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پذیرفته شده بدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت های تاثیر چرخه ت

 در بورس اوراق بهادار تهران

 مرضیه دهقایدی

 

 چکیده

مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت 

تحقیق حاضر در پی این است که بگذارند و یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش چرخه وجه نقد است 

ق بهادار تهران با استفاده از اثر وجه نقد را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اورابه سنجش 

قلمرو زمانی تحقیق  ( بپردازد.ROE( و بازده حقوق صاحبان سهام )ROAنرخ بازده دارایی ها)  معیارهای

و برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس به دلیل ماهیت فعالیت شان  از جامعه  3131تا  3181ساله  8دوره 

تعداد شرکتهای فعال  در دامنه زمانی مورد مطالعه ،مطابق  با شرایط آماری حذف شده اند با توجه به اینکه 

مشاهده  3421شرکت است در نتیجه جامعه آماری )تعداد مشاهده ( حدود  311 مطرح شده در جامعه آماری،

بین دوره  تبدیل وجه نقد و نسبت بازده نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که  برآورد می گردد.

ایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین بین اندازه شرکت و بازده حقوق دار

 رایی ها رابطه معناداری وجود دارد.صاحبان سهام و بازده دا

 اندازه شرکت ، حقوق صاحبان سهام نسبت بازده، هادارایی نسبت بازده، دوره تبدیل وجه نقد کلیدواژه:

 

 مقدمه
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به بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد با استفاده از تحلیل های داده های پویا، مورد مطالعه  پایان نامهاین 

قرار می گیرد: نتایج حاکی از آن است که مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقدی و با کوتاه کردن 

نتایج   شرکت خود را افزایش دهند.جمع آوری حسابهای دریافتنی می توانند سود دهی و گردش نقدی 

همچنین نشان می دهد که کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طوالنی کردن دوره سر رسید حسابهای 

مدیریت سرمایه در گردش یکی معیارهای  پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت دارد.

تهران می باشد ، همچنین چرخه تبدیل وجه نقد  بررسی عملکرد وشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ما بررسی و مطالعه رابطه بین طول مدت بازوی قدرتمند مدیریت سرمایه در گردش می باشد. اهداف این تحقیق 

. همچنین  چرخه تبدیل وجوه نقد به عنوان معیار جامع مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت می باشد

جامعه آماری در این تحقیق ،شامل شرکت . در این تحقیق از نوع رگرسیون می باشد روش آماری مورد استفاده

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.دسترسی آسان به اطالعات این شرکت ها ،همچنین 

اری استاندارد بودن و همگن بودن اطالعات این شرکت ها دلیل انتخاب این شرکت ها به عنوان جامعه آم

می باشدمدیران شرکت ها انتظار دارند که با  3131تا  3181تحقیق است. دوره زمانی این پژوهش از سال 

مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سود آوری شرکت بگذارند و با نگهداری سطحی بهینه از 

رزیابی سرمایه در گردش چرخه تبدیل شان را افزایش دهند.یکی از معیارهای ا سرمایه در گردش ارزش شرکت

وجه نقد است، چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان الزم بین خرید مواد اولیه و جمع آوری وجوه حاصل از 

فروش کاالی ساخته شده اشاره می کند هر چه قدر این مدت طوالنی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در 

تبدیل وجه نقد طوالنی تر ممکن است سودآوری شرکت را از سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. چرخه 

  .(4111طریق فروش و به تبع آن عملکرد شرکت را افزایش دهد )مارک دالف 

 

 عملکرد شرکت

نامند که عموما از دو معیار میزان موفقیت یک شرکت در استفاده از منابع تحت مالکیت خود را عملکرد می

 ها.شود: الف( نسبت حقوق صاحبان سهام و ب( نسبت بازده داراییمیگیری آن استفاده برای اندازه

 آید:( بازده حقوق صاحبان سهام که از تقسیم سودخالص بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می3
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𝑅𝑂𝐸 =
سود خالص

جمع حقوق صاحبان سهام
 

 آید:هابدست میها که از تقسیم سودخالص بر جمع کل دارایی( بازده دارایی4

𝑅𝑂𝐴 =
سود خالص

جمع کل داراییها
 

مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاست ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر 

در انواع دارایی های جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال می شود. کنترل صحیح این بخش می تواند 

شته باشد. برای شناسایی بهتر این بخش نیاز به یک شاخص تاثیر بسزایی بر سودآوری و عملکرد شرکت دا

کلیدی که بعنوان نمایشگر خوبی برای مدیریت سرمایه در گردش باشد،که این نیاز با انتخاب چرخه تبدیل وجه 

  نقد رفع می شود .

