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سید حسین اشرفی شهری ،1دکتر محمدحسین ودیعی و سعید سمائی رهنی
تاریخ دریافت1314/12/23 :

تاریخ اصالح نهایی1315/04/15 :

**3

تاریخ پذیرش1315/05/01 :

چكیده


مقدمه :مدیریت بهینه سرمایه در گردش به عنوان یک منبع مالی کمهزینه نقش ویژهای در افزایش اثربخشی و کاهش
هزینهها دارد .هدف این پژوهش بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش در صنعت دارو با استفاده از نظامهای هوشمند
است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از لحاظ روش ،تحلیلی-ریاضی و از لحاظ هدف کاربردی است .نمونه آماری
پژوهش شامل  24شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1311-1313است .رفتار
متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی الگوسازی و مقادیر بهینه متغیرهای مستقل با
جستوجوی فراگیر تمام دامنه حاصل شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که در صنعت دارو ،بهینه دوره گردش حسابهای دریافتنی کمینه  10روز و
بیشینه  45روز است ،بهینه دوره گردش حسابهای پرداختنی بین  40و  54روز و بهینه دوره گردش موجودی مواد و
کاال در ازای سودآوری بهینه در بازه  252و  273روز است.
نتیجهگیری :مقادیر بهینه دوره گردش حسابهای دریافتنی نشان میدهد که برای رسیدن به بهترین سودآوری در

صنعت دارو ،فروشهای نسیه باید در دورههای کوتاهمدت (حداکثر  45روزه) وصول شود و فروشهای اعتباری برای
جذب مشتری روش مناسبی است .خرید از فروشندگان مواد اولیه باید به روش اعتباری باشد تا از خروج زود هنگام
منابع جلوگیری شود اما دوره پرداخت نباید از  54روز تجاوز کند .دوره پرداخت درازمدت باعث خواهد شد که
تهیهکنندگان مواد اولیه از ادامه فعالیت با شرکت خودداری کنند .همچنین ،موجودی مواد و کاال باید به طور میانگین
کمینه هر  252روز و بیشینه هر  273روز گردش داشته باشد .بنابراین ،به مدیران پیشنهاد میشود که در مدیریت
سرمایه در گردش و تنظیم بودجه ،مقادیر بهینه بدست آمده در این پژوهش را مدنظر قرار دهند.
واژههایکلیدی:جستوجوی فراگیر ،سرمایه درگردش ،سود و زیان عملیاتی ،شبکه عصبی پایه شعاعی.

 .1مربی حسابداری دانشگاه پیام نور واحد شیروان.
 .2دانشیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد.
 .3کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد.
* این مقاله از محل اعتبار دانشگاه پیام نور واحد شیروان حمایت شده است.

** نویسنده مسئول؛ رایانامهsaeedsamaei@gmail.com :

بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ...

مقدمه

که بهینهسازی سرمایه در گردش را در ایران برجستهتر
میکند این است که مدیران ترجیح میدهند به علت

تصمیمهای مربوط به مدیریت سرمایه در گردش

موقعیت تورمی حاکم بر کشور وجه نقد را به

اهمیت خاص دارد؛ زیرا برنامهریزی و کنترل داراییها

داراییهای دیگر تبدیل کنند .در نتیجه ،به دلیل

و بدهیهای جاری ،هم سودآوری شرکت را تحت

شرایط نامناسب نقدینگی در سررسید بدهیها درمانده

تأثیر قرار میدهد و هم عامل اصلی تعیین سطح

شده و اعتبار خود را از دست میدهند .تجربه نشان

نقدینگی شرکت است .در واقع ،مدیریت سرمایه در

داده است که بیشتر شرکتهایی که با درماندگی مالی

گردش با تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف

مواجه میشوند سرانجام دچار ورشکستگی میشوند

سرمایه در گردش عامل تأثیرگذاری بر هدف اصلی

( .)2در نتیجه ،مدیریت سرمایه در گردش و

شرکت یعنی بیشینهسازی ثروت سهامداران است (-3

بهینهسازی آن برای رسیدن به سودآوری و نقدینگی

 .)1سودآوری و نقدینگی بهینه هر دو جزء هدفهای

مطلوب اهمیت دارد .همچنین ،دارو کاالیی راهبردی

بنگاه تجاری است و در راستای رسیدن به هدف

و سودآور است ( )6و بخش سالمت به لحاظ تولید و

اصلی شرکت ،یعنی بیشینهکردن ثروت سهامداران ،به

مصرف منابع ،اثر بسیار مهمی بر اقتصاد کشور دارد و

یک اندازه اهمیت دارد .شرکتی که سودآوری ندارد

سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی را شامل میشود

نمیتواند برای مدت زیادی در بازار دوام بیاورد .با

( .)7بنابراین ،سوال مطرح در این پژوهش این است

این وجود ،رسیدن به سود به قیمت از دستدادن

که آیا میتوان با بکارگیری نظامهای هوشمند در

نقدینگی میتواند مشکالت جدی برای شرکت ایجاد

راستای بیشینهسازی سود ،سطح بهینه شاخصهای

کند .توجهنکردن به نقدینگی ممکن است شرکت را

مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای دارویی

با مشکالت ورشکستگی یا پرداختنکردن به موقع

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعیین

بدهیها مواجه کند ( .)4بنابراین ،داشتن ترکیب بهینه

کرد؟

سرمایه در گردش بهگونهای که منجر به افزایش بازده،


مبانی نظری

افزایش قدرت نقدینگی ،افزایش توان پرداخت بدهی
در سررسید و سرانجام تداوم فعالیتهای بنگاه تجاری

شیلینگ در پژوهشی عنوان میکند که واژه سرمایه

شود ،دارای اهمیت است .در این ارتباط ،یوسفزاده

در گردش به سرمایهگذاری در داراییهای جاری،

و اعظمی در پژوهشی عنوان کردند که اگر مبلغ

بدهیهای جاری ،موجودی نقد ،سرمایهگذاریهای

سرمایهگذاریشده در سرمایه در گردش نسبت به

کوتاهمدت ،حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و

جمع داراییهای شرکت ،نامتوازن باشد ممکن است

کاال مربوط میشود و مدیریت سرمایه در گردش

که این مبلغ در موقعیتی کارا استفاده نشود ( .)5آنچه

تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در
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گردش برای افزایش ثروت سهامداران است (.)1

