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مقدمه١
یصورتبهموضوعنیاکهاستشدهباعثگردشدرهیسرماتیریمدروزافزونتیاهم

گردش،درهیسرماتیریمدکاملتوسعهوطرح. دیدرآمالتیریمدتخصصرشته
. باشداشتهدر بازار دهاشرکتارزشسودآوری و آمدنوجودبهدریثرؤمسهمتواندم
ردونقدوجه گردشبرمهمتأثیرگردشدرهیسرماتیریمدوهیش . داردشرکتعمل

شدنطوالنرایز؛شودمشرکتدهسودبهبودموجبینقدلیتبدچرخهکردنکوتاه
کاهشبانیبنابرا. استخارجنهیپرهزمالمبالصرفمستلزمنقدوجه لیتبدچرخه
ردتواندمشرکتگردش،درهیسرماباینقدوجوهیریدرگزمانمدت یترمطلوبعمل

ویفرآورقیطرازیموجودلیتبدزمانمدتکاهشبانقدوجه لیتبدچرخه. باشدداشته
قیطرازافتنیدریهاحسابیآورجمزمانمدتکاهشباایکاالها،ترعیسرفروش

قیطرازپرداختنیهاحسابدیسررسزمانمدتشیافزاباای،یآورجماتیعملعیتسر
چرخهکردنکوتاهر،یدیسواز. شدخواهدترکوتاهفروشندگان،بهپرداختروندکندکردن

ردبهتواندمینقدلیتبد گردشوسودآوریکاهشموجبورساندهبیآسشرکتعمل
دیباشرکتشود،میموجودلیتبدزمانمدتکاهشبهاقدامکههنگام. شودنقدوجه 

انیمشترجذبباعثامرنیارایز،باشداریهوشکامالیموجودکمبودازاجتناببهنسبت
دیباافتنیدریهاحسابیآورجمزمانمدتکاهشهنگامبهشد؛خواهدرقبایسواز

زمانمدتشیافزاصورتدروندهددستازراخودخوبیاعتبارانیمشترکهکنددقت
ها پژوهشازیاریبس. باشدخوداعتباروشهرتمراقبزینپرداختنیهاحسابدیسررس

صرف مسائل روزمره رازمان قابل توجه،رانیكنند كه مدن موضوع تأکید میابر 
١.گردش استه دریمات سرمایمربوط به تصمآنها ن یتراز مهمیند و ینمام

هستند مدتكوتاهیهایگذارهیسرما،یجاریهان است كه دارایییل موضوع ایاز دالی
مات در مورد یتصمبه طور كل.شوندل میها تبدییر انواع دارایكه به طور مداوم به سا

رر و زمان بر است.فراوان،گردش،ه دریسطوح مختلف سرما هر ییاز اهداف نهایم
ك هدف مهم یز یشركت ننگینقدكردن سود در درازمدت است، اما حفظنهیشیشركت ب

تواند منگیمت از دست دادن نقدیقن است كه به دست آوردن سود بهیمسئله ااست.
الت جد ن دو هدف برقرار ین ایك تعادل بید ین بایبنابراد.ینماجادیك شركت اییبرایمش

رد و در یخاص قرار گد مورد توجهیه در گردش بایسرمات یریمد،ل فوقیبا توجه به دال.شود

1 Samiloglue and Demirnes (2008)
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Error! Reference source not found.از یه در گردش یت سرمایریمد١.دهدشركت را تحت تأثیر قرار میت سودآورینها
كه یطوره كند بفا میااتیسازمان نقش حكیتیریاست كه در ساختار مدییهابخش

اند كه در ه كردهیتشبرا بسان خوننگینقدوه در گردشیموارد بحث سرمادر برخ
ات خود ادامه دهد و از یبتواند به حیتا واحد تجاران استیدر جریك واحد تجارییهارگ
فه پمپاژ خون به یاد شده است كه وظییواحد تجارن بخش به قلب تپندهیت ایریمد
که مداردسازمان را به عهدهیهارگ تواند . از نظر بسیاری از محققان دو بخش اصل

شرکت ری مدیریت سرمایه در گردش منجر به سودده ساختار سرمایه و دی ها شود ی
است که این دو مورد در بسیاری از موارد به منظور دستیابی به سود، دستخوش تغییرات 
شرکت  و سودده قرار گرفته است. مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تأثیرش روی ریس

