنند؛ زیرا این عوامل با توجه به اهمیت آن ،سبب میشوند سرمایهگذاران در یک محیط امنتر قرار
گرفته و در معرض ریسک کمتر و سود بیشتری باشند.
با توجه به پیشینه نظری و تجربی و یافتههای پژوهش به سهامداران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران مالی و
کارگزاران پیشنهاد میشود در زمان سرمایهگذاری به رابطه بین متغیرهای مورد بررسی توجه نمایند .همچنین به مدیران
شرکتها توصیه میشود بر پیامدهای سرمایه در گردش توجه بیشتری کنند.
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9۱

پیشنهادهای کاربردی بر حسب فرضیهها نیز به شرح زیر است:
فرضیه اصلی اول و فرعیها
 -9در صنعت خودرو و ماشین آال با توجه به فروش گسترده ،برنامه ریزی برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش
ضروری است.
 -3در صنعت صنایع شیمیایی توجه به سودآوری برای افزایش جذب مشتریان ضروری است.
 -2در صنعت کانی و معدنی الزم است تا مدیران برنامه ریزی های بهتری در راستای افزایش سود آوری لحاظ کنند.
 -4در صنعت صنایع غذایی با توجه به اهمیت چرخه خرید و تولید ،توجه به مدیریت سرمایه در گردش کوتاه مدت
ضرورت دارد.
 -۱در صنایع فلری بحث مدیریت وجوه برای سرمایه گذاری مناسب در راستای افزایش سودآوری ضروری است.
 -1در صنایع الکتونیکی توجه به مدیریت وجوه در راستای نوآوری و تحقیق و توسعه ضرورت دارد.
 -1در سایر صنایع نیز توجه به رابطه سرمایه در گردش و سودآوری ضروری است.
فرضیه اصلی دوم
شناخت تفاوت بازده و توانایی مدیریت در صنایع مختلف برای بهبود عملکرد واجد تجاری و در راستای جذب سرمایه
ضرورت دارد .در نتیجه ،بررسی ابعاد مختلف صنایع مختلف ضروری است.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
با انجام هر پژوهش ،راه به سوی مسیری جدید باز میشود و ادامه راه مستلزم انجام پژوهشهای دیگری است؛ بنابراین،
انجام پژوهشهایی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 به بررسی علل عدم توجه کافی به مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران
 رابطه سودآوری و اجزای مدیریت سرمایه در گردش به ویژه مدیریت وجه نقد ،اوراق قابل معامله دربازار،
حسابهای دریافتنی وموجودیها
 به بررسی موانع بهکارگیری سیستم به هنگام در واحدهای تولیدی کشور و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در
گردش
 بررسی نقش مدیریت سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحد انتفاعی
محدودیتهای پژوهش
محدودیتهای پژوهش به گونه عمده مربوط به عواملی هستند که تعمیمپذیری یافتهها را تحت تاثیر قرار میدهند.
پرسشنامه متکی به حافظه افراد پاسخ دهنده است و فقط آنچه را که وی گزارش میدهد میتواند مورد بررسی قرار داد.
در حالی که آنچه را پاسخ داده در عمل انجام میدهد ممکن است متفاوت با مواردی باشد که ذکر میکند.
 .9محدودیتهای اعمالشده برای انتخاب نمونه آماری از بین اعضای جامعه آماری ،تعمیم نتایج پژوهش به آن
گروه از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگیهای متفاوتی با نمونه
موردبررسی هستند را دشوار میسازد.
 .3بسیاری از شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی (بهویژه شرایط تورمی کشور و عدم تهیه صورتهای مالی
تعدیلشده) بر یافتههای پژوهش مؤثر است که کنترل آنها دشوار بود.
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منابع
 .9آذر ،عادل و منصور مومنی ( .)9211آمار و کاربرد آن در مدیریت .جلد اول ،چاپ چهاردهم ،انتشارات سمت ،تهران.
 .3انواریرستمی ،علیاصغر و رحمان سجادپور و مالک یبلویی ( .)9212بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در
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Abstract
The main purpose of this study is to compare the effect of working capital management on
the profitability of listed companies in Tehran Stock Exchange (in seven food, mineral and
chemical, chemical, automotive machinery, metals, electronics, and other industries) during
2013-2014. Also prioritizing and determining the severity and latency of the relationship
between working capital and profitability are among the seven industries; working capital
management is considered as an independent variable and profitability as a dependent
variable. The cash flow cycle criterion is used to measure working capital management; the
cash flow cycle itself consists of variables of receivables, inventory conversion period and
debt payment period; and 4 variables of financial leverage, firm size, return on assets, and
Growth opportunity is considered as the control variables of this study. Then, the ordinary
least squares method with constant effects model is used to test statistical hypotheses. The
results of the first hypothesis test indicated that there was a positive and significant
relationship between working capital in food, automotive, machinery, mineral, chemical, and
other industries and their profitability, but this hypothesis was rejected in the electronics and
metals industries. The results suggest that companies can increase their profitability through
proper management of working capital and create value for their shareholders and for the
second hypothesis that industry prioritization. The intensity of capital turnover and
profitability in the food industry was about 43%, mineral, and mineral industry 42%, other
industries 38%, chemical industry 36% and automotive and machinery industry 31%, which
placed food industry in the top priority and automotive and machinery industries in last .This
research is applied in terms of practical purpose, because the purpose of applied research is to
develop knowledge in a specific field. And the results of this type of research can help make
better decisions in the research community. The primary data collection methods in this study
are a combination of library and post-event research methods
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