باشد نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر است (.)12

هدف مدیریت سرمایه در گردش فراهمآوردن

تغییر این عوامل منجر به تغییر در سیاستهای مدیریت

شرایطی است که شرکت سطح داراییها و بدهیهای

سرمایه در گردش خواهد شد .مطابق با نتایج پژوهش

جاری را در سطحی متناسب با شرایط شرکت و محیط

ویشنانی و بوپش ماهیت تجاری ،ماهیت مواد خام،

پیرامون آن نگهداری کند ( .)1در نگاه کلی برای

فرایند فنآوری ،درجه رقابت بازار و خطمشی تقسیم

تحقق این امر دو دسته شرایط و الزامات قابل شناسایی

سود نیز در تعیین سرمایه در گردش مؤثر است (.)13

است :دسته اول شرایط و الزامات درونسازمانی و
دسته دوم شرایط و الزامات مرتبط با عوامل محیطی

شاخصهای سنجش کارایی مدیریت سرمایه در

( .)10از جمله شرایط درونسازمانی مدیریت سرمایه

گردش

در گردش ،تعیین حد مطلوب نقدینگی ،تأمین منابع

دوره گردش حسابهای دریافتنی :برابر با میانگین

مالی در کوتاهمدت ،مدیریت مطالبات و موجودی

تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود از

مواد و کاال و برنامهریزی نقدینگی شرکت است .از

مشتریان را وصول میکند .بر اساس نتایج پژوهش

موارد دسته دوم میتوان به وجود نهادهایی که به

النگ و همکاران ،فروشهای نسیه و معامالت

شرکتها در تعیین اعتبار مشتریان کمک میکنند و

اعتباری وسیلهای برای جذب مشتریان جدید و عامل

همچنین وجود فرصتهای سرمایهگذاری کوتاهمدت

محرک فروش است .چون به مشتری این امکان را

و تأمین مالی کوتاهمدت در بازار پولی اشاره کرد

میدهد تا قبل از پرداخت ،کیفیت محصول را ارزیابی

(.)11

کند ( .)14دوره درازمدت وصول مطالبات الزاماً
پدیدهای منفی نیست ،زیرا ممکن است سختگیری

عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش
مدیران سیاستهای سرمایه در گردش را با هدف
دستیابی به نقدینگی مطلوب برای تحقق هدفهای

بیش از حد در این مورد به کاهش فروش منجر شود
( .)15بنابراین ،مدیریت حسابهای دریافتنی میتواند
عامل مؤثری بر سودآوری شرکت باشد.

سودآور شرکت اجرا میکنند ( )1اما میزان سرمایه در

دوره گردش موجودی مواد و کاال :برابر با

گردش هر شرکت تحتتأثیر عوامل خاصی است که

میانگین تعداد روزهایی است که موجودی مواد و

مهمترین آنها ماهیت تولید ،اندازه فعالیت و دوره

کاال در شرکت نگهداری میشود .مدت زمان

عملیات شرکت است .شرکتها به لحاظ ماهیت

نگهداری موجودی مواد و کاال به طور مستقیم بر

فعالیت به سه دسته بازرگانی ،خدماتی و تولیدی

سودآوری تأثیرگذار است چرا که نگهداری

تقسیم میشوند .هر چه دوره عملیات شرکت (مدت

موجودی مواد و کاال در سطحی بهینه ،منابع راکد

زمان تبدیل مواد خام به کاالی ساخته شده) بیشتر

بنگاه تجاری را برای سرمایهگذاری در چرخه کسب
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و کار تجاری آزاد خواهد کرد ( .)16در این ارتباط،

نظامهای هوشمند

الزارادیز و تریفندیس معتقدند که میزان نگهداشت

دنیای شگفتانگیز و پیچیده مغز انسان و به طور

موجودی مواد و کاال باید در حدی باشد که افزون بر

کلی معمای هوش در بسیاری از حوزههای علوم

رفع نیاز مشتریان باعث کاهش هزینهها و افزایش سود

بشری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شود (.)17

تالشهای پویا و مستمری در زمینه شناخت ساختار

دوره گردش حسابهای پرداختنی :میانگین مدت

مغز انسان و تقلید از رفتار آن انجام شده است .اجرای

زمانی است که شرکت بدهیهای خود را پرداخت

ویژگیهای شگفتانگیز مغز در نظامی مصنوعی

میکند .سیاست اتخاذ شده در این مورد نیز بر

آرزوی همیشگی بشر بوده است اما با وجود یافتههای

سودآوری شرکت تأثیر خواهد گذاشت ( .)17به طور

ارزشمند حاصل شده از این مطالعات ،دانشمندان را

کلی شرکتها برای دو منظور به دوره پرداخت توجه

به این اذعان واداشته که ساختار مغز انسان

میکنند .یکی برنامهریزی پرداختها و تهیه بودجه

دستنیافتنی است .با این حال تالش برای تقلید هرچه

نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلتهایی که

بیشتر از مغز انسان ادامه دارد .این تالشها زمینه

فروشندگان مواد اولیه و کاالها برای دریافت مطالبات

پیدایش حوزه میان رشتهای هوش مصنوعی را ایجاد

خود تعیین میکنند (.)11

کرده است (.)21

دوره تبدیل وجه نقد :نشاندهنده حد فاصل زمان

شبکههای عصبی مصنوعی :در شبکههای عصبی

مصرف وجه نقد برای خرید موجودی مواد و کاال

مصنوعی سعی بر این است که ساختاری مشابه ساختار

مورد استفاده در فرایند تولید تا زمانی است که وجه

زیستشناختی مغز انسان و شبکه اعصاب بدن ساخته

نقد از طریق فروش محصول به شرکت باز میگردد.

شود تا همانند مغز قدرت یادگیری ،تعمیمدهی و

دوره تبدیل وجه نقد از نظر دیلوف یکی از اصلیترین

تصمیمگیری داشته باشد ( .)22شبکههای عصبی

شاخصهای سنجش مدیریت سرمایه در گردش است

مصنوعی الگوی ساده شدهای از مغز انسان است که از

( .)11یعقوبنژاد و همکاران در پژوهشی دوره تبدیل

تعداد بسیاری نرون به عنوان کوچکترین واحد

وجه نقد را معیاری رایج برای سنجش سرمایه در

پردازش در مغز و همچنین اتصالهای بین این نرونها

گردش در نظر گرفته و عنوان میکنند که هر چه این

برای رد و بدلکردن داده تشکیل شده است (.)23

دوره طوالنی باشد میزان سرمایه در گردش بیشتر

یکی از قابلیتهای بسیار مهم شبکه عصبی ،توانایی

است .همچنین ،دوره تبدیل وجه نقد کوتاهتر،

آموزش آن است .آموزش به این معناست که شبکه

سودآوری را افزایش میدهد؛ چرا که اگر هزینههای

عصبی به هنگام ورود داده و مشاهده پاسخ ،رفتار خود

سرمایه در گردش از منافع اقتصادی آن بیشتر باشد

را تنظیم میکند که اگر در لحظه بعدی همان ورودی

سودآوری بنگاه تجاری را کاهش خواهد داد (.)20

اعمال شود ،شبکه عصبی پاسخ مطلوبتری را ارئه
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کند ( .)24چندین ویژگی شبکههای عصبی

