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 در شدهرفتهیپذ هایشرکت مالی عملکرد و نقدی یهاانیجر مدیریت بین رابطه بررسی عنوان مقاله :

 تهران بهادار اوراق بورس

 تحریری آرش دکتر

 دانشگاه تهران  استادیار دانشگاه

 گروه حسابداری  –اقتصاد و مدیریت   دانشکده 

 arashtahriri@ut.ac.ir : ایمیل 

 سنگراب بیرامی مهدی

 کارشناس ارشد دانشجوی 

 انشگاه تهراندپردیس 

  mehdibeirami@ut.ac.irایمیل:

 مقدمه

 جاری یهایبده و هاییدارا محدود، خارجی منابع و محیطی ندهیفزا فشارهای با کنونی چالش پر اقتصاد در       

 گردش در سرمایه بهینه مدیریت و است برخوردار زیادی اهمیت از اقتصادی یهابنگاه گردش در سرمایه یعنی

 سرمایه از یانهیبه سطح توانندیم هاشرکت .شوند محسوب هاآن برای رقابتی مزیت یک عنوانبه توانندیم هابنگاه

 دهد. افزایشرا  هاآن ارزش که باشند دارا را گردش در

 گردش زین گردد. و فروش افزایش به منجر تواندیم ،انبساطی اعتباری سیاست وکاالی بیشتر  موجودی 

 محصول کیفیت ارزیابی امکان دلیل به تجاری اعتبار و دهدیم کاهش را موجودی کمبود ریسک زیاد جنسی موجودی

 1(2003گردد.)دلوف، فروش افزایش باعث تواندیم و سازدیم فراهم مشتریان برای را پرداخت از قبل

 را امکان این کنندگانعرضه به هاپرداخت انداختن تعویق به که است پرداختنی هایحساب گردش در سرمایه دیگر جزء

 منبع یک تواندیم و دهد قرار ارزیابی مورد را شدهیداریخر محصوالت کیفیت تا سازدیم فراهم تجاری واحد برای

 .باشد هاشرکت برای مالی تأمین ارزان و ریپذانعطاف

 مالی تصمیمات مطالعه روی بر سنتی طوربه سازمانی ادبیات ها،سازمان برای گردش در سرمایه زیاد اهمیت باوجود 

 سود، تقسیم سرمایه، ساختار ،یگذارهیسرما لیوتحلهیتجز هنیدرزم مطالعه به نیز پژوهشگران و است متمرکز بلندمدت

 زمانمدت ریسک، کنترل ابزارهای از استفاده با باید هاشرکت نیهمچن .اندپرداخته مشابه موارد و سازمان ارزشیابی

                                                           
1 Deloof 
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 کنترل را نقدینگی چرخه پرداختنی، هایحساب پرداخت زمانمدت کاال، موجودی یدارنگه زمانمدت مطالبات، وصول

( (1388یو توکل یآورند فتح ارمغان به شرکت برای را مالی عملکرد یهاشاخص روی بر مثبت اثرات طریق این از و

. 

 فیشر،.) است شدهلیتبد هاشرکت از بسیاری عملیاتی راهبرد در مهم عامل یک به نقدی یهاانیجر مدیریت امروزه

 2( .2011کوئین، ؛1998

 آن شودیم تلقی گردش در سرمایه مدیریت ینوعبه که نقدی یهاانیجر مورد در شرکت یک یهااستیس درواقع   

 نظر در اولیه مواد کنندگاننیتأم به نقدی پرداخت و جنسی موجودی مشتریان، از نقدی یهایافتنیدر قالب، در را

 3 1995)استوارت، ؛1980نیال گل و چاردیر) دارد هاشرکت مالی عملکرد با عمیقی ارتباط و گرفته

 موردتوجه عملکرد بهبود عامل عنوانبه یاگسترده طوربه نقدی یهاانیجر کارآمد مدیریت که حالنیدرع

