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 -1مقدمه
در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود ،داراییها و بدهیهای
بنگاههای اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در
جاری یعنی سرمایه در گردش 
آنها محسوب شود.شالوده مباحث مدیریت مالی را
بنگاهها میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای 
گردش 
سرمایهاند.سرمایه عبارت است

فعالیتهای تجاری نیازمند

ومیتوان ادعا کرد که همه
میدهد 
سرمایه تشکیل 
میگیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین
از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکتقرار 
سرمایه و شرکت را مشخص میکند(جهانخانیوپارسائیان.)۹۸۳۱،
با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی ،مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار
سازمانهای با

سازمانها و به خصوص در

یباشد .در این میان سرمایه در گردش  ۹به طور کلی در همه
م
کوچکتر ،بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاصدادهو مدیریت آن بر اساس مکانیزم

اندازههای
7
مدیریت عناصر زنجیره تأمین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.سرمایه در گردش یک شرکتمجموعه
میشود و مدیریت سرمایه در گردش ۸نیز عبارت است از
سرمایهگذاری 

داراییهای جاری

مبالغی است که در
تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (همان
منبع).
سازمانها ،ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه

با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای
پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل

تصمیم های مالی بلندمدت متمرکز است و
پرداختهاند؛اما باید توجه داشت

سرمایهگذاری ،ساختار سرمایه ،تقسیم سود ،ارزشیابی سازمان و موارد مشابه

میدهند و منابعی که با سررسید کمتر از یک
داراییهای کوتاه مدت انجام 

شرکتها بر روی

سرمایهگذاری که

1
تشکیلمیدهد(گارسیاوهمکاران .)7۰۰2،

بهکاربردهمی شود ،قسمت عمده اقالم ترازنامه شرکت را
سال 
راههای جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و
بینالمللی 
های 
سازمان 

در این فضای اقتصاد چالشی که
میکنند ،سرمایه در گردش به عنوانمنبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار
کاهش ریسک جستجو 
میآید (گانداولی .)7۰۰۱،5با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیازاساسی توانایی سازمان برای

سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای
۱
هایسرمایهگذاری کوتاه مدت میباشد(هواتیس. )7۰۰۸،


فرصت
حداکثرسازی

پشتیبانی از عملیات روزانه و
دراینراستا،اسمیت(،)۹۱۳۰معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطرتأثیری که بر سطحریسک و
سرمایهگذاری

سودآوری شرکت و در نتیجه درارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است.چرا که
میشود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری
در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری وریسک را شامل 
گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز میشود .اماتصمیماتی که بر کاهش ریسک متمرکز است به کاهش
سودآوری بالقوه منجر میشود (گارسیاوهمکاران .)7۰۰2،
گذاریوتأمینمالیهرکدامیکتصمیمگیری


دهندکهسرمایه

نشانمی
مودیلیانی ومیلر ،)۹۱5۳(2
مستقل هستند ،در حال حاضر تحقیق های مستمری در رابطه با استراتژیهایی مربوط به احیای مجدد
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شرکتهای پس از رکود اقتصادی سال   7۰۰۳صورت گرفته است .اغلب واحدهای تجاری استراتژیهای

طورعمدهتالشهای

حمایتیمالیرابکارگرفتهتاتأثیراینبحرانرابرعملکردخودبهحداقلبرسانند.به
بااهمیتی به منظور احیای شرکت های دچار مشکل بر تجدید ساختار سرمایه تمرکز دارند .به طور خاص
ترکیببدهی–سرما یهومدیریتسرمایهدرگردشدرمرکزتوجهاکثرواحدهایتجاریقراردارد(ناواکو
واشو  .)7۰۹۰ ،۳همان طور که توسط الزارادیس و تریفونیس  )7۰۰۱(۱اشاره شده است این دو استراتژی
تأمین مالی دو موضوع گسترده است که در زمینه مدیریت سرمایه در گردش و تصمیمات تأمین مالی
هایجداگانهتأمینمالیمطرحمیشود .