فنهای آماری طبقهبندی الگوها گرفتهاند (.)27

موجبشده تا از آن به عنوان یکی از روشهای هوش

ساختن شبکه تابع شعاعی در اساسیترین شکل شامل

مصنوعی در مسائل پیشبینی استفاده شود .بر خالف

سه الیه کامالً متفاوت است .الیه ورودی ،گروههای

روشهای سنتی مبتنی بر الگو ،شبکههای عصبی

منبع را شکل میدهد که در این پژوهش در الیه

روشی خودتنظیم مبتنی بر دادههاست که با فرضیههای

ورودی سه متغیر ورودی وجود دارد .دومین الیه،

اندکی درباره الگوی مسئله مورد نظر به حل آن

یک الیه پنهان با ابعاد کافی است که هدفهای

میپردازد .شبکههای عصبی با مشاهده مثالهای

مختلفی را در شبکه عصبی پرسپترون چند الیه دنبال

آموزشی پی به رابطه (هرچند نامشخص) دادهها

میکند .در شبکه مورد استفاده در این پژوهش 24

میبرد .به همین دلیل این روشها برای حل مسائلی

نرون پنهان در الیه پنهان قرار دارد و سرانجام الیه

مناسب است که حل آنها نیاز به دانشی دارد که

خروجی ،پاسخ شبکه به الگوهای فعالیت بکار رفته در

استحصال آن مشکل است ( .)25نحوه اتصال نورونها

الیه ورودی را ارائه میکند که یک خروجی برای آن

را ساختار یا معماری شبکه گویند که این ساختار

در نظر گرفته شده است .انتقال از سطح الیه ورودی به

رابطه تنگاتنگ با شیوه آموزش شبکه دارد .معماری

الیه پنهان غیرخطی است؛ در حالی که انتقال از سطح

شبکههای عصبی مصنوعی به صورت نمودارهای

الیه پنهان به سطح خروجی ،خطی است .توجیه

جهتدار موزونی است که در آن نورونهای

ریاضی برای این منطق به این موضع بر میگردد که

مصنوعی ،گرهها هستند و پیکانهای جهتدار (به

طبقهبندی قالب یک مسئله در یک فضای چند بُعدی

همراه وزنها) رابطه بین خروجیها و ورودیها را

غیرخطی به احتمال زیاد بیشتر از یک فضایی با ابعاد

نشان میدهد .شبکههای عصبی مصنوعی ،بر اساس

کمتر خطی ،قابل تجزیه است .به طور کلی ،در این

ساختار به دو گروه کلی شبکههای پیشرو (جریان

روش سعی میشود ،بر اساس روابط ذاتی میان دادهها،

عالمتها از ورودی به سمت خروجی است و هیچ

یک الگوی خطی یا غیرخطی بین متغیرهای مستقل و

عالمتی برگشت یا بازخورد داده نمیشود) و

وابسته برقرار شود (.)21

شبکههای بازخورد بازگشتی (افزون بر این که جریان
عالمتها از ورودی به سمت خروجی است،

بهینهسازی

عالمتهایی برگشت یا بازخورد داده میشود) تقسیم

بهینهسازی به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل

میشود ( .)26در این پژوهش به روش آزمون و خطا

دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر دامنهای

و بر اساس خطای شبکه (فاصله پیشبینیها با اعداد

معین از مقادیر است .سادهترین حالت تابع هدف،

واقعی) ،شبکه عصبی با تقارن شعاعی انتخاب شد که

کمینه یا بیشینهسازی تابع حقیقی ،با انتخاب نظاممند

کمترین خطا را داشت .این شبکهها بیشترین الهام را از

مقادیر حقیقی یا اعداد درست از یک مجموعه از
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مقادیر است ( .)21در فرایند یافتن بهترین جواب قابل

کوتاهکردن دوره تبدیل وجه نقد ،سودآوری شرکت

قبول ،باید به محدودیتها و نیازهای مسئله توجه

را بهبود میبخشد (.)11

داشت .یک مسئله ،ممکن است جوابهای مختلفی

ژانگ و همکاران در پژوهشی  213شرکت را در

داشته باشد که برای مقایسه آنها و انتخاب جواب

قالب  41صنعت در نظر گرفته و برای پیشبینی سود

بهینه ،تابع هدف تعریف میشود .انتخاب این تابع به

هر سهم از  4الگوی خطی تک متغیره ،خطی چند

ماهیت مسئله وابسته است ( .)30یک تقسیمبندی از

متغیره ،شبکه عصبی تک متغیره و شبکه عصبی چند

روشهای بهینهسازی شامل بهینهسازی محلی و

متغیره استفاده کردند .متغیرهای مورد استفاده شامل

بهینهسازی سراسری است .در روش بهینهسازی محلی

موجودی مواد و کاال ،داراییهای سرمایهای،

کار از یک نقطه فرضی اولیه آغاز و در جهت یافتن

حسابهای دریافتنی ،حاشیه سود ناخالص ،هزینههای

نقطه اکسترمم ادامه مییابد و در صورت یافتن اولین و

اداری و فروش ،نرخ مالیات مؤثر و بهرهوری نیروی

نزدیکترین اکسترمم آن را به عنوان نقطه بهینه معرفی

کار بود .نتایج پژوهش آنان نشان داد که شبکه عصبی

میکند؛ این روشها نمیتواند توابعی را بهینه کند که

دارای بهترین عملکرد در پیشبینی سود است (.)32

کمینه و بیشینههای محلی زیادی دارد .راهحل این

الزارادیز و تریفنیدیس در پژوهشی رابطه بین

موضوع ،بهینهسازی با استفاده از روشهای سراسری

سودآوری شرکت و مدیریت سرمایه در گردش را

است .روشهای بهینهسازی سراسری دو نوع

بررسی کردند .آنان سودآوری با حاشیه سود عملیاتی

(روشهای قطعی و احتمالی) است .در روشهای

ناخالص را اندازهگیری کردند .نتایج پژوهش

قطعی ،فضای جستوجوی جواب به صورت شمارش

الزارادیز و تریفنیدیس نشان داد که بین سودآوری و

کامل برای تعیین مقدار بهینه بررسی میشود .در

دوره تبدیل وجه نقد و اجزای آن رابطه منفی و

روشهای احتمالی ،فضای جواب به طور اتفاقی

معناداری وجود دارد (.)17

بررسی شده و پاسخی خوب معرفی میشود که
میتواند بهینه نیز باشد (.)31

فالوپ و اجیلر در پژوهشی  50شرکت پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار نیجریه را در بازه زمانی -2005
 1116بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