 کنکاش موجب نیز مالی عملکرد و نقدی یهاانیجر  ارتباط با رابطه در دانشگاهی تحقیقات مزیت است، قرارگرفته

 ،2002 هوتچیسون، و فاریث ؛2011 جانسون، و ایبن .)گرددیم رابطه این ابعاد شدن روشن در موضوع بیشتر

 4(  .1993استین، و موث ؛2003

 یک عملکرد در گرفته صورت تغییرات با نقد یهاانیجر مدیریت بین ارتباط درک برای تالش در پژوهش ینا

 در گرفته صورت تغییرات با رابطه در نقدی یهاانیجر یهایریگاندازه شاخص و معیارها تغییرات زانیو م سازمان

 . دهدیم قرار یموردبررس را زمان طول در شرکت عملکرد

 گردش در سرمایه در یدرستکار طریق از را هاشرکت عملکرد بهبود برای هاروش نیمؤثرتر نگرش تحلیل این

 .بدهند انجام را آن گردش در سرمایه کاریدست طریق از خود عملکرد بهبود برای باید هاشرکت و شودیم باعث را

 دوره و دوره وصول مطالبات  یک که کندیم ینیبشیپ چنین سابق تئوری نقدی، یهاانیجر اهرم مورد در

 چنین و بخشیده توسعه را مفهوم این پژوهش این .دارد ارتباط شرکت بهتر عملکرد با ترکوتاه کاال موجودی گردش

 با تقویمی ماههشش دوره در کاال موجودی گردش دوره یا دوره وصول مطالبات  کاهش آیا که ایمکرده ینیبشیپ

 ارد.د ارتباط مالی عملکرد پیشرفت استمرار

                                                           
2 Fisher& Quinn 

 
3 Richards and Laughlin & Stewart 

 
4 Ebben and Johnson &Farris and Hutchison & Moss and Stine 
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 :تحقیق انجام ضرورت

 تولیدی هایشرکت مالی عملکرد و نقدی یهاانیجر مدیریت بین رابطه که است آن درصدد پژوهش این

 .نماید ارائه ارتباط این تبیین جهت را الگویی و نموده ارزیابی را تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ

 رونیازا و بوده نقدینگی تقویت به قادر هاشرکت که است آن از حاکی گردش در سرمایه مدیریت متداول تئوری

 و فاریث ؛2000 اسپه، و )بررو ابدییم تحقق نقدی یهاانیجر در تغییر ایجاد با هاآن رقابتی موقعیت تثبیت

 آن بر عالوه 5( 1995،استوارت ؛ 1993استین، و موث ؛ 1999ریالز، و کریستوفر ؛ 2003، 2002هوتچیسون،

 بازگشت در شرکت توانایی از بازتابی منزلهبه فروش جهیدرنت نقدینگی به مواد موجودی تبدیل در شرکت یک توانایی

 6( 2004همکاران، و گوانسکاران) شودیم تلقی کارآمد طوربه سرمایه

 :تحقیق هایفرضیه

 

 . شرکت مالی عملکرد بر دریافتنی هایحساب تأثیر تعیین -1-6-1

  

 . شرکت مالی عملکرد بر کاال موجودی گردش تأثیر تعیین -2-6-1

  

 . شرکت مالی عملکرد بر نقدی تبدیل یچرخه تأثیر تعیین -3-6-1

  

 .شرکت مالی عملکرد بر نقدی چرخه عامل تأثیر تعیین -4-6-1

 

 مبانی نظری تحقیق 

 رونیازا و بوده نقدینگی تقویت به قادر هاشرکت که است آن از حاکی گردش در سرمایه مدیریت متداول تئوری

 و فاریث ؛2000 اسپه، و بررو ) ابدییم تحقق نقدی هایجریان در تغییر ایجاد با هاآن رقابتی موقعیت تثبیت

 آن بر عالوه .(1995 استوارت، ؛1993 استین، و موث ؛1999 ریالز، و کریستوفر ؛2003 ،2002 هوتچیسون،

