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چكیده


افزایش اثربخشی و کاهش  ای در نقش ویژههزینه  منبع مالی کمیک به عنوان  گردش درمدیریت بهینه سرمایه  :مقدمه
های هوشمند  نظامگردش در صنعت دارو با استفاده از  درسازی مدیریت سرمایه  پژوهش بهینه هدف این .داردها  هزینه
 .است
نمونه آماری  .استاز لحاظ هدف کاربردی و ریاضی -تحلیلی ،از لحاظ روشحاضر  پژوهش :وشپژوهشر

رفتار . است 1311-1313تهران در بازه زمانی  بهادار اوراق بورس در شده شرکت دارویی پذیرفته 24شامل پژوهش 
با های مستقل  مقادیر بهینه متغیرسازی و والگشبکه عصبی پایه شعاعی استفاده از پژوهش با   های مستقل و وابسته متغیر

 .حاصل شدجوی فراگیر تمام دامنه و جست
روز و  10 کمینههای دریافتنی  حسابگردش دوره بهینه که در صنعت دارو،  دهد مینشان پژوهش  نتایج :هایافته
مواد و موجودی گردش ه دوربهینه روز و  54و  40های پرداختنی بین  حسابگردش دوره بهینه روز است،  45 بیشینه

 .استروز  273و  252کاال در ازای سودآوری بهینه در بازه 
دهد که برای رسیدن به بهترین سودآوری در  های دریافتنی نشان می حسابگردش مقادیر بهینه دوره  :گیرینتیجه

برای های اعتباری  روشفد و وصول شو( روزه 45 حداکثر)مدت  های کوتاه های نسیه باید در دوره فروش ،صنعت دارو
تا از خروج زود هنگام  باشداعتباری  روش باید بهخرید از فروشندگان مواد اولیه . استروش مناسبی جذب مشتری 

باعث خواهد شد که   درازمدتپرداخت   دوره. روز تجاوز کند 54نباید از   پرداخت  اما دوره شودمنابع جلوگیری 
میانگین  باید به طور مواد و کاال موجودیچنین،  هم. خودداری کنندفعالیت با شرکت  از ادامهکنندگان مواد اولیه  تهیه

شود که در مدیریت  به مدیران پیشنهاد می ،بنابراین .روز گردش داشته باشد 273هر  بیشینهروز و  252هر  کمینه
 .رار دهندقنظر مدسرمایه در گردش و تنظیم بودجه، مقادیر بهینه بدست آمده در این پژوهش را 
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مقدمه

 

 مربوط به مدیریت سرمایه در گردش های تصمیم

ها ریزی و کنترل داراییزیرا برنامه ؛اهمیت خاص دارد

سودآوری شرکت را تحت  همهای جاری،   و بدهی

ین سطح عامل اصلی تعی و هم دهدقرار می تأثیر

مدیریت سرمایه در  ،در واقع .استنقدینگی شرکت 

یب منابع و مصارف گردش با تعیین حجم و ترک

هدف اصلی بر  یگذارتأثیرعامل  سرمایه در گردش

-3) ثروت سهامداران است سازی بیشینه یعنی شرکت

 های هدف ءسودآوری و نقدینگی بهینه هر دو جز (.1

تجاری است و در راستای رسیدن به هدف  بنگاه

داران، به کردن ثروت سهام بیشینهیعنی  ،اصلی شرکت

 نداردسودآوری که  یشرکت. دیک اندازه اهمیت دار

با . دوام بیاورد در بازارمدت زیادی برای تواند نمی

دادن  سود به قیمت از دسترسیدن به  این وجود،

تواند مشکالت جدی برای شرکت ایجاد  نقدینگی می

به نقدینگی ممکن است شرکت را  نکردن توجه .دکن

به موقع  نکردن با مشکالت ورشکستگی یا پرداخت

ترکیب بهینه  داشتن ،بنابراین .(4)کند  مواجهها بدهی

ای که منجر به افزایش بازده،  هگون بهسرمایه در گردش 

 توان پرداخت بدهیافزایش نقدینگی،  افزایش قدرت

 بنگاه تجاریهای تداوم فعالیت سرانجامو  در سررسید

زاده  یوسف  در این ارتباط،  .است دارای اهمیت ،دشو

مبلغ  که اگر در پژوهشی عنوان کردندو اعظمی 

ه شده در سرمایه در گردش نسبت ب گذاری سرمایه

ت ممکن اسشرکت، نامتوازن باشد های  جمع دارایی

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

تر سرمایه در گردش را در ایران برجسته سازیهبهین که

دهند به علت ترجیح می مدیرانکند این است که  می

نقد را به  وجه کشورحاکم بر  موقعیت تورمی

دلیل ه ب ،نتیجه در. های دیگر تبدیل کنند دارایی

ها درمانده شرایط نامناسب نقدینگی در سررسید بدهی

تجربه نشان  .دهند را از دست میشده و اعتبار خود 

هایی که با درماندگی مالی شرکت بیشترکه است داده 

 شونددچار ورشکستگی می سرانجامشوند مواجه می

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

سازی آن برای رسیدن به سودآوری و نقدینگی  بهینه

دارو کاالیی راهبردی چنین،  هم .اهمیت دارد مطلوب

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

 و تصاد کشور دارداثر بسیار مهمی بر اق ،مصرف منابع

شود  سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی را شامل می

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

های هوشمند در  نظام بکارگیریبا توان  که آیا می

های شاخص سطح بهینه ،سازی سود بیشینه راستای

 دارویی های کتشر درمدیریت سرمایه در گردش 

تهران را تعیین  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

کرد؟


 مبانی نظری
کند که واژه سرمایه عنوان میدر پژوهشی  شیلینگ

 های جاری،گذاری در داراییدر گردش به سرمایه

 های گذاری سرمایهنقد،  موجودیهای جاری،  بدهی

 مواد وهای دریافتنی و موجودی ، حسابمدت کوتاه

شود و مدیریت سرمایه در گردش  کاال مربوط می

تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در 
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 .(1) است سهامدارانثروت  افزایشبرای  گردش