پیشینه پژوهش

رابطه منفی و معناداری بین سود خالص عملیاتی

دیلوف در پژوهشی از دوره تبدیل وجه نقد به

شرکت و دوره وصول مطالبات ،دوره گردش

عنوان جامعترین معیار سنجش مدیریت سرمایه در

موجودیها ،دوره پرداخت بدهیها و دوره تبدیل

گردش استفاده کرد و به این نتیجه رسید که مدیران

وجه نقد وجود دارد (.)33

میتوانند سودآوری بنگاه تجاری را با کاهش دوره

گیل و همکاران در پژوهشی از سود ناخالص

گردش حسابهای دریافتنی افزایش دهند و همچنین،

عملیاتی به عنوان شاخص سودآوری و از مدت زمان
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وصول مطالبات ،مدت زمان نگهداری موجودی مواد

سمائیرهنی و همکاران برای پیشبینی سودآوری،

و کاال ،مدت زمان پرداخت بدهیها و دوره تبدیل

بر اساس مدیریت سرمایه در گردش از شبکه عصبی

وجه نقد به عنوان شاخصهای مدیریت سرمایه در

فازی استفاده کردند .مدیریت سرمایه در گردش با

گردش استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

شاخصهای دوره گردش حسابهای دریافتنی ،دوره

که رابطه منفی و معناداری بین مدت زمان وصول

گردش موجودی مواد و کاال ،دوره گردش

مطالبات و سود ناخالص عملیاتی وجود دارد (.)34

حسابهای پرداختنی سنجیده شد و از درصد سود و

ابوزید در پژوهشی از دوره تبدیل وجه نقد و

زیان عملیاتی خالص به مجموع داراییها برای سنجش

اجزای مربوط به آن به عنوان معیارهای مدیریت

سودآوری شرکت استفاده شد .پژوهش به تفکیک،

سرمایه در گردش و برای ارزیابی عملکرد شرکت از

برای  16گروه صنایع در بازه زمانی 2007-2012

دو شاخص درصد سود و زیان عملیاتی به مجموع

انجام شد .نتایج پژوهش آنان حاکی از توانایی باالی

داراییها (به عنوان شاخص مبتنی بر دادههای

شبکه عصبی فازی در الگوسازی و پیشبینی

حسابداری) و شاخص کیوتوبین (به عنوان یک

سودآوری ،بر اساس شاخصهای مدیریت سرمایه در

شاخص مبتنی بر بازار) استفاده کرد .نتایج پژوهش

گردش بود (.)1

وی نشان داد که هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه

مان و جانگ در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه

منفی و معنادار بین دوره تبدیل وجه نقد و عملکرد

در گردش بر سودآوری رستورانهای کشور آمریکا

شرکت وجود ندارد .چرا که شرکتهای با سودآوری

پرداختند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که رابطهای

و عملکرد خوب در بازار سهام انگیزهای برای بهبود

 Uشکل معکوس بین سرمایه در گردش و سودآوری

بخشیدن به مدیریت سرمایه در گردش خود ندارند

رستورانها وجود دارد که حاکی از سطح بهینه

(.)35

سرمایه در گردش است (.)37

مارتونن و همکاران از نرخ بازگشت سرمایه به

نیهات و همکاران در پژوهشی مدیریت سرمایه در

عنوان شاخص سودآوری و از دوره تبدیل وجه نقد

گردش را در تعداد 541ر 15از شرکتهای آمریکایی

به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش استفاده

در بازه زمانی  1112-2011بررسی کردند .یافتههای

کردند .متغیرهای کنترلی پژوهش آنان نسبت حاشیه

پژوهش آنان نشان داد که برای مدیریت سرمایه در

سود عملیاتی و نسبت داراییهای غیرجاری بود .نتایج

گردش سطحی بهینه وجود دارد و شرکتهایی که به

پژوهش مارتونن و همکاران نشان داد که تغییرات

مقدار بهینه در سرمایه در گردش ،سرمایهگذاری

چرخه تبدیل وجهنقد در شرکتهای کوچک و

میکنند هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ بازار سهام

متوسط نسبت به شرکتهای بزرگ تأثیر بیشتری بر

عملکرد بهتری دارند (.)31

نرخ بازگشت سرمایه دارد (.)36

فراح و همکاران در پژوهشی کارایی مدیریت
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بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ...

سرمایه در گردش شرکتهای مالزیایی را در بازه

کنترل درست دوره تبدیل وجه نقد و نگهداری

زمانی  2010-2013بررسی کردند .آنان برای تجزیه و

حسابهای دریافتنی ،موجودی مواد و کاال و

تحلیل کارایی مدیریت سرمایه در گردش از سه

حسابهای پرداختنی در سطحی مطلوب و بهینه برای

شاخص عملکرد استفاده کردند .نتایج پژوهش فراح و

بنگاه تجاری سود کسب کنند (.)41

همکاران نشان داد که شرکتهای کوچک کارایی

یعقوبنژاد و همکاران در پژوهشی تعداد 16

مدیریت سرمایه در گردش پایینی در دوره مورد

شرکت را در بازه زمانی  1310-1316با هدف بررسی

بررسی دارند (.)31

رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری

ستایش و همکاران از نرخ بازده داراییها برای

بررسی کردند .آنان اثر معیارهای مدیریت سرمایه در

سنجش سودآوری و از دوره وصول مطالبات ،دوره

گردش بر سود خالص عملیاتی به عنوان معیار عملکرد

گردش موجودی مواد و کاال ،دوره گردش

مالی را آزمون کردند .نتایج پژوهش یعقوبنژاد و

حسابهای پرداختنی و دوره تبدیل وجه نقد به عنوان

همکاران نشان داد که بین متغیرهای مدیریت سرمایه

معیاری برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده

در گردش و سودآوری رابطه معکوس وجود دارد و

کردند .نتایج پژوهش آنان با استفاده از رگرسیون

افزایش دوره تبدیل وجه نقد منجر به کاهش

چندمتغیره و یافتههای بررسی شده  224شرکت نشان

سودآوری شرکتها خواهد شد .همچنین ،مدیران

داد که رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای دوره

میتوانند با کاهش دوره تبدیل وجه نقد شرکت و

وصول مطالبات ،دوره گردش موجودی و دوره تبدیل

نگهداشتن سرمایه در گردش شرکت در سطح بهینه

وجه نقد با سودآوری شرکت وجود دارد .همچنین،

برای شرکت ایجاد ارزش کنند (.)20

شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین دوره گردش

یحییزادهفر و همکاران رابطه بین مدیریت سرمایه

حسابهای پرداختنی و سودآوری مشاهده نشد (.)40

در گردش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در

صفری در پژوهشی از سود ناخالص به عنوان معیار

بورس اواراق بهادار تهران را تجزیه و تحلیل کردند.