٢.ای برخوردار استیت ویژهو در نتیجه ارزش شرکت از اهم

تیریو مدت مالیریمهم در مدیهااز حوزهیه در گردش یت سرمایریمدبنابراین 
تأثیر ها را تحتشركتیو سودآورنگیم نقدیرا به طور مستقیزد،یآبه حساب مها ناسازم

ستگدهد.قرار م ه در یسرمات نادرستیریكه در معرض مدییهاشركتیبرااحتمال ورش
با ه در گردشیت سرمایریمدمثبت وجود دارد.یبا وجود سودآورقرار دارند، حتگردش

از توجهك شركت قسمت قابلییجاریهاییداراسروكار دارد.یجاریهابدهها وییدارا
تواند منجر به میجاریهاش از حد دارایییسطوح بدهد.ل میآن را تشیهاییكل دارا

یهاییكه داراییهاشركتن،یبا وجود اكمتر از حد متعارف شود.یگذارهیبازده سرماتحقق
ال ت،اتیعملیدارند در روند عادكمیجار ٣.خواهند داشتكمبودها و مش

بهراماگذاری بازار،و ارزشآوریسودبرگردشدرهیسرماتیریمدتأثیررامونیپفوقبحث
پژوهشمسئلهنیبنابرا. میدارراآنلیتحلقصدكهسازدمرهنمونیامسئلهسمت

تأثیرگذار گذاری بازارو ارزشسودآوریبرگردشدرهیسرماتیریمدایآكهنیاازعبارتست
است.رو سؤاالت پژوهش به شرح زیر ؟ از ایناست

ها دارد؟ای با سودآوری شرکتآیا مدیریت سرمایه در گردش رابطه- ١
است؟ گذاری بازار شرکت تأثیرگذارمدیریت سرمایه در گردش بر ارزشآیا - ٢

پژوهش حاضر  سودآوری و برگردشدرهیسرماتیریمدتأثیربررسبنابراین هدف اصل
.بودخواهدتأثیرگذارتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهیپذیهاشركتگذاری بازار در ارزش

)١٣٨٩(فرد و بابائ، وکیلنژادیعقوب١
2 Padachi (2006)
3 Raheman and Nasr (2007)
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نظری وپیشینه پژوهش٢ مبان
یجاریهاداراییدركهاستمبالغمجموعهشركتكیدرگردشدرهیسرما
به دستخالصگردشدرهیسرماگرددكسریجاریهابدهاگر.شودمیگذارهیسرما

نیعدرشوندممالنیمأتیجاریهابدهمحلازیجاریهاییدارازیاریبس. دیآم
ازایبلندمدتیهابدهمحلازراخودیجاریهاییداراازبخشهاشركتازبرخحال

مدتكوتاهمالیازهاینگردشدرهیسرما.كنندمنیمأتسهامصاحبانحقوقمحل
ازشتریبكهاستمعامالتهیسرماكیگردشدرهیسرما.كندمبرآوردهرایتجارمؤسسه

طولدرشودمیگذارهیسرمااقالمنیادركهوجه.ماندنمباقشركتدرسالكی
سختبهتواندمكافگردشدرهیسرماحفظیبراازین.كندمرییتغیتجاراتیعمل

كیزندگحفظجهتانسانبدندرخونگردشكهیطورهمان.ردیگقرارسؤالمورد
١.استیضروراریبسیتجاراتیعملتداومیبرانیز نقدوجهگردشاستمهملیخازین

موردكشورهاریسادر٢٠٠٨تا١٩٩۵یهاسالطگردشدرهیسرماتیریمدموضوع
، آلممبینبهتوانمگرفتهصورتهای پژوهشجملهازاست،گرفتهقرارفراوانمطالعه
 ، تأثیر مدیریت ) اشاره کرد.٢٠١١(٢اکرمعبدالرحمان و عل به بررس آنها در پژوهش

پرداختهگذاری بازار در شرکتو ارزشسرمایه در گردش بر سودآوری ند. نتایج های پاکستان
سودآوری شرکت باسرمایه در گردشنیبیدارمعنارتباطها نشان داد که حاصل از یافته

.داردوجودبازارارزش و
ارتباط بین مدیریت سرمایه در )٢٠١١(٣حق، سهیل، زمان و آلم در پژوهش خود به بررس

پرداختند. یافته در گردش هیسرماتیریمدنیبهای پژوهش نشان داد که گردش و سودده
وجود دارد.داری معندر پاکستان رابطه ماندر صنعت سیو سودآوری متوسط 