صورتاستراتژی
شرکتبه
۹۰
،استداللمی کندکهمدیریتسرمایهدرگردشدردستیابیبهوضعیتبهینه

موکوپادهای ()7۰۰1
نقدینگی و حصول اطمینان از تداوم فعالیت شرکت نقش حیاتی دارد .برقراری توازن بین نقدینگی و
دارایی های جاری بهینه باشد و چگونگی تأمین مالی آنها از

سودآوری به گونهای که مقدار و ترکیب 
مهمترینتصمیم های  شرکتاست.هرسازمانبرایاینکهازلحاظعملیاتیکاراباشدبدونتوجهبهاندازه

آن،یاماهیتعملیاتتجاریبهمقداریسرمایهدرگردشنیازدارد.روشیکهواحدهایسرمایهدرگردش
کندبهگونه ای بااهمیتیبر سودآوریتأثیردارد(دیلوف  7۰۰۸،۹۹ورحمانوناصر ،۹7


خودرامدیریتمی
۹۸
.)7۰۰2براساسمنطقمفروضاتسلسلهمراتبی(دونالدسون )7۰۰۰،تصمیمهای مربوطبهسرمایهدر
رضمیشودکهتصمیم

گردشواحدتجاریباتصمیمهای  مربوط بهتأمینمالیتداخلدارندوبیشترف
هایتجارینخستباتأمینمالیداخلی(سودانباشته)آغازمیشودوپسازآناستقراض


تأمینمالیواحد
۹5
۹1
خارجییاایجادوانتشارسرمایهجدیدطرحمیشود(مایرز ۹۱۳1،وسانکایآدکویاوآدی  .)7۰۹۸،

مشاهدههای اخیرتوسطآدیمیواوبو )7۰۹۹(۹۱نشان دادهاستکهاکثرواحدهایتجاریدرنیجریه
هایسرمایهگذاریاستفادهنمودهوبیشترسودتقسیمیبه


بهندرتازبدهیبلندمدتدرتأمینمالیپروژه
صورت انتشار سهام پرداخت میشود .ممکن است واحدهای تجاری وجوه داخلی خود را در پروژههای
سرمایهگذاری بلندمدت سرمایهگذاری می کنند به جای اینکه به دنبال حفظ موقعیت کارای سرمایه در

گردشباشند.برایباالبردنسطحسرمایهدرگردشنیازبهتأمینمالیبیشتریداریموهزینههایاضافی

برای تأمین مالی پرداخت می شود و این کار احتمال ورشکستگیرا به همراه دارد (کیچنیک و همکاران
 .۹2 )7۰۹۸،
پسبرایشرایطتأمینمالی،سرمایهدرگردشوعملکردشرکتنقشبسزاییدارند.دراینجانیازمند
استفادهومدیریتدرستیدرسرمایهدرگردششرکتبرایرسیدنبهسودآوریوعملکردمناسبشرکت

سازمانها دارای اهمیت باالیی است .وقتی میخواهیم به بررسی عملکرد شرکتی

است .بررسی عملکرد 
زیراسودیازیانیکهشرکتطییکسال

میشود ،
بپردازیمتمامتوجهمابهصورتسودوزیانآنجلب  

اماصورتسودوزیانممکناست

یبرایشناختچگونگیعملکردآناست؛

کسبکرده،عاملبسیارمهم
داراییهایشرکت

برایمثالاگرارزش 

تمامیرویدادهایبااهمیت  رخدادهدرطولسالرامنعکسنکند .
به دلیل تجدید ارزیابی طی دوره افزایش یابد ،با وجود نقش مهم این موضوع در عملکرد مالی شرکت،
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براساس اصول حسابداری از یک طرف داراییهای ثابت شرکت افزایش مییابد و از طرف دیگر اندوخته
تجدیدارزیابیایجادمیشودواینموضوع انعکاسیدرصورتسودوزیاننخواهدداشت(خداداد .)۹۸22،

بنابراین برای ارزیابی عملکرد شرکت ها از معیارهای دیگری از جمله بازده داراییها یا بازده حقوق
هایمالی،نسبتهایسودآوری