سودآوری شرکت و همچنین ،از متغیرهای مدتزمان

بر خالف پژوهشهای پیشین ،آنان رابطه غیرخطی از

وصول مطالبات ،مدت زمان نگهداری موجودی مواد

نوع درجه دوم بین این دو متغیر را بررسی کردند.

و کاال ،مدتزمان پرداخت بدهیها و دوره تبدیل

نتایج پژوهش یحییزادهفر و همکاران حاکی از آن

وجهنقد به عنوان متغیرهای مستقل و معیارهای

بود که رابطه غیرخطی بین مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش استفاده کرد .نتایج

و سودآوری وجود ندارد .همچنین ،بین سه صنعت

پژوهش وی حاکی از آن بود که رابطه منفی و

خودرو و ساخت قطعات ،محصوالت شیمیایی و

معناداری بین سود ناخالص و دوره تبدیل وجه نقد و

محصوالت کانی غیرفلزی تنها در صنعت محصوالت

اجزای آن وجود دارد .مدیران میتوانند از طریق

شیمیایی رابطه غیرخطی بین مدیریت سرمایه در
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انتخاب بهترین مقدار است .تهیه الگوی مسائل

گردش و سودآوری وجود دارد (.)42
قنبری و همکاران در پژوهشی تأثیر چرخه تبدیل

بهینهسازی شامل سه مرحله است .الف .تعریف

وجه نقد و سرمایه در گردش بر توان عملیاتی

متغیرهای تصمیم (شامل متغیرهای مستقل و وابسته)،

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

ب .تعریف تابع هدف و پ .استخراج محدودیتها

را بررسی کردند .نمونه پژوهش شامل  112شرکت در

( .)45در این پژوهش در قدم اول متغیرهای مستقل و

بازه زمانی  1311-1312و شاخصهای اندازهگیری

وابسته (متغیرهای ورودی و خروجی) مشخص شد.

آن چرخه تبدیل وجه نقد و سرمایه در گردش بود.

سپس ،با استفاده از فن شبکه عصبی پایه شعاعی رابطه

نتایج پژوهش آنان نشان داد که سرمایه در گردش بر

بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و به طور کلی

توان عملیاتی تأثیر معناداری دارد اما چرخه تبدیل

تابع هدف پژوهش تدوین و محدودیتهای متغیرهای

وجه نقد بر توان عملیاتی تأثیر معناداری ندارد (.)43

پژوهش مشخص شد .سرانجام ،با استفاده از فن

فرمانآرا و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه

جستوجوی فراگیر ،شاخصهای مدیریت سرمایه در

بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن

گردش در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس

بر سودآوری و شاخص عملکرد در بازه زمانی

اوراق بهادار تهران بهینهسازی شد (بهینهسازی تابع

 1311-13پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

هدف) .دادههای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از

بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده

نرمافزار اطالعاتی رهآورد نوین نسخه  3و صورتهای

اقتصادی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

مالی شرکتها از پایگاه اطالعاتی کدال و پایگاه

بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این

اطالعاتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی

رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس میشود اما

استخراج شده است .در این پژوهش برای اجرای

این رابطه در میان شرکتهای فعال در فرابورس

شبکه عصبی پایه شعاعی و بهینهسازی جستوجوی

مشاهده نشد .همچنین ،ترکیب سرمایه در گردش تأثیر

فراگیر از نرمافزار  STATISTICAنسخه  1استفاده

معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق

شد.

صاحبان سهام در شرکتهای فعال در سازمان بورس



و فرابورس ندارد (.)44

جامعه آماری و نمونه پژوهش
در این پژوهش ،شرکتهای دارویی پذیرفته شده

روشپژوهش

در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی -1313



 1311به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و

پژوهش حاضر از لحاظ روش ،پژوهشی تحلیلی-

نمونه پژوهش شامل شرکتهایی است که شرایط

ریاضی است .هدف مسائل بهینهسازی ،جستوجو و

بیانشده در ادامه را داشته باشند:

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان 1315

9

بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ...
 قبل از سال  1311در بورس اوراق بهادار تهران

حساب موجودی مواد و کاال و  AAPitمیانگین
حسابهای پرداختنی.

پذیرفته شده باشند.
 اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
 در دوره پژوهش توقف یا تغییر در سال مالی

ب .متغیر وابسته :متغیر وابسته این پژوهش
سودآوری شرکت و برابر است با درصد سود و زیان
عملیاتی خالص به مجموع داراییها .دلیل استفاده از

نداشته باشند.
با توجه به شرایط باال تعداد  24شرکت دارویی به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.

سود و زیان عملیاتی خالص به جای سود قبل از کسر
هزینههای مالی و مالیات و یا سود بعد از کسر مالیات
این است که سعی شده موفقیت یا شکست شرکت با
نسبتهای عملیاتی مرتبط شود و برای همگنسازی

متغیرهای پژوهش
الف .متغیر مستقل :در این پژوهش از  3متغیر

این متغیر از نسبت سود و زیان عملیاتی خالص به

مستقل (دوره گردش حسابهای دریافتنی ،دوره

مجموع داراییها به عنوان متغیر وابسته استفاده شد.

گردش موجودی مواد و کاال و دوره گردش


طراحی شبکه عصبی پایه شعاعی

حسابهای پرداختنی) استفاده شده است که
شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه در گردش است.
 .1دوره گردش حسابهای دریافتنی:

در طراحی شبکه باید ساختار شبکهای که منجر به
ساخت بهترین الگو میشود را شناسایی کرد .برای

)RCPit = 360 / (Sit/AARit

یافتن بهترین ساختمان شبکه از روش آزمون و خطا

 :RCPitدوره گردش حسابهای دریافتنی:Sit ،

استفاده شد .برای این منظور ساختارهای مختلف

درآمد فروش و  :AARitمیانگین حسابهای

شبکههای عصبی آزموده شد و شبکه عصبی پایه

دریافتنی.