از ك نمونهییوشان بر ریگرفته توسط ا) مطالعه صورت٢٠٠٨(٤رنسیمیلوگ و دیسام
ین سودآوریارتباط بمنظور بررسه ب٢٠٠٧تا ١٩٩٨دورهطیاهیتركیدیتولیهاشركت

كاال و یموجود، دورهافتنیدریهاه در گردش نشان داد كه دوره حسابیت سرمایریو مد
كه رشد حالگذارد. درشركت تأثیر میبر سودآورتیو با اهمها به طور منفاهرم

گذارد.تأثیر مشركتیبر سودآورتیها) به طور مثبت و با اهمفروششركت (در غالب 

1 Padachi (2006)
2 Mobin Alam, Ali, Abdul Rahman and Akram
3 Haq, Sohail, Zaman, Alam
4 Samilogue and Demirnes
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Error! Reference source not found. شركت٩۴یسودآوریه در گردش رویت سرمایری) تأثیر مد٢٠٠٧(رحمان و نصر
جه ین نتینمود. او به ابررس٢٠٠۴تا ١٩٩٩دورهشده در بورس پاكستان را طفهرست

شركت یه در گردش باال و سودآوریسرمایهان نسبتیبیقوك رابطه منفید كه یرس
وجود دارد. 

با موضوع )٢٠٠٨(١سوالنو-مارتینزتروئل و - گارسیا اثر مدیریت سرمایه در «در پژوهش
شرکت انجام دادند. نتایج نشان داد که رابطه » های کوچگردش بر قابلیت سودده

شرکتدداری بین مدیریت سرمایه در گردش و سومعن ها از ها وجود دارد و شرکتده
کنند و این کار باعث باالرفتن دوره د در این زمینه بیشتر استفاده ماعتبار تجاری خو

ر باعث کوتاه ها بردن بازده داراییترشدن چرخه تبدیل وجه نقد و باالپرداخت و از طرف دی
شود. م
اران (نژادعقوبی دریه در گردش و سودآوریسرماتیرین مدیارتباط ب) ١٣٨٩و هم

قرار دادند. در بورس اوراق بهادار تهرانشدهرفتهیپذیهاشركت ج نشان ینتارا مورد بررس
كاال و یدوره گردش موجود،بدهدوره پرداختدهد كه اگر دوره وصول مطالبات،م

خواهد شد وها در شركتیسودآورابد منجر به كاهشیش یل وجه نقد افزایچرخه تبد
دوره گردش ،دوره پرداخت بدهمطالبات،توانند با كاهش دوره وصولران میمد

ن ل وجه نقد بهیكاال و چرخه تبدیموجود مم یك ارزش مثبت برایحداقل سط
وجود آورند.ه سهامداران ب

انریهای ار سودآوری شرکتبدر گردش یهسرماتیریتأثیر مد)١٣٨٩رضازاده و حیدریان (
کردند. نتایج حاصل نشان م ها و تواند با کاهش میزان موجودیدهد مدیریت مرا بررس

کند. عالوه بر این، کوتاهتعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش تر آفرین
شود.ها مساختن چرخه تبدیل به نقد هم موجب بهبود سودآوری شرکت

قابلیت سوددهتأثیر مدیریت سرمایه در گردش بربه بررس)١٣٨٩(نیا و تاکایزدی
دهد شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان مهای پذیرفتهشرکت

رابطه معکوس و معنچرخه تبدیل وجه نقد با بازده دارایی داری را به وجود آورده ها ی
منجر به و حسابگذاری باال در موجودی کاالاست و همچنین سرمایه های دریافتن

مپایین شود.آمدن سودده
ها در جامعهشركتیه در گردش بر سودآوریت سرمایریتأثیر مد) ١٣٨٨(یمحمد
قرار داده است. نشده در بورس اوراق بهادار تهرانرفتهیپذیهاشركت ج یتارا مورد بررس

1 Garcia-Teruel and Martínez-Solano
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مطالبات، دوره ها با دوره وصولشركتین سودآوریكه باستن یاز اق حاكین تحقیا
ل وجه نقد، رابطه معكوس یز بستانكاران و چرخه تبدیها، دوره واریگردش موجود

از پژوهشدارد. وجودیمعنادار تا به حال به بررسهای انجاماما هیچ ی شده داخل
پژوهش حاضر گذاری بازار نپرداخته بودند که از این حیث اجزای سرمایه در گردش و ارزش