گروهنسبت
شود.یکیازمهمترین


صاحبانسهاموسودآوریاستفادهمی
دهند.شرکتهایی


هایروبهرشدشرکترانشانمی

وریکاراییعملیاتیوفرصت
است.نسبتهایسودآ

کهبهطورموثرازدارایی هایشاناستفادهکنند،بازدهسرمایهباالییداشتهکهدرنتیجهسودآوریباالیی

خواهند داشت؛ اما شرکت هایی که کارایی کمی دارند از بازدهی پایین تری برخوردار بوده و سودآوری
تریناهرمهااست.دیویدگلسمنوبنتاستوارت ۹۳


کمتریخواهندشد.همچنیناهرممالینیزیکیازمهم
در تحقیقات خود به منظور بررسی منافع ناشی از تجدید ساختار مالی در شرکتها ،به آزمون استفاده
ینروشهاو

برجستهتر

آنها فقطدرفرآینداهرم مالیاستکه
متهورانهازاهرممالیپرداختند.بهعقیده 
آنهاحاکیازاینبودکهدراکثرموارد،
مهمتریننتیجهتحقیق 
محركهایتجدیدساختارمالیقراردارند .

آنها معتقد
تجدیدساختارمالیموجبافزایشارزشبازاریشرکتوبهبودعملکردعملیاتیآنمیگردد .

میگردد
شرکتها  

بودند که به دالیل مختلفی است فاده از بدهی موجب افزایش بهرهوری و ارزش بازار 
).درمحاسبهاهرممالی،بهبخشمالیصورتسودوزیانتوجهمیشود.درجه

(گلسمنواستوارت7۰۰۹،
نشاندهنده درصدتغییرسودهرسهمدرازاییکدرصدتغییرسودقبلازبهرهومالیاتاست.
اهرممالی 
استفاده از عبارت «اهرم مالی»  بدان علت است که این اهرم به آثار سود هر سهم مربوط و ناشی از
ینمالیشرکتگرفتهمیشود.اهرممالیرا«اهرمترازنامه»یا«اهرمساختار

تصمیماتیاستکهبرایتأم
باتوجهبهمطالببیانشده محور اصلی اینتحقیق ،شناسایی ارتباط

نیزمینامند(پینوو.)۹۸۱۰،

سرمایه»
هایپذیرفتهشده


مدیریتسرمایهدرگردشواهرممالیوتأثیرآنبرسودآوریوشاخصعملکردشرکت
دربورساوراقبهادارتهراناست .

 -2مبانی نظری تحقیق
 -2-1سرمایه درگردش
داراییهایجاری سرمایهگذاری میشود .اگر

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغیاست که در 
هایجارییکشرکتکسرگرددسرمایهدرگردشخالصبهدستمیآید .


هایجاریازدارایی

بدهی

 -2-1-1مدیریت سرمایه در گردش
مدیریتسرمایهدرگردشعبارتاستاز تعیینحجموترکیبمنابعومصارفسرمایهدرگردشبه
نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (جهانخانی و پارسائیان .)۹۸۳۱ ،مدیریت سرمایه در گردش از
روزانهعهدهدار

فعالیتهای

مهمترینبخشهایمدیریتدرسازماناستکهمدیریتداراییهایجاریرادر

حسابهای دریافتنیوموجودیکاالتاکید

است.در اصولاینبخشازمدیریت،بروجوهنقد،اوراقبهادار،
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حسابها بسیار حساس است ،به طوری که با هرگونه تغییر در عوامل محیطی

دارد .ایجاد تعادلدر این 
میگیرند.مدیریتسرمایهدرگردشبایدازطریق
حسابها سریعاًتحتتأثیر قرار 

سازمان،هریکازاین
پیشبینیکند(.همان) .
میانمدتامکانایجادتعادل،درمقابلتغییرهایعواملمحیطیرا 
برنامهریزی 

 -2-1-2اهرم مالی
درجهاهرممالینشان دهندهدرصدتغییراتیاستکهدرازاییکدرصدتغییردرسودقبلازبهرهو