شعاعی با کمترین میزان خطا تعیین شد.

رابطه 1

 .2دوره گردش موجودی مواد و کاال:
رابطه 2

)ICPit = 360 / (COGSit/AAIit

بعد از این که دادههای مورد نیاز پژوهش
جمعآوری شد ،این دادهها به دو مجموعه دادههای

 :ICPitدوره گردش موجودی مواد و کاال:COGSit ،

آموزش و دادههای ارزیابی تقسیم شد .از دادههای

بهای تمام شده کاالی فروش رفته و  :AAIitمیانگین

آموزش برای آموزش الگو و از دادههای ارزیابی به

موجودی مواد و کاال.

منظور محاسبه میزان خطای شبکه نسبت به دادههایی

 .3دوره گردش حسابهای پرداختنی:

استفاده شد که تاکنون وارد الگو نشده است .البته،

رابطه 3

برای این که ارزیابی مناسب باشد اجرای یک

])CPit = 360 / [(COGSit+Iit-Ii(t-1))/AAPit

الگوریتم کفایت نمیکند .به بیان دیگر ،زمانی که

 :PCPitدوره گردش حسابهای پرداختنی:Iit ،

یک مجموعه داده در اختیار گذاشته میشود ،باید

01
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بخشی از آن را برای ارزیابی نهایی کنار گذاشت و از

است.

بقیه برای یادگیری استفاده کرد و مجدداً دو مجموعه
را تغییر داد و دوباره الگو را ارزیابی کرد .در پژوهش

شاخص میانگین مجذور خطا :از تقسیم مجموع
مربعات تفاضل خطا بر تعداد نمونه به دست میآید.

حاضر برای این منظور از روش اعتبارسنجی متقابل

رابطه 5

 K-Foldاستفاده شد .به این صورت که به طور

1 n
 (Yt  Yt )2
n t 1

تصادفی مجموعه دادهها به  5قسمت مساوی تقسیم

جذر میانگین مجذور خطا:

شد .در اجرای اول ،قسمت اول از  5قسمت به منظور

1

رابطه 6

ارزیابی و  4قسمت باقیمانده برای آموزش استفاده

MSE 

1 n
2
RMSE    (Yt  Y t ) 2 
n
 t 1


شد .در اجرای دوم ،قسمت دوم از  5قسمت به منظور

شاخص میانگین انحرافات مطلق :این شاخص از

ارزیابی و از  4قسمت باقیمانده برای آموزش استفاده

تقسیم مجموع قدر مطلق خطاها بر تعداد نمونه به

شد و  5مرتبه شبکه عصبی پایه شعاعی به همین روال

دست میآید:

اجرا شد .در هر بار تکرار ،یک نرخ خطا برای

رابطه 7

دادههای ارزیابی محاسبه و سرانجام میانگین نرخ

میانگین قدر مطلق نسبت خطا:

خطاهای بدست آمده به عنوان نرخ خطای دادههای
ارزیابی در نظر گرفته شد.

رابطه 1



2

برای نشان دادن وضعیت یادگیری دادهها از برخی
از معیارهای عملکرد استفاده میشود .این معیارها به

رابطه 1

)  (Yt  Y t
t 1

2

n

 Yt

R2  1



طور عمده مربوط به خطای بین خروجیهای شبکه و
خروجیهای مطلوب واقعی است .اگر مقدار حقیقی



و مقدار پیشبینی شده متغیرها

n

t 1

یافتهها


متغیر در زمان  tرا با

1 n Yt  Y t
 Y
n t 1
t

MAPE 

ضریب تعیین:

معیارهای ارزیابی عملکرد الگو

Yt

1 n
 Yt  Y t
n t 1

MAE 

آمار توصیفی

نشان داده شود ،آنگاه تفاضل مقدار خروجی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره

شبکه و واقعی آن نشاندهنده خطای الگو خواهد بود

 1ارائه شده است .میانگین دورههای گردش

با Y t

که با

et

حسابهای دریافتنی ،موجودی مواد و کاال و

نشان داده میشود:

رابطه 4

e t  Yt  Y t

حسابهای پرداختنی ،به ترتیب ،برابر با  153 ،171و

برای بررسی دقت الگوی بکار گرفته شده و

 57روز بوده است .یعنی ،به طور میانگین ،فروش

کارایی عملکرد آن از معیارهای زیر استفاده شده

شرکتهای دارویی به شکل نسیه  171روزه انجام
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00

بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ...

میشود ،موجودی مواد و کاال به طور میانگین هر 153

معیارهای سنجش خطاست که مقادیر کمتر آنها

روز گردش دارد و حسابهای پرداختنی تقریباً پس از

نشاندهنده قدرت بیشتر الگو خواهد بود .همچنین،

دوره  57روزه پرداخت میشود .همچنین ،بیشینه

مقدار ضریب تعیین بین  0تا  1است .اگر ضریب تعیین

درصد سود و زیان عملیاتی خالص به داراییها %56

برابر با  1باشد به این معناست که خطایی وجود ندارد

است و میانگین این متغیر  ،%23به این معنا که

و این بهترین حالت ممکن است و اگر ضریب تعیین

شرکتهای دارویی به طور میانگین به میزان  %23از

برابر با صفر باشد یعنی متغیرهای مستقل مورد مطالعه

داراییهای خود ،سود عملیاتی کسب میکنند .کمینه

هیچ تأثیری بر برآورد متغیر وابسته ندارد .در این

این نسبت برای شرکتهای مورد بررسی  %2است.

پژوهش پس از آموزش و آزمایش شبکه عصبی پایه
شعاعی ،نتایج معیارهای خطای ارزیابی به شرح جدول

نتایج شبکه عصبی پایه شعاعی

شماره  2است.