تبدیل شیوه مدیریت سرمایه در گردش تأثیر مهمی بر گردش نقدی و عملکرد شرکت دارد. کوتاه کردن چرخه 

نقدی موجب بهبود سوددهی شرکت می شود زیرا طوالنی شدن چرخه تبدیل نقدی مستلزم صرف مبالغ مالی 

پرهزینه خارجی است. بنابراین با کاهش مدت زمان درگیری وجوه نقد سرمایه در گردش ،شرکت می تواند 

 عملکردی مطلوب داشته باشد.

فعالیت های مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است،این اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش 

فعالیت های کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام ،پرداخت نقدی بهای مواد خام ،تولید و فروش محصول و 

جمع آوری وجوه نقد حاصل از فروش محصول.یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش ،جمع آوری 

ت ممکن و به تاخیر انداختن بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است حسابهای دریافتنی با حداکثر سرع

 ،این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد.

پژوهش حاضر در واقع به این مسئله می پردازد که مدیریت سرمایه در گردش چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای 

ار تهران دارد.در واقع برای انجام این کار دو دسته شرکت با اندازه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد

کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است تا مشخص گرددکه مدیریت سرمایه در گردش در کدام دسته از 
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اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شرکت ها تا چه حد به این موضوع اهمیت می دهند. برای دستیابی به این 

 چرخه تبدیل وجه نقد که نمایشگر خوبی برای مدیریت سرمایه در گردش است.هدف ،از 

طبق .شود می گذاری سرمایه جاری های دارایی در که است مجموعة مبالغی شرکت یک گردش در سرمایه

 دارایی در گذاری سازمان به سرمایه گردش در سرمایه واژة عموماً نیز (3،3331اسکیلینگ )اسچیلینگ نظر

 کاال و موجودی دریافتنی حسابهای مدت، کوتاه بهادار اوراق نقد، جاری، وجوه ی ها بدهی جاری، های

 مصارف و منابع ترکیب و حجم تعیین از است نیز عبارت گردش در سرمایه مدیریت و شود می مربوط

 .یابد افزایش سهامداران ثروت که نحوی به در گردش سرمایه

 که است هایی برنامه و اصول برخی شامل در گردش سرمایه های سیاست : گردش در سرمایه های سیاست

 سه به محققین و از نویسندگان بسیاری . شود می جاری ی ها بدهی و ها دارایی خصوص اقداماتی در شامل

 اساسی تفاوت .کارانه محافظه و متعادل جسورانه )تهاجمی(، :اند کرده گردش اشاره در سرمایه سیاست نوع

 ی ها بدهی و جاری های دارایی تفاضل با برابر که خالص است گردش در سرمایه میزان در ها سیاست این

 .4(3331است )بلت،  جاری

 باال حد از بیش نقدینگی قدرت که شد باعث خواهد گردش در سرمایه مدیریت در کارانه محافظه استراتژی

 به شده رسید سر های بازپرداخت بدهی ناتوانی از ناشی ریسک شود می سعی این سیاست اجرای در  .ود ر

سطح  در را جاری های دارایی مقدار تا کوشد می راهبرد نوع در این مدیر . برسد خود حد ترین پایین

 میزان کمترین تن داش با کوشد می راهبرد جسورانه با گردش در سرمایه مدیر مقابل در. دارد نگه باالیی

 باال بسیار نقدینگی راهبرد ریسک این اجرای در. ببرد را استفاده بیشترین جاری های از بدهی جاری دارایی