                                                           
5 Brewer and Speh & Farris and Hutchison & Christopher and Ryals & Moss and Stine 

 
6 Gunasekaran et al 
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 بازگشت در شرکت توانایی از بازتابی منزلهبه فروش درنتیجه نقدینگیبه کاال موجودی تبدیل در شرکت یک توانایی

 (2004 همکاران، و گوانسکاران) .شودمی تلقی کارآمد طوربه سرمایه

میزان  د با کاهشتوانمی( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت  1389)  نرضازاده و حیدریا

 کند. ینیآفرارزشموجودی کاال و تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت 

و اجزای آن وجود دارد.  نقدبه( به این نتیجه رسید که رابطه منفی بین سودآوری و چرخه تبدیل 1389) صفری 

با استفاده از و  ود داردکه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه منفی وجداد شان ن (1388) اردکانیان 

ی ژاستفاده از استراتبا  برعکسافزایش و  هاشرکتسودآوری  ی جسورانه مدیریت سرمایه در گردش،ژاسترات

 .ابدییمکاهش  ،مدیریت سرمایه در گردش کارانهمحافظه

دارد و  رابطه معکوس هاشرکتبا سودآوری  نقدبهبه این نتیجه رسید که چرخه تبدیل ( 1387) طرقهتحقیق 

 .وری رابطه مستقیم داردآبا سود هایبدهدوره پرداخت 

 :باشدذیل می به شرح نقدینگیبه شرکت یک دسترسی روی بر مؤثر عوامل مستقیم و 

 را مشتری پرداخت انتظار چراکه نیست یابیدستقابل هاشرکت برای که دریافتنی هایحساب از حاصل نقدینگی( الف

  ؛کشدیم شدهداده تحویل کاالهای درازای

 شود؛می نگهداری موجودی عنوانبه و دشدهیتول که کاالهایی در شده گذاریسرمایه نقدینگی( ب

 اولیه مواد کنندگاننیتأم به پرداخت در شرکت که بود خواهد یابیدستقابل شرکت یک برای صورتی در نقدینگی (ج

 (1980 الئوگلین و ریچاردز) .ورزد تعلل خدمات دهندگانارائه یا

 داخلی یهاپژوهش

 با ،خوردینم بچشم داخلی مطالعات در مورد این در زیادی مطالب ، تحقیق موضوع بودن نوپا به تیبا عنا

 مالی عملکرد نیز و نقد وجوه جریان مدیریت مورد در مواردی ،تتحقیقا تاریخ رعایت با و موضوعی بندیدسته

 اشاره ذیل در کاال موجودی گردش و پرداختنی هایحساب گردش ، دریافتنی هایحساب گردش ونیز هاشرکت

   . گرددیم

 اقالم و عملیاتی نقدی هایجریان بین رابطه تحلیلی بررسیبا (1383) هاشمی عباس سید و ثقفی دکتر آقای

 از یسازمانبرون و درون کنندگاناستفاده برای که را عملیاتی نقدی هایجریان ینیبشیپ برای مدل ،ارائه تعهدی

 هایجریان ینیبشیپ برای اطالعات ارائه و مالی گزارشگری ارائه که هدف ترینمهم با بود برخوردار یاژهیو اهمیت
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 یهابنگاه عملیاتی نقدی هایجریان آن کمک به که است مدلی یافتن پژوهش این هدف.  نمودند بیان نقدی

 و حسابداری سود و عملیاتی نقدی هایجریان بین که دهدیم نشان هاآن یهاافتهی نمود ینیبشیپ را اقتصادی

 د. دار وجود یداریمعن رابطه آن اجزای

 متغیرهای ضرایب همه ، هاشرکت کلیه سطح سه در هاداده تحلیل و تجربه از حاصل نتایج اساس بر 