همانطور که اشاره شد شاخص میانگین مجذور

در شکل شماره  1محور افقی تعداد دادههای نمونه

خطا ،جذر میانگین مجذور خطا ،شاخص میانگین

و محور عمودی نشاندهنده درصد سود و زیان

انحرافات مطلق و میانگین قدر مطلق نسبت خطا

عملیاتی خالص است .این شکل مقادیر واقعی و

جدول:1آمارتوصیفیمتغیرها
متغیر

اختصار

مشاهده کمینه بیشینه میانگین انحرافمعیار

دوره گردش حسابهای دریافتنی

RCP

144

20

331

171

60

دوره گردش موجودی مواد و کاال

ICP

144

56

277

153

56

دوره گردش حسابهای پرداختنی

PCP

144

1

221

57

43

دوره تبدیل وجه نقد

CCC

144

27

411

275

12

RCP + ICP

144

104

550

232

11

POP

144

2

56

23

12

مجموع دوره گردش حسابهای دریافتنی و
دوره گردش موجودی مواد و کاال
درصد سود و زیان عملیاتی خالص



جدول:2معیارهایارزیابیالگویشبكهعصبیپایهشعاعی

02

شاخصمیانگین

جذرمیانگین

شاخصمیانگین

میانگینقدر

مجذورخطا

مجذورخطا

انحرافاتمطلق

مطلقنسبتخطا

66/51066

1/155407

6/571551

0/513114
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ضریبتعیین

0/10172

سید حسین اشرفی شهری ،دکتر محمدحسین ودیعی و سعید سمائی رهنی


شكل:1مقایسهمقادیرواقعیمتغیروابستهوخروجیشبكهعصبی

پیشبینی شده با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی را

مقداری بیش از  360به خود بگیرد ،برای حذف

نشان میدهد .پس از کشف روابط بین دادههای

جوابهای

غیرواقعی،

ورودی و دادههای خروجی به وسیله شبکه عصبی پایه

محدودیتهای زیر برای متغیرهای ورودی و خروجی

شعاعی ،متغیرهای ورودی با استفاده از شبکه عصبی و

در نظر گرفته شد:

به کمک فن جستوجوی فراگیر بهینهسازی شد.

بهینه

رابطه 10

دستنیافتنی

و

x i  0, maxxi 

(RCPi  ICPi )  0, maxRCPi  ICPi 

CCCi  0, maxCCCi 

نتایج حاصل از فن جستوجوی فراگیر
در هر عمل بهینهسازی یک تابع هدف وجود دارد

POPi  0,%100

و برحسب نوع مسئله مورد نظر ممکن است

محدودیتها به این گونه است که ICP ،RCP( xi

محدودیتهایی نیز وجود داشته باشد ( .)46در این

و  )PCPمیتواند مقادیری باشد از  0تا بیشترین

پژوهش ساختارها و الگوهای کشف شده در گام قبلی

مقداری که در دادهها برای  xiوجود دارد .همچنین،

به عنوان تابع هدف مسئله استفاده شد .همچنین ،از آن

در دومین و سومین محدودیت نیز مجموع دوره

جا که معموالً متغیرهای ورودی در این پژوهش

گردش حسابهای دریافتنی و دوره گردش موجودی

اعدادی است بین  0تا  360و ممکن است به ندرت

مواد و کاال و همچنین دوره تبدیل وجه نقد میتواند

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،15بهار و تابستان 1315

03

بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ...

مقادیری باشد از  0تا بیشترین مقداری که در دادهها

تقسیمبندی شد .میانگین متغیرهای ورودی و خروجی

وجود دارد.

این  10گروه در جدول شماره  3و مقادیر میانگین،
بیشینه و کمینه متغیرها در بین خروجیهای بیش از

محدودیت دیگری که برای دادههای ورودی در

 %60در جدول شماره  4ارائه شده است.

نظر گرفته شده به شرح زیر است:
N  0,1,2,3,4,.....

xi  N

در جدولهای شمارههای  3و  4واحد سنجش

در واقع ،در این محدودیت عنوان شده که

متغیرهای دوره گردش حسابهای دریافتنی ،دوره

ورودیها فقط میتواند اعداد صحیح باشد و دقت

گردش موجودی مواد و کاال و دوره گردش

دادههای ورودی با اختالف یک روز است .پس از

حسابهای پرداختنی ،روز است .متغیر وابسته پژوهش

اعمال محدودیتهای باال ،جستوجوی فراگیر برای

نیز درصد سود و زیان عملیاتی خالص به داراییها

یافتن بهترین ترکیب شاخصهای مدیریت سرمایه در

است که مقادیر بیش از  %60آن بر اساس پیشبینی

گردش در راستای بیشینهسازی درصد سود و زیان

شبکه عصبی پایه شعاعی ارائه شده است.

رابطه 11

و

عملیاتی خالص انجام شد و تمام ورودیهای
ایجادکننده درصد سود و زیان عملیاتی خالص باالی