).اهرممالینسبتبدهیهایشرکتبهجمع

مالیاتدرسودهر سهم  EPSرخمیدهد(پینوو۹۸۱۰,
حقوقصاحبانسهاممیباشد(سوالبامیوآجیبوالدی .)7۰۹۸،


 -2-1-3عملكرد 
بنابراین،عملکردسازمانییکسازهیکلیاستکهبر

عملکرددرلغتیعنیحالتیاکیفیتکارکرد؛ 
دارد.معروف ترینتعریفعملکردتوسطنیلیوهمکاران()7۰۰7ارائه

چگونگیانجامعملیاتسازمانیاشاره
شدهاست  :فرایندتبیینکیفیتاثربخشیوکاراییاقدام های گذشته.طبقاینتعریف،عملکردبهدوجزء
کنندهی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا


توصیف
تقسیم میشود )۹ :کارایی که 
محصولها است،یعنیرابطهبینترکیبواقعیومطلوبدروندادهابرایتولیدبرون دادهایمعین؛و)7
کنندهیدرجهینیلبهاهدافسازمانیاست .


توصیف
اثربخشیکه

 -2-1-۴سودآوری
فعالیتها،تصمیمهای مالیوتولیدیدرفعالیتسودآوریشرکتمنعکس

نتیجهنهاییهمهبرنامهها،

بیشتردادههای موردنیاز برای ارزیابی عملیات اجرایی شرکت ،به طور مستقیم ازصورت حساب

میشود .

نتایجعملیاتوفعالیتهایمالیوتولیدی

سودوزیانفراهممیشودکهخود اینصورتحسابنیز خالصه 

میتوانبهاطالعاتمفیدی
شرکتاست.ازمقایسهصورتحسابسود و زیانچند دورهمتوالییکشرکت  ،
درخصوصکاراییعملکرد مدیریتو وضعمالیشرکتدستیافت؛ اما اکثر اشخاصیکهدر امور شرکت
ازلحاظسرمایهگذاری ،اعطایاعتبار یا بازدهفعالیتآنذینفعهستند ،بیشتر به میزانسود و سودآوریآن

اشارهمیکند .درآمد یا

شرکتتوجهدارند .سودآوریبهتواناییشرکتدر به دست آوردندرآمد و سود 
(اسماعیلپور .)۹۸۳۸،

گیریسودآوریمیباشد


معیاراندازه
سودخالص،تنها
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 -3مدل مفهومی تحقیق

 -۴فرضیههای تحقیق
هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار


بینترکیبسرمایهدرگردشواهرممالیدرشرکت
فرضیه اول :
تهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
هایپذیرفتهشده


بینترکیبسرمایهدرگردشونسبتبازدهحقوقصاحبانسهامدرشرکت
فرضیه دوم:
دربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
هایپذیرفتهشدهدربورس


بینترکیبسرمایهدرگردشوارزشافزودهاقتصادیدرشرکت
فرضیه سوم :
اوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
فرضیه چهارم  :بین اثر تعاملی ترکیب سرمایه در گردش و اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در
هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .


شرکت

 -۵روششناسی تحقیق
پژوهشهای است که درآن سعی

میباشدتحقیق های همبستگی شامل
روش تحقیق ازنوع همبستگی 
میشودرابط بین متغیرهای مختلف بااستفاده ازضریب همبستگی کشف یاتعیین شوند.دراین تحقیق به

مطالعه حدود تغییر های یک یا چند متغیر از جمله ،مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر بر
،پرداختهمیشود.این تحقیق برای دوهدف عمده ازروش همبستگی استفاده

سودآوریوشاخصعملکرد
دوم:پیشبینی یک متغیرازروی یک یاچندمتغیردیگر.