 در آن اجزای و حسابداری سود توانایی نظریه با تحقیق این باشندیم داریمعن مذکور مدل سه در مورداستفاده

 به نسبت نقدی هایجریان ینیبشیپ در سود توانایی برتری  نظریه همچنین و عملیاتی نقدی هایجریان ینیبشیپ

 .  دارد هماهنگی نقدی هایجریان

بورس شده های پذیرفته( شرکت1379-1385ی )هاسالاطالعات  از( با استفاده 1388) حصار زادهتهرانی و 

 را یگذارهیسرما و کم مالی تأمین محدودیت بین رابطه همچنین و یگذارهیسرما بیش و آزاد نقد جریان بین رابطه

 رابطه آماری لحاظ به مستقیم یگذارهیسرما و آزاد نقد جریان بین که یافتند دست نتیجه این به و نمودند بررسی

 .دارد وجود معناداری

 گردش صورت اقالم تغییرات بین ارتباط بررسی به خود مقاله در( 1388) سال در روخوش یمحمود دیام

  . است پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در سهام تغییرات با نقد وجوه

 و نقد وجوه جریان صورت اقالم بین رابطه بررسی با( 1392) مقدم قنبری تکتم و فر یزدی حسن دکتر آقای

 اوراق بورس در شدهپذیرفته شرکت 109 هایداده تلفیقی هایداده از استفاده با توبین Q معیار با شرکت ارزش

 دهدمی نشان پژوهش از آمدهدستبه نتایج ، قراردادند آزمون مورد 1390-1385 هایسال خالل در تهران بهادار

 از حاصل وجوه جریان و مستقیم صورتبه عملیاتی یهاتیفعال از حاصل وجوه جریان بین معناداری ارتباط که

 نقد وجوه جریان صورت اقالم سایر بین و دارد وجود توبین Q شاخص با معکوس صورتبه مالی تأمین یهاتیفعال

 شاخص با گذاریسرمایه یهاتیفعال از حاصل وجوه و درآمد بر مالیات ، پرداختی سود و گذاریسرمایه بازده ازجمله

Q ندارد وجود معناداری ارتباط هیچ توبین  

 :خارجی یهاپژوهش -

 وجوه جریان موضوع نمایندگی تئوری مشکالت وجود به توجه با که بود شخصی نخستین ( 1986 ) جنسن

 عملکرد ارزیابی و یریگمیتصم جهت ییتنهابه سهم هر سود مانند حسابداری معیارهای .نمود مطرح را آزاد نقد

 ) وگت2000 پتی، و مارتین.( شود استفاده هاآن همراه نقدی معیارهای از است بهتر و نیستند کافی هاشرکت
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 بین روابط مورد در تئوری ینیبشیپ برای آمیخته پشتیبانی از نقدی هایجریان مدیریت ادبیات حجیم بدنه

 ترکوتاه DIO8 و DSO7 که است آن متداول باورهای کهییازآنجا .است برخوردار عملکرد و نقدی جریان مدیریت

 در عمدتاً عقاید این که بود خواهد ذکر به الزم دارد ارتباط مالی ییعملکردها بهتر درک با تریطوالن DPO9 و

 از که سابق مطالعات از کیچیه .ابندییم ترفیع هاشرکت کوچک یهایبند نمونه یا موردی مطالعات طریق از ادبیات

 به موفق اندکرده استفاده CCC10 مؤلفه و شرکت مالی عملکرد بین ارتباط بررسی برای یاداده بزرگ یهاگروه

  .اندنشده شدهینیبشیپ جهات در هاآن معنادار ارتباط و DPO و DSO، DIO هایمؤلفه به یافتن دست

ها اثرگذار است. او در این ( نتیجه گرفت که روش مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت2003دلوف)

ی همبستگی و رگرسیون به رابطه منفی بین درآمد عملیاتی ناخالص و دوره وصول هاآزمونتحقیق با استفاده از 