.استمتفاوت 

اهداف پژوهش٣
یهاشركتبازاردریگذارارزشوسودآوریبرگردشدرهیسرماتیریمدایآنكهیابررس

مختلفیهالفهؤمنیبایآوبودخواهدتأثیرگذارتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهیپذ
بورسدرشدهرفتهیپذیهاشركتبازارگذاری ارزشویآورسودوگردشدرهیسرماتیریمد

.داردوجودارتباطتهرانبهاداراوراق

های پژوهشفرضیه۴
های اصلفرضیه١.۴
داری وجود دارد.بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت رابطه معن
داری وجود دارد.بازار رابطه معنگذاری بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش
های فرعفرضیه٢.۴
 ی(الف): بین اجزا١فرضیه) رد مال داری ) رابطه معنROAسرمایه در گردش و عمل

وجود دارد.
 ی(ب): بین اجزا١فرضیه) رد مال داری ) رابطه معنROICسرمایه در گردش و عمل

وجود دارد.
 وجود دارد.داری گذاری بازار رابطه معنسرمایه در گردش و ارزشی: بین اجزا٢فرضیه

متغیرهای پژوهش۵
چرخه تبدیل وجه نقد، نسبت رمایه در گردش با اجزای آن شامل در پژوهش حاضر مدیریت س

جاری به دار جاری، نسبت دارایی جاری به دارایی کل، نسبت بده ایی دارایی جاری به بده
به دارایی کل، وابسته متغیر. هستندبه عنوان متغیرهای مستقل پژوهش کل و نسبت بده

) و ROA(گذاری بازار و نسبت بازده بر روی داراییبه عنوان متغیر ارزشکیو توبینشامل 
) به عنوان معیار سودآوری شرکت است.ROICگذاری شده (نسبت بازده به سرمایه سرمایه

فرضیات مطرح ) ٣) تا (١روابط (های رگرسیونشده در این پژوهش از مدلبرای بررس
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Error! Reference source not found.ه شده است.استفاد
)١(= ٠ + ١ + ٢ + ٣ + ۴ + ۵ +
)٢(= ٠ + ١ + ٢ + ٣ + ۴ + ۵ +
)٣(= ٠ + ١ + ٢ + ٣ + ۴ + ۵ +

متغیرهای مدل به شرح زیر تعریف شده است:
متغیرهای وابسته

کل)/ مجموع دارایی ها : برابر است با ( ارزش بازار سهام + بده
ها: برابر است با نسبت بازده بر روی کل دارایی

گذاریبرابر است با نسبت بازده به سرمایه: 
های مستقلتغیرم

: برابر است با چرخه تبدیل وجه نقد
: برابر است با نسبت جاری 

ها: برابر است با نسبت دارایی جاری به کل دارایی
جاری به کل دارایی ها: برابر است با نسبت بده

: برابر است با نسبت بده

روش پژوهش و جامعه آماری۶
های کاربردی و بر اساس نوع بررساین پژوهش بر اساس اهداف پژوهش در دسته پژوهش

و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه متغیرها از نوع عل
رد پس رویدادی (از طری و از نظر روش استق اطالعات گذشته) تجربی و با استفاده از روی

بوده است. نظر به اینکه پژوهش حاضر رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه را در ی توصیف
قرار م تعریف شده مورد بررس زمان های همبستگدهد، ماهیت آن از نوع پژوهشمقط

در دوره تهرانهادارباوراقبورسپذیرفته شده درهایشرکتراپژوهشیآمارجامعهاست.
یل م) سالهششدوره(١٣٩٠تا١٣٨۵زمان از جامعه حاضرپژوهشیآمارنمونهدهد. تش

انتخاب شدند.آیدکه در ادامه ما توجه به شرایطها، بشرکت
و معامله سهام آنها دارای وقفه زمانباشنددر بورس فعال ١٣٩٠تا ١٣٨۵زمانقلمرودر

نباشند.مدت طوالن
آنها اسفند ماه باشد.٢٩پایان سال مال
.نداده باشند تغییر سال مال دوره مورد بررس ط
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باشددسترسدرهای مورد بررسشرکتاطالعات.