میکند.اول :کشف همبستگی میان متغیرهاو 

بادورهایاززمان ازابتدای سال

دادههای مرتبط
(پارسیان).پژوهش موردنظرازآن دیدگاه که به بررسی 
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میپردازدمقطعیاست.جامعهآماریموردمطالعهدراینپژوهششرکت-
 ۹۸۳۱الیتاپایانسال  ۹۸۱۸
پذیرفتهشدهدربازارسرمایهایرانمیباشد.الزمبهذکراستدورهزمانیموردمطالعهتحقیقسالهای

های
یرفتهشده دربازارسرمایه
 ۹۸۳۱الی ۹۸۱۸استوشرکتهایعضونمونهتحقیقازمیانشرکتهایپذ 
ایران ،بهروشقضاوتیوحذفی سیستماتیکونیزدردسترسانتخابخواهندشد.شرکتهایعضونمونه
تحقیقبایددارایشرایطزیرباشند :
الف:اطالعاتشرکتهابرایدورهزمانیاینتحقیقدردسترسباشند.
ب:سهامشرکتهادربورستوقفمعامالتیبیشازسهماهنداشتهباشد .
رابطهی
سرمایهگذاری نباشد؛ چرا که به دلیل ماهیت فعالیت خاص آنها  ،

شرکتهای 

ج :جزء 
مؤلفههای مورد بررسی در این پژوهش برای چنین مؤسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به

سایریننمیباشد .
شرکتهایبیمه،بانکوهلدینگنباشند .

د:جزء
ه:سالمالیشرکتهابه7۱اسفندختمشدهباشد .
در این تحقیق روش گردآوری اطالعاتمربوط به مبانی نظری ،ادبیات تحقیق و سوابق موضوع تحقیق،
روش کتابخانهای ،شامل کتب و مقاله های مختلف و نشریه های تخصصی فارسی والتین میباشد.کتب و
مقاله های موجود در ارتباط با متغیرها و کلیدواژههای تحقیق ،پایگاههای دادهای موجود در سایتهای
نرمافزاراکسل از جمله ابزارهای جمعآوریاطالعات به شمار
نرمافزارره آورد نوین و  
آماری و بانک مرکزی  ،
میروند .برای آزمون فرضیهها ازالگوی رگرسیون دادههای ترکیبی استفاده میشود .برای انتخاب از بین
روشهایالگوهایرگرسیونیترکیبی والگویدادههایتابلوییبااثراتثابتازآزمونFلیمراستفادهمی-
شود .
اگردرآزمونFلیمرروشدادههایترکیبیانتخابشود،کارتماماستامااگرروشدادههایتابلویی
بااثراتثابتانتخابشودالزماستتاآزمونهاسمننیزانجامشود.ازآزمونهاسمنبرایتعییناستفاده
ازالگویاثراتثابتدرمقابلالگویاثراتتصادفیاستفادهمیشود.برایبرآوردپارامترهایمدلموجوددر
ونرمافزارهایEXCELوEVIEWSاستفادهگردیدهاست .
تحقیقوتجزیهوتحلیلمتغیرها،ازمدل OLS

 -۶یافتههای تحقیق
-۶-1آزمون چاو و هاسمن
ازآنجاکهقصدداریمازروشداده هایتابلوییبرایبررسیهمبستگیاستفادهنماییمازاینروابتداآزمون
چاوراانجاممیدهیم .
فرضصفر:برابربودنعرضازمبدأها(عرضازمبدأهاباهمبرابرهستند) 
فرضخلف:عدمبرابریعرضازمبدأها 
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جدول :1آزمونهای چاو و هاسمن مربوط به فرضی ها
سطح
شرح

معناداری

فرضیه

متغیر وابسته

فرضیهاول 

نسبتبدهیبهحقوق
صاحبانسهام 

۰,۰۰۰

فرضیهدوم 
فرضیهسومو
چهارم 

آزمون چاو

شرکتهای
پذیرفتهشدهدر

بورس 

سطح معناداری
آزمون هاسمن
۰,۳2۱2

روش برازش مدل
مدلپنلبااثرات
تصادفی

بازدهحقوقصاحبان
سهام 

 ۰,1۱۱۰

 ----

مدلپولینگ

ارزشافزودهاقتصادی 

 ۰,۱۱۸7

 ----

مدلپولینگ 


نتایجبررسیآزمون هایچاووهاسمن باتوجهبهمتفاوتبودنمتغیرهایوابستهدرهرفرضیهدر
شرکتهای

جدول شماره ۹ارائه شده است .نتایج این دو آزمون نشان میدهد مدل فرضیه اول در میان 
یرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران ازنوعپنلبااثر های تصادفیومدلهایمربوطبهفرضیههای
پذ 
دوم،سوموچهارمازنوعدادههایتلفیقی(پولینگ(میباشد .