بر مبنای این نتایج او پیشنهاد  های بلژیکی پی برد.مطالبات و گردش موجودی کاال و متوسط دوره پرداخت در شرکت

توانند برای سهامدارانشان ایجاد کند که مدیران با کاهش دوره وصول مطالبات و کاهش منطقی موجودی کاال میمی

های خود را هایی که مشکالت مالی دارند، تمایل دارند که پرداخت بدهیارزش بنمایند. همچنین وی بیان کرد شرکت

 .ندازندیب ریتأخبه 

(  به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر روی سودآوری شرکت در 2011) 11نکویست،گراهام و نیکی ننا

هایی از شاخص عنوانبهو سود ناخالص عملیاتی  هاییداراها از دو شاخص بازده ی تجاری مختلف پرداختند. آنهاچرخه

( روی سودآوری نقدبهایه در گردش کارا )چرخه تبدیل سودآوری استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرم

تأثیر  نقدبهها به این نتیجه رسیدند که چرخه تبدیل . همچنین آنابدییمعملیاتی، در شرایط رکود اقتصادی افزایش 

 ها دارد.منفی معناداری بر سودآوری شرکت

در بورس اوراق بهادار نیویورک را  شدهرفتهیپذ یهاشرکت تایی از 88 یا( نمونه2010)12گیل و دیگران 

رابطه معناداری بین ، نتیجه رسیدند که ها به اینسطح سرمایه در گردش بر سودآوری آن انتخاب کردند و با بررسی

                                                           
7 Days of Sales Outstanding 

 
8 Days of Inventory Outstanding 

 
9 Days of Payables Outstanding 

 
10 Cash Conversion Cycle 
11Enqvist & Graham & Nikkinen 
 
12 Gill, A, Biger N.and Mathur 
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افزایش  هایافتنیسودآوری شرکت با کوتاه شدن دوره وصول درو  ها وجود داردنقد و سودآوری شرکتچرخه تبدیل به

 .ابدییم

ی صنعتی هامدیریت سرمایه در گردش را روی سودآوری و ارزش شرکت یهااستیاثر س (،2012) 13واال الم

 استراتژی قرارداد و به این نتیجه رسید که یموردبررس 2009 تا 2001های سالشده در بازار سهام عمان طی پذیرفته

ضمناً وی  سودآوری و ارزش شرکت دارد. سیاست مالی جسورانه اثری منفی برو  کارانه اثر مثبتگذاری محافظهسرمایه

رشد شرکت و رشد تولید ناخالص داخلی اثری مثبت روی سودآوری و ارزش شرکت  که اندازه، افتیبه این نتیجه دست

 دارد.

های سوئدی پرداخت. او بدین ( به بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت2012)14رن 

هایی از سرمایه در گردش و از سود ناخالص شاخص عنوانبهو چرخه تجاری خالص  نقدبهمنظور از چرخه تبدیل 

با کاهش دوره تبدیل  هاشرکتشاخصی از سودآوری استفاده کرد . نتایج وی حاکی از آن بود که  عنوانبهعملیاتی 

را افزایش دهند. همچنین در این تحقیق شواهد  شانیسودآورتوانند و همچنین کاهش چرخه تجاری خالص می نقدبه

توانند خالص ارزش ها با مدیریت کارای هر بخش از سرمایه در گردش میدهد شرکتی ارائه شد که نشان میتیبااهم

 فعلی جریانات نقدی خود را افزایش و درنتیجه به ارزش سهامداران خود بیفزاید.