هاروش تجزیه و تحلیل داده٧
استفاده ١در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آنها از روش پانل دیتا

یهاشركتنیبومقطعصورتبههمبررسمورداطالعاتنكهیابهتوجهباشده است.
و تایدپانلونیرگرسلیتحلروشاز،استزمانیسرصورتبههمواستمختلف

نظرموردیهادادهواطالعاتنکهیابهتوجهبا. استشدهاستفادهEviewsافزار نرم
استفادهفیتوصهآمارازهیاولمراحلدرهادادهلیتحلوهیتجزیبراهستندکمهم

.استشده
متغیرهای پژهشهای توصیفآمارهخالصه١جدول 

دامنهحداقلحداکثرمیانهمیانگینهامتغیر
تغییرات

انحراف
معیار

١٠٫٧۵٨٫۴۶۶٢٫٧۴۴۴١٠-٫٢۶٫٩۴١٣٫۶١
٠٫٧٢٠٫۴١١٫٠-٩٧٫٢٢٣٫٨١۴١٫١١
١٫۴٢١٫١٣٨٫٢٣٠٫۶٢٧٫۶٠٠٫٨۵

٢۶۶٫۴٠٢۵٠٫٩۶٣-٢٨٧٫٧٢٣٩٢٫٧٧۶۵٫٠۴١٧۶٫٧٠
١٫٢٠١٫٠٩٧٫٢۴٠٫١٣٧٫١١٠٫٧٢
٠٫۵٢٠٫۶٢٠٫٩۵٠٫٠٨٠٫٨٧٠٫٢٠
٠٫۵۶٠٫۵۵٢٫١٠٠٫٠٧٠٫٠٢٠٫٢٣
٠٫۶۶٠٫۶۶٢٫١٢٠٫١٢٫٠٢٠٫٢٢

.است۵۴٠تعداد مشاهدات تمام متغیرها :توضیحات
های محققیافتهمنبع:

زمان تغییر مدر مدل و یا ط از متغیرها بین واحدهای مقطع کنند. های پانل دیتا بعض
استفاده مکردن این تفاوتبرای لحاظ وی اثرات ثابت و اثرات تصادف شود. در ها از دو ال

چاو و برای این مدل از آزموننمودن روش مناسبابتدا جهت مشخص های تشخیص
هاسمن استفاده شده است.

1 panel data
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Error! Reference source not found. ١مدل نتایج آزمون اثر ثابت (آزمون چاو)٢جدول
احتمالارزشمقدار آماره

F۴٫۴٧٠٫٠٠آماره 
٣۵٠٫۵٧٠٫٠٠دوآماره کای

های محققیافتهمنبع:

( آزمون هاسمن)٣جدول  ١مدل نتایج آزمون اثر تصادف
احتمالارزشمقدار آماره

٧٫٣٩٠٫١٩اثرات تصادف
های محققیافتهمنبع:

)١(مدل هاداراییبازدهمدلبرآوردجینتا۴جدول 

ضریب متغیر
احتمالارزشtآماره برآوردی

-٠٫٠-١٫٩٩۴
٣٫١٣١٫٧٧٠٫٠٧

١۴٢٫٨-٫٢٣۶-٠٫٠٠
١۵٫٠۴٢٫۶۵٠٫٠٠
۴٠٫١٢-۵٠٫٠٠-٫٩٨

٣۵٫٢٠۵٫٧٢٠٫٠٠عرض از مبدأ
--٣۵٫٩۵ضریب تعیین

--٠٫٩۶شدهضریب تعیین تعدیل
--١٫۶١آماره دوربین واتسون

٠٫٠٠-F۵٠٫٢٢آماره
های محققیافتهمنبع:

) ثابتاثر(چاوآمارهاحتمالارزشمقدارEviewsافزارنرمتوسطشدهانجاممحاسباتدر
ارزش مقدارنیهمچن.شودمردپارچهییهادادهنیتخمروشجهینتدروبودهصفر

اثرنیتخمروشآنطبقبرکهاستآمدهدستبه٠٫١٩ا ببرابرهاسمنآمارهاحتمال 
.استیترمناسبنهیگزمدلیبراتصادف

و معناداری بر بازده دارایی ها دارد. نسبت جاری به طور چرخه تبدیل وجه نقد اثر منف
اطمینان مرزی با بازده دارایی درصد ارتباط مثبت و معناداری دارد. نسبت ٩٣ها در سط

و معناداری بر بازده دارایی جاری دارایی جاری به دارایی کل اثر منف ها دارد. نسبت بده
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کل به دارایی کل کل اثر مثبت و معناداری بر بازده داراییبه دارایی ها دارد. نسبت بده
و معناداری بر با درصد به دست آمده و ٩۵برابر ها دارد. ضریب تعیینزده داراییاثر منف

متغییر های مستقل به میزان باال، قدرت توضیحنشانگر این امر است که متغیر دهندگ
درصد تغییرات متغییر وابسته توسط ٩۵دهد که ن ضریب نشان موابسته را دارند. ای