 سرمایه بازده نرخ رسد، می خود حد ترین پایین به جاری های حجم دارایی چون دیگر سوی از . بود خواهد

 (.3181بود )پی نوو،  خواهد باال بسیار گذاری

 چرخه تبدیل وجه نقد

                                                           
1 -Schilling 

2 -Belt 
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مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد.  2واقع شامل ه یا چرخه تبدیل وجه نقد در دور

زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود به منظور خرید کاال استفاده می کند این چرخه شروع و تا زمانی که به 

 اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کاال پایبند باشد ، این چرخه تداوم پیدا می کند

وجه نقد کوتاه تر باعت سودآوری بیشتر می شود زیرا کارایی استفاده از سرمایه در گردش را چرخه تبدیل 

بهبود می بخشد.یک چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه نشان می دهد که شرکت با سرعت بیشتری موجودی را 

تامین  پردازش می کند، وجوه نقد حاصل از مطالبات خود را به سرعت جمع آوری می کند و به آهستگی به

کنندگان پرداخت می نماید. این امر موجب افزایش بهره وری عملیات داخلی شرکت می شود در نتیجه سود 

آوری را افزایش می دهد و ارزش خالص جریان های نقدی را باال برده وباعث باال رفتن عملکرد شرکت ها می 

  شود

 شینه تحقیق بررسي پی

 وتحلیل تجزیه و نقد وجه تبدیل دوره تجربی بررسی "عنوان  با پژوهشی در ،( 1385 ) منصوری و نمازی

 در شاخص نقدینگی یک عنوان به را نقد وجه تبدیل دوره "بهادار تهران  اوراق بورس شرکتهای نقدینگی

 تبدیل که دوره داد نشان آنها پژوهش نتایج .کردند بررسی1380 -1376 های سال فاصله در شرکت، 216

اما  دارد؛ صاحبان سهام حقوق بازده نسبت و فروش به خالص نسبت سود با داری معنا و منفی رابطه نقد وجه

( به بررسی تاثیر 3181دهدار). نشد مشاهده داراییها بازده نسبت و وجه نقد تبدیل دوره بین معناداری رابطه

ته های او نشان داد چرخه عمر شرکت بر توان توضیحی افزاینده اجزای سود و جریان های نقدی پرداخت یاف

که در مراحل رشد و بلوغ الگوهای ارزشگذاری مبنی بر سود و اقالم تعهدی در قیاس با الگوهای مبتنی بر 

جریان های نقدی عملیاتی سرمایه گذاری و تاًمین مالیٍ،حاوی توان توضیحی افزاینده بیشتری هستند و در مرحله 

 و شرکتها سودآوری سودآوری و نقد وجه تبدیل "بین  ارتباط سونن .ل،عکس این موضوع صادق استافو

 بررسی 1970-1979های سال فاصله در و صنعت 20 در شرکت آمریکایی، 5043 روی بر را  "نقدینگی

 این همچنین، .نشان داد نقدینگی و سودآوری بین را معناداری و ارتباط منفی پژوهش این نتایج .کرد

 قرار تأکید مورد نقدینگی و سودآوری بین ارتباط بررسی در مهمی عنوان عامل به را صنعت نوع پژوهش

سرمایه  بازده و گردش در سرمایه بین ارتباط اندازهگیری"طی پژوهشی با عنوان  1،3331من بیج و اسمیت داد.

                                                           
3 -Smith & Begman 
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 33821993 -درفاصله سالهای "ژوهانسبورگ بهادار اوراق بورس شرکت از شرکتهای 311گذاریها بر روی 

 بازده نسبت با مثبتی رابطه های نقدینگی شاخص عنوان به آنی و جاری رسیدند که نسبتهای  نتیجه این به

 2یویار داراییها مشاهده نشد. و بازده نقد وجه تبدیل دوره بین معناداری ارتباط همچنین، .دارند داراییها

( رابطه بین چرخه تبدیل نقدی،اندازه و سودآوری برای شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار 4113)

استامبول را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد یک همبستگی منفی بین چرخه تبدیل وجوه نقد و سودآوری 

 و هچنینن بین چرخه تبدیل وجوه نقد و اندازه شرکت وجود دارد.