 را ایستا عملکردی معیارهای و چرخه تبدیل نقدی در سالیانه تتغییرا بین ارتباط (2011) جانسون و ایبن

 واحد دوره یک شمول با را خود یهاافتهی انسجام (2007) سوالنو – مارتینز و تروئل – گراسیا و نموده بررسی

 هایمدیریت جریان پویای اثرات شناسایی برای مطالعه دو این هرچند .نمودند تست نقدی جریان مؤخر هایمؤلفه

 یهاانیجر معیار در تغییرات بین رابطه کامل طوربه دیگری مطالعه هیچ میدانیم که جایی تا بود گرفته صورت نقدی

 این نقدی هایجریان مدیریت مورد در مذکور مطالعات است ، ولی نداده قرار موردتوجه را عملکرد در تغییرات و نقدی

 در را موجودی وضعیت در تغییرات عملکرد اثرات دیگر مرتبط مطالعه چند کند،نمی بررسی پویا نظرازنقطه را مسئله

 .اندنموده بررسی زمان طول

                                                                                                                                                                                     
 

13 Al-Mualla 
 
14 Rehn 
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  :تحقیق روش

 پژوهشگر از این رو .است رویدادی پس و همبستگی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق کار، انجام روش به توجه با

 .است کاربردی هایپژوهش نوع از هدف جنبه از و پردازدمی موضوع بررسی به رویدادها وقوع از پس

  اطالعات گردآوری ابزار -

 

 فارسی مقاالت و کتب از استفاده با و ایکتابخانه صورتبه تحقیق، تئوریک و نظری مبانی به مربوط اطالعات

 مالی هایگزارش بودن اتکاقابل دلیل به تحقیق، هایفرضیه آزمون خصوص در و شدهآوریجمع انگلیسی و

 انجام جهت اطالعاتی منبع تریناصلی عنوانبه هاگزارش این از تهران، بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 .است شدهاستفاده هاپژوهش

های اطالعاتی بورس اوراق بهادار های موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق، از پایگاهآوری دادهبرای جمع 

آورد نوین و تدبیر افزارهای مالی رهو نرم  www.rdis.ir,  www.codal.ir www.irbourse.comمانند، 

ای مالی حسابرسی شده )صورت سود و زیان و هها از صورتشده است. برای اعتبار سنجی این دادهپرداز استفاده

افزار بندی وارد نرمسازی و دستهها بعد از مرتبشده است و دادهاستفاده هاشرکتهای پیوست ترازنامه( و یادداشت

 .اکسل شده تا مورد پردازش قرار بگیرند

 

  اطالعات وتحلیلتجزیه روش

 تحقیق متغیرهای محاسبه برای افزارنرم این توابع از Excel به اطالعات ورود با موجود، افزارهاینرم طریق از

 ،شودمی Eviews افزارنرم وارد آماری محاسبات منظوربه متغیرها گیریاندازه از حاصل نتایج سپس .شودمی استفاده

 به توصیفی آمار ابزار  از استفاده با ابتدا یعنی ؛گیردمی قرار موردبررسی متغیرها بین رابطه افزار،نرم این از استفاده با

 .شودمی استفاده همبستگی و رگرسیون تحلیل از هافرضیه آزمون برای ادامه در و شدهپرداخته هاداده وتحلیلتجزیه

 

 :تحقیق قلمرو
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  هاشرکت مالی عملکرد و نقدی جریانات مدیریت شامل موضوعی قلمرو

 هایسال بین آن زمانی قلمرو و تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت شامل تحقیق این مکانی قلمرو

 .است 1392 تا 1389

 

 مدل تحقیق 
پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مشاهده عوامل موجود با بررسی آنچه در تحقیقات مختلف مورد شناسایی قرارگرفته و با توجه 

 گردد .میبه فرضیات پژوهش و چهارچوب نظری مدل زیر پیشنهاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیر وابسته :

 مدیریت جریان وجوه نقد 

 

 :متغیر کنترلی 

 متغیر مستقل :

 عملکرد مالی شرکت

TOBINZ_Q 

  دوره وصول مطالبات

 دوره گردش موجودی کاال

 پرداختنی یهاحسابدوره گردش 

 چرخه تبدیل نقدی 

 یادورهانیمفروش 

 نسبت بدهی 

 چرخه نقدی عامل 
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 پژوهش  مدل در رفته بکار متغیرهای تعریف جدول