است، که ١٫۶١شود. آماده دوربین واتسون متغییرهای مستقل ذکرشده، توضیح داده م
برای قدرتمندکردن Eviewsدر ١PCSEبرای تقویت این ضریب در هنگام تخمین از گزینه

استفاده شده است نشان از Fاحتمال مربوط به آماره .مدل و از بین بردن خود همبستگ
اطمینان  نتایج به دست آمده از این ٩٩معناداربودن مدل در سط درصد دارد. به طور کل

(الف) را تأیید م شماره ی کند.مدل، فرضیه فرع
آماره چاو (اثر ثابت) صفر ارزش احتمال، Eviewsافزار در محاسبات انجام شده توسط نرم
پارچه رد مبوده و در نتیجه روش تخمین داده دهد که مقدار نتایج نشان م.شودهای ی

برای تصادف، بنابراین روش تخمین اثرهای است٠٫٢٩آماره هاسمن برابر احتمالارزش
تری است.مدل گزینه مناسب

و معناداری بر باز شده دارد. در گذاریده سرمایه سرمایهچرخه تبدیل وجه نقد اثر منف
بر معناداربودن آنها  مورد متغیرهای نسبت جاری و نسبت دارایی جاری شواهدی مبن
و معناداری بر بازده سرمایه  یافت نشد. نسبت دارایی جاری به دارایی کل اثر منف

جاری به دارایی کل اثر مثبت و معنادارگذاریسرمایه ی بر بازده شده دارد. نسبت بده
و معناداری بر گذاریسرمایه سرمایه کل به دارایی کل اثر منف شده دارد. نسبت بده

است. آماره دوربین ٠٫۶مدل حاضر شده دارد. ضریب تعیینگذاریایهبازده سرمایه سرم
در PCSE، که برای تقویت این ضریب در هنگام تخمین از گزینهاست١٫۵١واتسون 
Eviewsاستفاده شده استمندکردن مدل وبرای قدرت آماره .از بین بردن خودهمبستگ

F اطمینان نتایج به دست .درصد دارد٩٩نشان از معناداربودن مدل در سط به طور کل
را  شماره ی (ب) را تأیید و در کل فرضیه اصل شماره ی آمده از این مدل، فرضیه فرع

کند.تأیید م

1 cross-section weights (PCSE) standard errors and covariance (d.f. Corrected)
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Error! Reference source not found. ٢مدل ثابت ( آزمون چاو)نتایج آزمون اثر۵جدول
احتمالارزشمقدار آماره

F۶٫٩٢٠٫٠٠آماره 
۴٨٢٫٩۶٠٫٠٠دوآماره کای

های محققیافتهمنبع:

(آزمون هاسمن)۶جدول  ٢مدل نتایج آزمون اثر تصادف
احتمالارزشمقدار آماره

۶٫٠٩٠٫٢٩اثرات تصادف
های محققیافتهمنبع:

)٢(مدل گذاری شدهبازده سرمایه سرمایهنتایج برآورد مدل ٧جدول 

ضریب متغیر
احتمالارزشtآماره برآوردی
٠٫٠-١٫٩٠-٠٫٠٠٠٣۵

٠٫۴٩١٫٠٣٠٫٣٠
٠٫۴٠٫٢٨-١٫٠٧-١
١٫١٧٣٫١۶٠٫٠٠
٢٫٣٨-۵٠٫٠٠-٫٨٠

١٫٧١۴٫١٢٠٫٠٠عرض از مبدأ
--٠٫۶٠ضریب تعیین

--٠٫۵۵شدهضریب تعیین تعدیل
--١٫۵١آماره دوربین واتسون

٠٫٠٠-F١٧٫٧١آماره
های محققیافتهمنبع:

های تشخیص نمودن روش مناسب تخمین برای این مدل از آزموندر ابتدا جهت مشخص
ارزش ، Eviewsافزار توسط نرمنماییم. در محاسبات انجام شده چاو و هاسمن استفاده م

پارچه رد آماره چاو (اثر ثابت) صفر بوده و در نتیجه روش تخمین دادهاحتمال های ی
به صفر ارزش احتمالدهد که مقدار نتایج نشان مشود.م ، استآماره هاسمن نزدی

تری است.روش تخمین اثرهای ثابت برای مدل گزینه مناسببنابراین
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٣مدل نتایج آزمون اثر ثابت ( آزمون چاو)٨جدول 
احتمالارزشمقدار آماره

F۶٫۶٢٠٫٠٠آماره 
۴۶٧٫٨٠٠٫٠٠دوآماره کای

های محققیافتهمنبع:

( آزمون هاسمن)٩جدول  ٣مدل نتایج آزمون اثر تصادف
احتمالارزشمقدار آماره

۴٢٫۴۶٠٫٠٠اثرات تصادف
های محققیافتهمنبع:

)٣(مدل کیوتوبیننتایج برآورد مدل ١٠جدول 

ضریب متغیر
احتمالارزشtآماره برآوردی

٠٫-٠٫٠٠۶٣٠٫۵٢
٠٫٠٩١٫٩٩٠٫٠۴
٠٫٠۵-٠٫۶۴-٠٫۵١
٠٫۵۵٧٫٨۶٠٫٠٠
٠٫٣٣٢٫٧۴٠٫٠٠

٠٫٨٠٧٫١٨٠٫٠٠عرض از مبدأ
--٠٫٧٠ضریب تعیین

--٠٫۶۵شدهضریب تعیین تعدیل
--١٫٢۴آماره دوربین واتسون

٠٫٠٠-F١٣٫۵۶آماره
های محققیافتهمنبع:

کیوتوبین  شواهدی برای معناداری اثر متغیر چرخه تبدیل وجه نقد بر متغیر وابسته یعن
مبنیافت نشد. نسبت جاری اثر مثبت و معناداری بر کیوتوبین دارد و  همچن شواهد کاف

جاری به دارایی  بر معناداربودن نسبت دارایی جاری به دارایی کل یافت نشد. نسبت بده
کل به دارایی کل اثر مثبت و  کل اثر مثبت و معناداری بر کیوتوبین دارد. نسبت بده

ه دوربین واتسونراست. آما٠٫٧مدل حاضر ی بر کیوتوبین دارد. ضریب تعیینمعنادار
برای Eviewsدر PCSE، که برای تقویت این ضریب در هنگام تخمین از گزینهاست١٫٢۴

استفاده شده است نشان از Fآماره .قدرتمندکردن مدل و از بین بردن خودهمبستگ
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Error! Reference source not found.اطمینان معنادار نتایج به دست آمده از .درصد دارد٩٩بودن مدل در سط به طور کل
کند.را تأیید م٢این مدل، فرضیه شماره 

گیرینتیجه٧
یهاشركتزار باگذاریارزشوسودآوریبرگردشدرهیسرماتیریمدتأثیردر این پژوهش

های پانل با استفاده از مدل رگرسیون به روش دادهبورس اوراق بهادار تهران شده دررفتهیپذ
از آزمون فرضیات های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصلبا توجه به فرضیه

و گذاری بازار و متغیر چرخه تبدیل وجه نقد رابطهپژوهش نشان داد که بین ارزش ای منف
جاری با متغیر ارزشمعن گذاری دار وجود دارد. همچنین نسبت دارایی جاری به بده

رابطه بین نسبتبازار رابطه مثبت و معن های دارایی جاری به کل دار دارد. از طرف
جاری به کل داراییارایید دار است. در گذاری بازار مثبت و معنها با ارزشها و بده

متغیر )گذاری شده های بازده به سرمایه سرمایهارتباط با متغیرهای سودآوری یعن )
)ها و نسبت بازده بر روی کل دارایی نتایج نشان داد که نسبت بازده بر روی کل (

رابطه بین نسبت بازده به با سرمایه در گردش رابطههادارایی و معنادار دارد ول ای منف
شده با سرمایه در گردش مثبت و معنادار بوده است. نتایج این گذاریسرمایه سرمایه

اران (آلممبینهای پژوهش پژوهش با یافته اران (٢٠١١و هم ) و ٢٠١١)، زمان و هم
نیبكهبودنیاازآنها حاكهای پژوهشجینتاهمسو بوده، زیرا )٢٠٠٧(رحمان و نصر

با .داردوجودیدارمعنامعكوسرابطههاشركتیسودآوربای سرمایه در گردش اجزا ول
های آنها نتیجه پژوهش؛ زیرایستهمسو ن)٢٠٠٨(رنسیمیلوگ و دیسامنتایج پژهش 
شركت یه در گردش باال و سودآوریسرمایهان نسبتیبیقوك رابطه منفینشان داد كه 
اران های پژوهش یعقوبنتایج پژوهش حاضر با یافتههمچنینوجود دارد. نژاد و هم

()، ایزدی١٣٨٩( ای رابطهکند ) همسو است و بیان م١٣٨٨) و محمدی (١٣٨٩نیا و تاک
از بین سودآوری و اجزای سرمایه درگردش وجود دارد. اما همعنادارمعکوس و یچ ی