نتیجهگیری


 %60بدست آمد .این موارد بر اساس درصد سود و



زیان عملیاتی خالص (متغیر خروجی) به  10گروه

هدف مدیریت سرمایه در گردش بهینهسازی حجم


جدول:3مقادیرمتغیرهادرازایخروجیبیشاز%06
ردیف

بازهدرصدسودو

میانگیندرصدسودو
میانگیندورهگردش
میانگیندورهگردش
میانگیندورهگردش


زیانعملیاتیخالص حسابهایدریافتنی

موجودیموادوکاال حسابهایپرداختنی

زیانعملیاتیخالص

1

(]16-100

10

272

41

17/6

2

(]12-16

15

273

50

14/16

3

(]11-12

16

267

47

10/26

4

(]14-11

21

261

51

16/15

5

(]10-14

23

263

44

12

6

(]76-10

27

261

54

77/11

7

(]72-76

21

251

40

73/10

1

(]61-72

32

263

50

70

1

(]64-61

35

254

50

66/02

10

(]60-64

44

252

46

61/11
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بازده

بازهدرصدسودو

میانگیندرصدسودو
میانگیندورهگردش
میانگیندورهگردش
میانگیندورهگردش

موجودیموادوکاال

حسابهایپرداختنی

زیانعملیاتیخالص

زیانعملیاتیخالص حسابهایدریافتنی

کل

(]60-100

25

264

41

10

بیشینه

(]60-100

10

273

40

17/6

کمینه

(]60-100

44

252

54

61/11

داراییها و بدهیهای جاری است .یعنی محیاکردن

روش فروشهای اعتباری  10تا  45روزه استفاده کرد

شرایطی که داراییها و بدهیهای جاری شرکت

اما باید در نظر داشت که فروشهای نقدی و یا

متناسب با محیط پیرامون و شرایط داخلی شرکت

اعتباری کمتر از  10روز ممکن است باعث کاهش

نگهداری شود .در این پژوهش سعی شده است تا با

بازار فروش شود .چرا که بر اساس شواهد و اطالعات

استفاده از نظامهای هوشمند ،مقدار بهینه شاخصهای

گذشته و نتایج پژوهش حاضر ،اگر شرکتهای

مدیریت سرمایه در گردش مشخص شود .برای

دارویی در ایران (که جامعه آماری این پژوهش

الگوسازی و کشف رفتار بین دادههای ورودی و

است) ،فروشهای اعتباری با دورههای کمتر از 10

خروجی از شبکه عصبی پایه شعاعی استفاده شد .پس

روز انجام دهند مشتریان از سایر رقبا خرید خواهند

از ساخت الگوی مناسب ،به کمک فن جستوجوی

کرد .همچنین ،فروشهای اعتباری با دورههای بیشتر

فراگیر ،مقدار متغیرهای ورودی در ازای متغیر

از  45روز به امید افزایش تعداد مشتریان باعث ایجاد

خروجی بهینه تعیین شد .برای بررسی دقت الگوی

بحرانهای مالی در شرکت خواهد شد .چرا که با

ساخته شده و کارایی عملکرد آن از معیارهای

طوالنیشدن دوره وصول مطالبات ،منابع مالی دیرتر

شاخص میانگین مجذور خطا ،جذر میانگین مجذور

به شرکت برمیگردد و شرکت با کمبود نقدینگی

خطا ،شاخص میانگین انحرافات مطلق ،میانگین قدر

مواجه میشود .روند افزایشی دوره گردش

مطلق نسبت خطا و ضریب تعیین استفاده شد .تفسیر

حسابهای دریافتنی (از  10تا  45روز) در کنار روند

مقادیر بهینه دوره گردش حسابهای دریافتنی نشان

کاهشی درصد سود و زیان عملیاتی خالص در جدول

داد که برای رسیدن به بهترین سودآوری در صنعت

شماره  3نشاندهنده رابطه معکوس این دو متغیر است

دارو ،فروشهای نسیه باید در دورههای کوتاهمدت

که بهترین حالت برای فروشهای اعتباری برای

(حداکثر  45روزه) وصول شود .در شرکتهای

رسیدن به سود و زیان عملیاتی بیشتر در صنعت دارو

دارویی برای جذب مشتری و فروش بیشتر میتوان از

 10روزه خواهد بود .نتایج بررسی دوره گردش
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حسابهای دریافتنی نشان میدهد که شرکتهای

کاالها شده است ( )47و ممکن است سود حاصل از

دارویی برای رسیدن به سودآوری بهتر باید دوره

افزایش ارزش در اثر نگهداری کاال بیش از سود

گردش حسابهای دریافتنی خود را بین  10تا  45روز

حاصل از فعالیت شرکتها باشد و نگهداری بیشتر

قرار داده و سعی در رسیدن به دوره  10روزه کنند.

کاال در انبار باعث افزایش قیمت و افزایش سود

همراستا با نتایج پژوهش حاضر نتایج پژوهش النگ و

حاصل از فروش شده باشد .بنابراین ،در صورت وجود

همکاران ( )14و محمدی ( )15نیز نشان داد که

همین شرایط اقتصادی در کشور باید سعی شود دوره

فروشهای نسیه و معامالت اعتباری وسیلهای برای

گردش موجودی مواد و کاال به  273روزه برسد تا

جذب مشتریان جدید و عامل محرک فروش است.

مواد و کاال شامل افزایش ارزش در انبار شود .نتایج

مقدار بهینه دوره گردش موجودی مواد و کاال نشان

حاصل از مقدار بهینه دوره حسابهای پرداختنی

میدهد که برای رسیدن به سودآوری بهینه ،موجودی

نشانگر این موضوع است که شرکتهای دارویی

مواد و کاال باید به طور میانگین کمینه هر  252روز و

میتوانند خریدهای خود را از توزیعکنندگان کاال و

بیشینه هر  273روز گردش داشته باشد .نگهداری

مواد اولیه به طور اعتباری انجام دهند تا بتوان از این

موجودی مواد و کاال بیش از این مدت در انبار باعث

طریق از خروج زود هنگام منابع از شرکت جلوگیری

ایجاد منابع راکد خواهد شد .چرا که به پشتوانه نتایج

کرده و باعث افزایش سودآوری برای سهامداران شد.

پژوهش حاضر میتوان گفت که انبار کردن کاالها

بر اساس نتایج این پژوهش ،شرکتهای دارویی در

برای مدت زمان بیش از  273روز بیشتر از نیاز

راستای رسیدن به سود بهینه باید سعی کنند

مشتریان شرکتهای دارویی است و ممکن است

حسابهای پرداختنی خود را پس از دوره  40تا 54

کاالها در انبارها راکد بماند .همچنین ،باید این

روزه پرداخت و از این مهلت برای پرداختها و تهیه

موضوع را مدنظر قرار داد که نگهداری کاال به مقدار

بودجه نقدی خود استفاده کنند.

کم در انبار ممکن است افزون بر این که جوابگوی

بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که

نیاز مشتریان نباشد باعث افزایش هزینهها و سرانجام

هیأت مدیره شرکتهای دارویی از نتایج این پژوهش

کاهش سود شود .روند کاهشی دوره گردش

در اتخاذ تصمیمهای مربوط به مدیریت درست منابع و

موجودی مواد و کاال (از  273تا  252روز) در کنار

سرمایه در گردش شرکت استفاده کنند و مدیران مالی

روند کاهشی درصد سود و زیان عملیاتی خالص در

شرکتهای دارویی نیز از نتایج این پژوهش برای

جدول شماره  3نشان میدهد که بین این دو متغیر

تنظیم بودجه نقدی (با توجه به میزان ورود و خروج

رابطه مستقیم وجود دارد .در تفسیر چرایی این رابطه

وجه نقد در اثر دریافت و پرداخت حسابهای

میتوان گفت که با توجه به شرایط اقتصادی کشور،

دریافتنی و حسابهای پرداختنی با توجه به دوره بهینه

رشد تورم در سالهای اخیر باعث افزایش قیمت

تعیین شده) استفاده کنند .در راستای بهینهسازی
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سودآوری شرکتها تحت تأثیر عوامل بسیاری

مدیریت سرمایه در گردش پیشنهاد میشود که در

 اجتماعی و سیاسی) است که، فرهنگی،(اقتصادی

پژوهش آینده با استفاده از روشهای میدانی و تکمیل

کنترلکردن تمامی آنها غیرممکن است و احتماالً بر

پرسشنامه بهوسیله افراد متخصص و با تجربه در این

 باید در، بنابراین.نتایج این پژوهش مؤثر بوده است

حرفه (مانند مدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای

تعمیم نتایج این پژوهش به سایر کشورها و سایر

دارویی) شاخصهای مدیریت سرمایه در گردش

 اجتماعی، فرهنگی،جوامع با شرایط متفاوت اقتصادی

بهینهسازی شده و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر

.و سیاسی احتیاط شود

 گفتنی است که در فرآیند انجام پژوهش.مقایسه شود
حاضر محدودیتی وجود داشت و آن این که
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