 متغیر نوع تعریف نماد گیریاندازه نحوه

 سهام صاحبان بازار حقوق ارزش(

 کل جمع )/هابدهی دفتری ارزش+

 هادارایی

Tobins وابسته شرکت عملکرد 

 مستقل مطالبات وصول دوره DSO 180 (*فروش/دریافتنی های)حساب

 کاالی شدهتمام بهای / کاال موجودی)

 180* )رفته فروش
DIO 

 هایموجودی گردش دوره

 جنسی
 مستقل

 شدهتمام بهای/ پرداختی هایحساب(

 موجودی تغییرات+ رفته فروش کاالی

 )کاال

DPO 
 هایحساب پرداخت دوره

 پرداختنی
 مستقل

DSO+DIO-DPO CCC مستقل نقد وجه تبدیل چرخه 

DSO+DIO OCC مستقل نقدی جریانات تبدیل 

 کنترلی بدهی نسبت DEBT هادارایی / بلندمدت بدهی

 کنترلی فروش SALES هادارایی کل جمع / فروش

 

 هاه وتحلیل دادروش تجزیه

ها با استفاده از وتحلیل دادهتجزیه  spssافزارهای آوری اطالعات موردنیاز با استفاده از نرمدر این پژوهش پس از جمع

 :پردازیم آمار توصیفی و استنباطی می

های پراکندگی مانند تمایل مرکزی مانند میانگین ، میانه و مد و شاخص هایدر قسمت  آمار توصیفی   از شاخص

شود. برای نمایش و اده میشده استفآوریهای جمعبرای بیان داده راتییتغو دامنه  راتییتغانحراف استاندارد ، ضریب 

ای استفاده از جداول توزیع فراوانی و نیز نمودارهای مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره معموالًنشان دادن نتایج کار 

 شود..می
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هایی است که تحت پوشش موضوع آمار قرار برخالف گذشته،امروزه آمار توصیفی فقط قسمت کوچکی از حوزه فعالیت

 و هادادهیروزمان حاضر،قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطالعات با انجام محاسباتی گیرند.در می

های آید.این قسمت از قلمرو آمار را آمار استنباطی و روشای که از این اطالعات به دست میارزیابی معلومات تازه

 نامند.مربوط به آن را استنباط آماری می

پردازیم و با های پژوهش میبه بررسی فرضیه %95های فرض مناسب با سطح اطمینان وندر آمار استنباطی از آزم

و مستقل  وابستهاستفاده از تحلیل واریانس ،ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیونی به بررسی میزان ارتباط بین متغیر 

 .پردازیممی

در ادامه به معرفی مدل اثرات ثابت و و های تابلویی پرداخته به معرفی مدل کلی دادهداده ها  بخش تجزیه و تحلیلدر 

الگوهای پژوهش و  متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش پرداخته شد. با پرداخته و های مربوطه تصادفی و آزمون

ر ادامه با های ایستایی انجام نگردید. دباشند آزمونصورت نسبت،تفاضل و درصد میهای تحقیق بهتوجه به اینکه داده

 ینقد هاییانجر یریتمد ینرابطه بهای تحقیق تخمین و های آماری مناسب و انتخاب مدل مناسب، مدلانجام آزمون

های تابلویی ( در دادهGLSبا استفاده از رویکرد ) در بورس اوراق بهادار تهران شدهیرفتهپذ یهاشرکت یو عملکرد مال

 ی قرار گرفت.موردبررس

 گیریبحث ونتیجه

در بورس اوراق  شدهیرفتهپذ یهاشرکت یو عملکرد مال ینقد هاییانجر یریتمدی بین در این پژوهش رابطه

( بررسی شد. برای تخمین مدل یادشده از GLSیافته )یمتعمبا استفاده از تخمین زن حداقل مربعات  بهادار تهران