اجزای سرمایه در گردش و ارزشهای انجامپژوهش تا به حال به بررس گذاری شده داخل
. استبازار نپرداخته بودند که از این حیث پژوهش حاضر متفاوت 

گذاری بازار به عوامل میزان رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری و ارزش
دارد از آن جمله دوره بستگ و بسته به اینکه استتولید و یا چرخه تبدیل وجه نقد مختلف

) باشند فرق مشرکت ، تولیدی، بازرگان (خدمات کند، به همین منظور ها از چه نوع
شود:موارد زیر پیشنهاد م
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هایی را در پیش گیرند که بتواند دوره تبدیل وجه نقد را کاهش ها و برنامهها رویهشرکتـ١
طرف برابر است با افزایش بازده داراییدهد، زیرا این کاهش ر، از ی ها و از طرف دی

رد مدیر در پیاده کردن تصمیمات خود مربوط به میزان معیاری جهت سنجیدن عمل
.استسرمایه در گردش و نقدینگ

این موضوع و اتخاذ تصمیمات اقتصادی به منظور شرکتـ٢ را جهت بررس ها گروه
یل دهند، زیرا توجه به سرمایه در رعایت حد مطلوب میزان سر مایه در گردش تش

های جاری) از اهمیت باالیی به های جاری منهای بدهگردش (تفاوت دارایی
برخوردار است.خصوص در شرکت های کوچ

شود.نهاد مهای آینده موارد زیر پیشبرای پژوهش
رد،یابیارزیرهایمتغریساووابستهیرهایمتغفیتعارریساازاستفادهـ١ درعمل

شود.نهاد مپیشهاشركتبازدهبرگردشدرهیسرماتیریمدتأثیربررس
؛ساله١۵ای١٠زماندورهكیمشابه دریهابررسانجامـ٢
؛خاصصنعتچندایكیدرمشابهیهابررسمحدودكردنـ٣

فهرست منابع
، عنیا، ن.،ایزدی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودده١٣٨٩(.و تاک ). بررس

- ١٢٠)، ۵(٢، فصلنامه حسابداری مال،های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
١٣٩.

های ر سودآوری شرکتبدر گردش یهسرماتیریتأثیر مد).١٣٨٩(.و حیدریان، ج.،رضازاده، ج
، ریا .٣٣-٢٠، )٧(٢،یقات حسابداریتحقان

یهاشركتها در جامعهشركتیه در گردش بر سودآوریت سرمایریتأثیر مد).١٣٨٨محمدی، م. (
.٩١-٨٠)،١۴(۶، تیریفصلنامه مد،شده در بورس اوراق بهادار تهرانرفتهیپذ

یسودآوره در گردش و یت سرمایرین مدیارتباط ب)١٣٨٩. (ا،بابائو ح.،،فردلیوکا.،، نژادعقوبی
و مدیریت پرتفوی، رفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانیپذیهاشرکتدر مال ، مجله مهندس
١٣٧- ١١٧، ٢.

Garcia-Teruel, P. J., & Martínez-Solano, P. (2007). Effects of Working Capital
Management on SME Profitability, International Journal of Managerial
Finance, 3(2), 164-177.

Haq, I. u., Sohail, M., Zaman, K., Alam, Z. (2011). The Relationship between
Working Capital Management and Profitability:A Case Study of Cement



١۴٧

١۴٧

...ها در بازارشرکتیگذارو ارزشیدر گردش بر سودآوریهسرمایاجزایریتمدیرتأث

Error! Reference source not found.Industry in Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2):, 365-
372.

Mobeen Alam, H., Ali, L., Abdul Rehman, Ch., & Akram, M. (2011). Impact
of Working Capital Management on Profitability and Market Valuation
of Pakistani Firms. European Journal of Economics, Finance and
Administrative Sciences, 32, 48-54.

Padachi, K. (2006). Trends in Working Capital Management and its Impact
on Firms Performance: an Analysis of Mauritian Small Manufacturing
Firm, international review of business research papers, 2(2), 45-58.

Raheman, A., & Nasr, M. (2007). Working Capital Management And
Profitability-Case Of Pakistan Firms, International Review of Business
Research Papers, 3, 279-300.

Samiloglue, F., & Demirnes, K. (2008). The Effect Of Working Capital
Management On Firm Profitability: Evidence From Turkey, The
Internation Journal of Applied Economics and Finance, 2, 44-50.