 -۶-2بررسی فرضیههای تحقیق
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

شرکتهای 

فرضیه اول :بین ترکیب سرمایه در گردش و اهرم مالی در 
تهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

شرکتهای 

فرضیهصفر:بین ترکیب سرمایه در گردش و اهرم مالی در 
تهرانرابطهمعناداریوجودندارد .
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

شرکتهای 

فرضیهمقابل:بین ترکیب سرمایه در گردش و اهرم مالیدر 
تهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
مدلفرضیه :
+ɛit

WCRit +

DRit= +

نتیجه برازش مدل

درصورتیکهمقدارقدرمطلقآماره tبیشتراز 7باشدوجودرابطهبینمتغیرمستقلووابستهتأیید
میگردد.همانطورکهدرجدولمشاهدهمیگرددرابطهی معناداریبینمتغیرمستقلووابستهوجود
یرفتهشدهدربورساوراقبهادار
اهرممالیدرشرکتهایپذ 

ندارد؛بنابراینبینترکیبسرمایهدرگردشو
تهران  رابطهمعناداریوجودندارد.سطحمعناداریآماره Fدرسطحاطمینان%۱5بیشتراز%5استدر
نتیجه فرضیهمدلمعنادار نیست.آمارهدوربینواتسوننشانمیدهدخودهمبستگیبینپسماندهایمدل
وجودندارد .
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جدول  .2نتیجه بررسی فرضیه اول
متغیرمستقل DR :روش Panel Least Squares :

دورهزمانی۹۸۳۱ :الی ۹۸۱۸
ضریب

متغیرها

سطح معناداری

آماره

0.2744

-1.094984

-729.5174

C

0.3277

-0.980503

- ۰۰۰۰۱۰5 .۰

WCR

0.2219

1.224196

146.3180

SIZE

t

آمارههایوزنی

 255 .۰
12۰ .۰

آماره F

۰۰575۱.۰

ضریبتعیین

سطحمعناداریآمارهF

۱۸2 .۹

آمارهدوربینواتسون



پذیرفتهشده

شرکتهای

فرضیه دوم :بینترکیبسرمایهدرگردشونسبتبازدهحقوقصاحبانسهامدر
دربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
پذیرفتهشده

شرکتهای 

فرضیهصفر:بین ترکیب سرمایه در گردش و نسبت بازده حقوقصاحبانسهام در 
دربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجودندارد .
پذیرفتهشده

شرکتهای

فرضیهمقابل:بینترکیبسرمایهدرگردشونسبتبازدهحقوقصاحبانسهامدر
دربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
مدلفرضیه :
+ɛit

WCR +

ROEit= +

نتیجه برازش مدل

مشاهدهمیشودپسازرفعخودهمبستگی،قدرمطلقآماره tمربوطبهمتغیرمستقلدراینتحقیق
نیزکمترازقدرمطلق7استودرنتیجهفرضیهصفرردنمیشودوبینترکیبسرمایهدرگردشونسبت
یرفتهشدهدربازاربورس رابطهمعناداریوجودندارد.امامتغیر
صاحبانسهامدرشرکتهایپذ 

بازدهحقوق
اندازهشرکترابطهمعناداریبابازدهحقوقصاحبانسهامدارد.درنتیجهمدلمعناداراست؛چراکهسطح
معناداری آماره Fکمتر از  %5است .آماره دوربین واتسون نشان میدهد خودهمبستگی بین پسماندهای
مدلوجودندارد .
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جدول  .3نتیجه بررسی فرضیه دوم
متغیرمستقل ROE :روشPanel Least Squares :