 های پژوهشفرضیه 

 ها رابطه معناداری وجود دارد.دارایی : بین دوره تبدیل وجه نقد و نسبت بازدهاولفرضیه 

 حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. : بین دوره تبدیل وجه نقد و نسبت بازدهدوم فرضیه

 ها دارد.دارایی نسبت بازده : اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین دوره تبدیل وجه نقد وسومفرضیه 

حقوق صاحبان  : اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین دوره تبدیل وجه نقد و نسبت بازدههارم چفرضیه 

 سهام دارد.

 روش انجام تحقیق  

منظور ها استفاده خواهد شد و به بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه دادهبرای دسته Excelدر این تحقیق از نرم افزار 

برای و همبستکی  های توصیفی در تحقیق حاضر ابتدا آماره شود.استفاده می Spss ها از نرم افزارآزمون فرضیه

ها عبارتند از: میانگین، تعداد، حداکثر، حداقل و انحراف شود. این آماره های مدل رگرسیون ارائه میمتغیر

دهد. همچنین آزمون کولموگورف، مدل به دست می هایتک متغیرها شمای کلی از تکمعیار. این آماره

برای آزمودن معنادار  ANOVAو آزمون  F( برای آزمودن نرمال بودن توزیع جامعه، آماره K-Sاسمیرنف )

برای آزمودن معنادار بودن ضرایب و آزمون دوربین واتسون به منظور بررسی  tهای بودن رگرسیون، آماره

 استقالل خطاها از یکدیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 نمونه آماری و روش نمونه گیری

                                                           
4 -Uyay 
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روش نمونه گیری تحقیق حاصل به صورت حذفی می باشد. شرکت های نمونه با توجه به شرایط زیر از جامعه 

 ب شده اند:آماری انتخا

 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.( سال مالی آن3

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند )یعنی قبل از سال  3/3/3181هایی که حداکثر تا تاریخ ( شرکت 4

های پذیرفته شده در در بورس پذیرفته شده باشند( و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکت    3181

 رس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.بو

 گری مالی و بیمه نباشد.گذاری یا واسطه( شرکت سرمایه 1

 ( در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.  2

 ( اطالعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق موجود باشد.1

 

 قیق و نقش و روش محاسبه أنها حمتغییرهای مورد مورد ت

 الف(متغییر مستقل تحقیق 

 شود: دوره تبدیل بدهکاران، دوره تبدیل موجودی، دوره تعویق بستانکاران.چرخه نقدی شامل سه متغیر می

 متوسط بدهکاران                 

 (ACP= دوره تبدیل بدهکاران ) 

 فروش کل               ÷ 111                   

 متوسط موجودی                                              

 (AIP=دوره تبدیل موجودی )  

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته            ÷  111             
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 شود:برای محاسبه چرخه تبدیل نقدی از رابطه زیر استفاده می

 دوره تعویق بستانکاران -چرخه تبدیل نقدی = دوره تبدیل بدهکاران + دوره تبدیل موجودی

 

 ب( متغییر های وابسته تحقیق 

 عملکرد شرکت

نامند که عموما از دو معیار میزان موفقیت یک شرکت در استفاده از منابع تحت مالکیت خود را عملکرد می

 ها.شود: الف( نسبت حقوق صاحبان سهام و ب( نسبت بازده داراییگیری آن استفاده میبرای اندازه

 آید:بدست می( بازده حقوق صاحبان سهام که از تقسیم سودخالص بر جمع حقوق صاحبان سهام 3

𝑅𝑂𝐸 =
سود خالص

جمع حقوق صاحبان سهام
 

 

 آید:هابدست میها که از تقسیم سودخالص بر جمع کل دارایی( بازده دارایی4

𝑅𝑂𝐴 =
سود خالص

جمع کل داراییها
 

 توسط بستانکاران                                            

 
= دوره تعویق 

 (APPبستانکاران)
 

 قیمت تمام شده کاالی فروش رفته         ÷  111                           
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 ها(بررسی تاثیر چرخه تبدیل نقدی بر عملکرد )بر اساس نسبت بازده دارایی توصیف متغییرهای تحقیق