 شوند:صورت زیر بررسی میاست. فرضیات تحقیق به شدهاستفاده Eviews افزارنرم

 داری وجود دارد.رابطه معنی هاشرکت یو عملکرد مال یافتنیهای درگردش حساب ینب ی اول:فرضیه

های دریافتنی دارای تأثیر منفی و معناداری در سطح ی فصل قبل نشان داد که گردش حسابهایبررسنتایج 

 شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.پذیرفته هایبر عملکرد مالی شرکت 95%

های دریافتنی و کاهش عملکرد مالی های دریافتنی شاهد افزایش گردش حساببه عبارتی با افزایش حساب

های دریافتنی از بعد مقداری و زمانی عملکرد مالی خواهیم بود. درنتیجه افزایش مطالبات و حساب هاشرکت

 دهد.اوراق بهادار تهران را کاهش می های حاضر در بورسشرکت
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 وجود دارد. یشرکت رابطه معکوس یکاال و عملکرد مال یگردش موجود ینبی دوم: فرضیه

دهد که گردش موجودی کاال دارای تأثیر مثبت بر عملکرد ی بررسی این فرضیه در فصل قبل نشان میجهینت

معنادار  %95آماری و در سطح  ازنظرباشد ولی این تأثیر میشده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفتهشرکت

 شود.. لذا این فرضیه رد میستین

ی کاالی شدهتمامگونه نتیجه گرفت که افزایش موجودی کاال و یا کاهش بهای توان از این فرضیه اینمی

 افزایش دهد.های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران را تواند عملکرد مالی شرکتفروش رفته می

 

 شرکت رابطه معکوس وجود دارد. یو عملکرد مال ینقد یلی تبدچرخه ینبی سوم: فرضیه

بر عملکرد مالی  %95ی تبدیل نقدی دارای تأثیر مثبت و معنادار در سطح دهد که چرخهنتایج نشان می

ی منفی و معکوس در ل بیان رابطهباشد و لذا فرضیه به دلیشده در بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفتهشرکت

 شود. رد می%95سطح احتمال 

ی وصول مطالبات، ی گردش موجودی کاال و همچنین افزایش دورهتوان نتیجه گرفت که افزایش دورهمی

ی دهد و همچنین افزایش دورهشده در بورس اوراق بهادار تهران را افزایش میهای پذیرفتهعملکرد مالی شرکت

 دهد.های مذکور را کاهش میهای دریافتنی عملکرد مالی شرکتابپرداخت حس

 

 شرکت رابطه معکوس وجود دارد. یو عملکرد مال یعامل چرخه نقد ینبی چهارم: فرضیه

ی نقدی متغیر متغیر وابسته و عامل چرخه هاشرکتبا توجه به نتایج تخمین مدل چهارم تحقیق که عملکرد مالی 

های ی نقدی دارای تأثیر منفی و معنادار بر عملکرد مالی شرکتتوان اظهار داشت که عامل چرخهمستقل بود می

 باشد.شده در بورس اوراق بهادار تهران میپذیرفته

ی وصول مطالبات، دوره یشافزا ینکاال و همچن یی گردش موجوددوره یشگرفت که افزا یجهتوان نتمی

 .دهدمی یششده در بورس اوراق بهادار تهران را افزاپذیرفته یهاشرکت یعملکرد مال
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شده در بورس اوراق بهادار پذیرفته یهاشرکت یمالمتغیر کنترلی نسبت بدهی دارای تأثیر منفی بر عملکرد 

کاهش  هاشرکتافزایش یابد عملکرد مالی  هاتشرکی بلندمدت این هایبدهباشد، به عبارتی هرچه میزان میتهران 

 .ابدییم

شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته یهاشرکت یمالمتغیر کنترلی فروش دارای تأثیر مثبت بر عملکرد 

 دهد.را افزایش می هاآنعملکرد مالی  هاشرکتباشد. به عبارتی افزایش فروش می
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