دورهزمانی۹۸۳۱ :الی ۹۸۱۸
ضریب

متغیرها

سطح معناداری

آماره

0.0000

-4.234426

-316.1507

C

0.4268

-0.796525

-۰۰۰۰۰7 .۰

WCR

0.0000

6.342789

54.77218

SIZE

0.0000

30.95290

0.954699

)AR(1

t

آمارههایوزنی

166.1410

آماره F

0.000000

سطحمعناداریآمارهF

2۸۱۳5۹ .۰
۹۳۳757۸ .۰

ضریبتعیین
آمارهدوربینواتسون



پذیرفتهشدهدربورس

شرکتهای

فرضیه سوم :بینترکیبسرمایهدرگردشوارزشافزودهاقتصادیدر
اوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
پذیرفتهشده در بورس

شرکتهای 

فرضیهصفر:بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در 
اوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجودندارد .
پذیرفتهشده در بورس

شرکتهای 

فرضیهمقابل:بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در 
اوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .
مدلفرضیه :
+ɛit t

WCR +

+

=EVA it

نتیجه برازش مدل:

مشاهدهمیشودکهقدرمطلقآمارهtمربوطبهمتغیرمستقلدراینتحقیقبیشترازقدرمطلق7است
و در نتیجه فرضیه صفر تأیید نمیشود و بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در
یرفتهشده بازارسرمایهایرانرابطهمعناداریوجوددارد.درنتیجه مدلمعناداراست؛چراکه
شرکتهای پذ 

سطح معناداری آماره  Fکمتر از  %5است .آماره دوربین واتسون نشان میدهد خودهمبستگی بین
پسماندهای مدل وجود ندارد .ضریب تعیین برابر با  ۰٫۳۰7۹است که نشان میدهد ترکیب سرمایه در
گردشوارزشافزودهاقتصادیبایکودودوروقفهونیزرابطهعلتومعلولیبینمتغیرهایسمتراست
مدلودورههایوقفهیمتغیروابستهتوانستهاند%۳۰٫7۹تغییراتمتغیرمستقلراتوجیهکنند.همچنین
با توجه به مثبت بودن ضریب متغیر ترکیب سرمایه در گردش ،رابطه این متغیر با متغیر وابسته از نوع
مستقیممیباشد .
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جدول .۴نتیجه بررسی فرضیه سوم
متغیرمستقلEVA:روشPanel Least Squares:

دورهزمانی۹۸۳۱:الی۹۸۱۸
سطح معناداری

آماره t

متغیرها

ضریب

 ۰,۸۰2۸

 ۹,۰7۸17۳

 52۸27۰۱1

C

 ۰,۰۰۰۰

 71,7۱۱۳2

 ۹1۱,1۳1۸

WCR

۰,۹2۹۹

 -۹,۸2۸۹۱7

 -۹۸۱5۸۱۱7

SIZE

آمارههایوزنی

 1۸7,۳7۰۹

آمارهF

 ۰,۳۰7۹17

ضریبتعیین

 ۰,۰۰۰۰۰۰

سطحمعناداریآمارهF

 7,۰۱7۱۹۳

آمارهدوربینواتسون



فرضیه چهارم :بین اثر تعاملی ترکیب سرمایه در گردش و اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .

شرکتهای

شرکتهای

فرضیهصفر:بین اثر تعاملی ترکیب سرمایهدر گردش و اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در 
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجودندارد .

شرکتهای

فرضیهمقابل:بیناثرتعاملیترکیبسرمایهدرگردشواهرممالیبرارزشافزودهاقتصادیدر
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .

مدلفرضیه :
+ɛit

WCR *DRit +

DRit +

WCR +

+

=EVA it

نتیجه برازش مدل:

دراین مدل وجود خودهمبستگی با استفاده از فراینداترگرسیو مرحله دوم) AR(2رفع شده است.
قدرمطلقآماره tمربوطبهمتغیر ترکیبسرمایهدرگردش(شرطاولپذیرشفرضیه)،اهرممالی(شرط
حاصلضرب ترکیبسرمایهدرگردشواهرممالی(شرطسومپذیرشفرضیه)بیشتر