ها رابطه معناداری وجود دارد. دارد که بین دوره تبدیل نقدی و نسبت بازده داراییاول عنوان میفرضیه فرعی 

 برای آزمون این فرضیه از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:

𝑅𝑂𝐴i,t = α0+α1𝐶𝐶𝐶i,t + ∑ ∝q(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡) +

m

q=2

εt 

فوق، بررسی معنادار بودن کلیت مدل است تا در صورت معناداری، مدل فوق برازش  اولین گام در تحلیل مدل

شده و با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص نحوه تاثیرگذاری چرخه تبدیل نقدی بر عملکرد مالیاظهار نظر 

و متغیر  نمود. به عبارت دیگر با تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل

های رگرسیون خطی جهت برازش مدل استفاده وابسته اظهار نظر نموده تا در صورت وجود رابطه خطی، از مدل

های دیگری همچون رگرسیون سهمی، لگاریتمی، نموده و در غیر این صورت و عدم وجود رابطه خطی از مدل

 معکوس و ... استفاده کرد.

ل و نتایج تحلیل واریانس رگرسیون است که به منظور بررسی وجود دهنده خالصه نتایج مدجداول زیر نشان

 رابطه خطی )معناداری( بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، انجام شده است.

 

 با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق :

مدل برابر Fتوان مشاهده کرد مقدار آماره( میANOVAهمانطور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون )-

است، فرض  11/1است و از آنجایی که این مقدار کمتر از  111/1( آنبرابر با sigو سطح معناداری ) 113/42با 

شود و این بدان معناست درصد رد می 31صفر فوق )تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر( در سطح اطمینان 

 داری وجود دارد(رد )به عبارت دیگر مدل معنیکه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دا
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 بررسی تاثیر چرخه تبدیل نقدی بر عملکرد )نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(

حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری  کند که بین دوره تبدیل نقدی و نسبت بازدهفرضیه فرعی دوم عنوان می

 ده شده است.وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از مدل زیر استفا

𝑅𝑂𝐸i,t = α0+α1𝐶𝐶𝐶i,t + ∑ ∝q(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡) +

m

q=2

εt 

 نتایج بدست آمده از آزمون مدل فوق بدین شرح است:

 بررسی تاثیر چرخه تبدیل نقدی بر عملکرد )نسبت بازده حقوق صاحبان سهام( نتایج بدست آمده (:8-2جدول )

 

مدل در جدول تحلیل واریانس رگرسیون Fمقدار آماره فوق نشانگر آن است که:نتایج بدست آمده از جدول 

(ANOVA برابر با )11/1است و از آنجایی که این مقدار کمتر از  111/1و سطح معناداری آنبرابر با  124/1 

ن گفت تواباشد نشان دهنده معنادار بودنمدل و وجود رابطه خطی بین متغیرهاست. بنابراین در مجموع میمی

 مدل تحقیق یک مدل معنادار است.

 ها(بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تبدیل نقدی و عملکرد )بازده دارایی

 برای آزمون فرضیه فرعی اول مبنی تأثیر معنادار اندازه شرکت بر رابطه بین دوره تبدیل نقدی و نسبت بازده

 ها، از مدل زیر استفاده شده است.دارایی

𝑅𝑂𝐴i,t = α0+α1𝐶𝐶𝐶i,t+α2𝑆𝐼𝑍𝐸i,t+α3𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒i,t

+ ∑ ∝q(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡) +

m

q=2

εt 
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 نتایج بدست آمده از مدل فوق به شرح جداول زیر است:

 ها(بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تبدیل نقدی و عملکرد )بازده دارایی (:31-2جدول )

 

( sigو سطح معناداری ) 111/11( برابر با ANOVAمدل در جدول تحلیل واریانس رگرسیون )Fمقدار آماره-

توان گفت که بین متغیرهای مستقل و ،می11/1است و با توجه به کوچکتر بودن این مقدار از  111/1آنبرابر با 