دومپذیرشفرضیه)و
از7استودرنتیجهفرضیهصفرتأییدنمیشودوبیناثرتعاملیترکیبسرمایهدرگردشواهرممالیبر
یرفتهشده دربازاربورس ایرانرابطهمعناداریوجوددارد واهرم
ارزشافزودهاقتصادیدرشرکتهای پذ 

م الی بین متغیرهای ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی نقش میانجی ایفا میکند .مدل
معناداراست؛چراکهسطحمعناداریآمارهFکمتراز%5است(.)۹,57آمارهدوربینواتسوننشانمیدهد
خودهمبستگیبینپسماندهایمدلوجودندارد .
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جدول  .۵نتیجه بررسی فرضیه چهارم
متغیرمستقل EVA :روش Panel Least Squares :

دورهزمانی۹۸۳۱ :الی ۹۸۱۸
ضریب

متغیرها
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 575717 .۹

آمارهدوربینواتسون



 -۷نتیجهگیری و پیشنهادها
دراینپژوهش،چهارفرضیهمطرحوموردآزمونقرارگرفتند.نتایجکلیآزموناینفرضیهها درجدول۱
شدهاند .
ارائه 

جدول  .۶نتایج نهایی آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجه فرض

فرضیه

شرح فرضیه

فرضیهاول 

پذیرفتهشدهدربورس

شرکتهای

بینترکیبسرمایهدرگردشواهرممالیدر
اوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .

عدمرد 

فرضیهدوم 

شرکتهای

بینترکیبسرمایهدرگردشونسبتبازدهحقوقصاحبانسهامدر
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .


عدمرد 

فرضیهسوم 

شرکتهای

بینترکیبسرمایهدرگردشوارزشافزودهاقتصادیدر
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجوددارد .


عدمپذیرش 

فرضیهچهارم 

صفر

بیناثرتعاملیترکیبسرمایهدرگردشواهرممالیبرارزشافزودهاقتصادی
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجود عدمپذیرش 

شرکتهای

در
دارد .
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شرکتهای

نتایجنشاندادکه بین ترکیب سرمایه در گردش و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در 
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجودندارد.ایننتیجهبانتایجاردکانیان(،)۹۸۳۱

۹۱
رحمانونسر(،)7۰۰2صغیروهمکاران ()7۰۹۹مغایرتوبانتایجبولوودیگران()۹۸۱۰مطابقتدارد .
باتوجهبهنتایجپژوهشحاضر ،بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؛بنابراینباتوجهبهمثبتبودنتأثیر

متغیر ترکیب سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی ،با افزایش سرمایه در گردش ،ارزش افزوده
اقتصادیشرکتافزایشخواهدیافت.برایناساسالزماست،شرکتهایعضوسازمانبورساوراقبهادار
تهران به منظور ایجاد و افزایش ارزش افزوده اقتصادی سطح مناسبی از سرمایه در گردش را در اختیار
داشتهباشند.همچنین،بین اثر تعاملی ترکیب سرمایه در گردش و اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرابطهمعناداریوجود داردواهرممالیبینمتغیرهای

شرکتهای
ترکیبسرمایهدرگردشوارزشافزودهاقتصادینقشمیانجیایفامیکند .
از این منظر ،میتوان نتیجه گرفت که با تأثیر میانجی متغیر اهرم مالی در رابطه تأثیر سرمایه در
گردشوارزشافزودهاقتصادی،تأثیر  مثبتسرمایهدرگردشبرارزشافزودهمنتجشده،منفیبشود.به
عبارتیعالوهبراینکهاستفادهازاهرمدرجهتافزایشداراییهامیزانسرمایهدرگردشراکاهشمیدهد،
تأثیر  اینمتغیررادرارزشافزودهاقتصادیمعکوسمی کندودرصورتافزایشبدهیواستفادهازاهرم
ما لی،افزایشدرسرمایهدرگردشمیزانارزشافزودهاقتصادیشرکتراکاهشمیدهد؛بنابراینپیشنهاد
می شود جهت بهبود وضعیت ارزش افزوده اقتصادی شرکت ،میزان بدهی را تا سطح قابل قبولی کاهش
دهند .
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