 داری وجود دارد(.متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد )به عبارت دیگر مدل معنی

 سی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تبدیل نقدی و عملکرد )بازده صاحبان سهام(برر

فرضیه فرعی دوم این بخش مبنی بر اینکه اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین دوره تبدیل نقدی و نسبت 

 استحقوق صاحبان سهام دارد، با استفاده از مدل زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته  بازده

 

𝑅𝑂𝐸i,t = α0+α1𝐶𝐶𝐶i,t+α2𝑆𝐼𝑍𝐸i,t+α3𝐶𝐶𝐶

∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒i,t ∑ ∝q(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡) +

m

q=2

εt 

 نتایج بدست آمده از آزمون مدل فوق به شرح زیر است:

 (34-2جدول )
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واریانس رگرسیون مدل در جدول تحلیل Fمقدار آماره - با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق :

(ANOVA برابر با )می 11/1است و از آنجایی که این مقدار کمتر از  111/1و سطح معناداری آن  141/1 

درصد رد شده که این بدان به معنای  31فرض تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر در سطح اطمینان  باشد،

 باشد.ه عبارت دیگر معناداری مدل میوجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و ب

 سایر یافته های تحقیق  

 ها(بررسی تاثیر چرخه تبدیل نقدی بر عملکرد )بر اساس نسبت بازده دارایی 1-3- (3

4)  

مدل برابر با  تعیین ضریب (، میزانModel Summaryمطابق نتایج بدست آمده از جدول خالصه مدل )

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی 41 است و این بدان معناست که حدود 414/1

است که نشان دهنده مقدار قابل قبولی است.  284/1گردد. مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل برابر با بیان می

است و هباشد که این مقدار بیانگر عدم خود همبستگی باقیماندهمی821/3مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 

 گیرد.بدین شکل یکی دیگر از فروض رگرسیون مورد تایید قرار می

 بررسی تاثیر چرخه تبدیل نقدی بر عملکرد )نسبت بازده حقوق صاحبان سهام( 2-1-4(4
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مدل برابر با  تعیین ضریب (، میزانModel Summaryمطابق نتایج بدست آمده از جدول خالصه مدل )

-درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان می 8 ت که حدود است و این بدان معناس 181/1

باشد. مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر با می 481/1شود، همچنین مقدار ضریب همبستگی چندگانه نیز

 باشد های مدل تحقیق میاست که این مقدار بدست آمده نشان دهنده عدم خود همبستگی باقیمانده 388/3

 ها(بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تبدیل نقدی و عملکرد )بازده دارایی 2-8-3 (1

 

 481/1مدل برابر با  تعیین (، میزانضریبModel Summaryمطابق نتایج بدست آمده از جدول خالصه مدل )

گردد. متغیرهای مستقل بیان میدرصد از تغییرات متغیر وابسته توسط 43است و این بدان معناست که حدود 

باشد که باال بودن مقدار ضریب همبستگی و ضریب می 111/1مقدار ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر با 

اند تغییرات در متغیر تعیین مدل نشان دهنده آن است که متغیرهای کنترلی و متغیر مستقل تحقیق به خوبی توانسته

است که این مقدار نشان دهنده  811/3دار آماره دوربین واتسون مدل برابر با وابسته تحقیق را توضیح دهند. مق

، بیانگر عدم خود 1/4تا  1/3واتسون مدل بین  –باشد)مقدار آماره دوربین عدم خود همبستگی مدل تحقیق می

 هاست(.همبستگی باقیمانده
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 صاحبان سهام( بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین تبدیل نقدی و عملکرد )بازده

 

(، میزان ضریب تعیین مدل برابر با Model Summaryمطابق نتایج بدست آمده از جدول خالصه مدل )

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان شده 3است و این بدان معناست که حدود  133/1

. مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر با باشدمی 113/1است، مقدار ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر با 

واتسون  –باشد)مقدار آماره دوربین است که این مقدار نشان دهنده عدم خود همبستگی مدل تحقیق می 331/3

 هاست(.، بیانگر عدم خود همبستگی باقیمانده1/4تا  1/3مدل بین 
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