آوردن  مدیریت سرمایه در گردش فراهم هدف

های  و بدهی ها که شرکت سطح دارایی است شرایطی

تناسب با شرایط شرکت و محیط جاری را در سطحی م

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

دو دسته شرایط و الزامات قابل شناسایی  این امرتحقق 

و  سازمانی درون دسته اول شرایط و الزامات :تاس

عوامل محیطی  مرتبط با دسته دوم شرایط و الزامات

 مدیریت سرمایه سازمانی دروناز جمله شرایط  .(10)

 منابع تأمین ،تعیین حد مطلوب نقدینگی ،در گردش

مدیریت مطالبات و موجودی ، مدت کوتاه در مالی

از  .است ریزی نقدینگی شرکت برنامهو کاال مواد و 

که به  وجود نهادهاییتوان به  دسته دوم می دموار

ند و نک میتعیین اعتبار مشتریان کمک  ها در شرکت

مدت  گذاری کوتاه های سرمایه وجود فرصتچنین  هم

اشاره کرد  بازار پولی درمدت  و تأمین مالی کوتاه

(11). 

 

 در تعیین میزان سرمایه در گردش مؤثرعوامل 
های سرمایه در گردش را با هدف  سیاست مدیران

 های هدفتحقق برای  ی به نقدینگی مطلوبدستیاب

اما میزان سرمایه در  (1) کنندسودآور شرکت اجرا می

که  عوامل خاصی است تأثیر گردش هر شرکت تحت

و دوره  فعالیت، اندازه ماهیت تولیدها  آن ترین مهم

ها به لحاظ ماهیت  شرکت .استعملیات شرکت 

سه دسته بازرگانی، خدماتی و تولیدی  فعالیت به

مدت )شرکت  عملیاتچه دوره  ره .شوند میتقسیم 

 بیشتر (زمان تبدیل مواد خام به کاالی ساخته شده

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

های مدیریت  سیاست در تغییر منجر به این عوامل تغییر

مطابق با نتایج پژوهش . خواهد شد گردش سرمایه در

ماهیت تجاری، ماهیت مواد خام،  ویشنانی و بوپش

مشی تقسیم  خط و رقابت بازار ، درجهآوری فنفرایند 

 .(13) است مؤثر در تعیین سرمایه در گردشنیز  سود

 

های سنجش کارایی مدیریت سرمایه در شاخص
 گردش

میانگین  با برابر :های دریافتنیگردش حسابدوره 

شرکت مطالبات خود از  تعداد روزهایی است که

 پژوهشنتایج بر اساس  .کندمی را وصول مشتریان

های نسیه و معامالت فروش ،و همکاران النگ

ای برای جذب مشتریان جدید و عامل اعتباری وسیله

به مشتری این امکان را ون چ .محرک فروش است

دهد تا قبل از پرداخت، کیفیت محصول را ارزیابی می

 وصول مطالبات الزاماً درازمدت دوره. (14) کند

گیری سختممکن است ، زیرا نیستمنفی  ایپدیده

 دشوبه کاهش فروش منجر  مورددر این بیش از حد 

تواند می های دریافتنی حساب مدیریت ،نابراینب .(15)

 .بر سودآوری شرکت باشد یمؤثرعامل 

 با برابر :کاالمواد و دوره گردش موجودی  

مواد و هایی است که موجودی میانگین تعداد روز

مدت زمان . شودکاال در شرکت نگهداری می

بر  به طور مستقیمکاال مواد و نگهداری موجودی 

نگهداری گذار است چرا که تأثیرسودآوری 

بهینه، منابع راکد  یکاال در سطحمواد و موجودی 

گذاری در چرخه کسب سرمایهبرای  را بنگاه تجاری
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، ارتباطدر این (. 16)و کار تجاری آزاد خواهد کرد 

ند که میزان نگهداشت معتقدالزارادیز و تریفندیس 

بر  افزوناشد که کاال باید در حدی بمواد و موجودی 

و افزایش سود  ها رفع نیاز مشتریان باعث کاهش هزینه

 .(17) دشو

میانگین مدت  :های پرداختنیدوره گردش حساب 

 پرداخترا  خود هایبدهی شرکتکه  استزمانی 

نیز بر  مورداین سیاست اتخاذ شده در . کند می

به طور  (.17)گذاشت  خواهد تأثیر شرکتسودآوری 

توجه دوره پرداخت به ها برای دو منظور کلی شرکت

ها و تهیه بودجه  ریزی پرداخت یکی برنامه. کنند می

هایی که  نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت

فروشندگان مواد اولیه و کاالها برای دریافت مطالبات 

 (.11)کنند  خود تعیین می

دهنده حد فاصل زمان نشان :تبدیل وجه نقد دوره

 مواد و کاال مصرف وجه نقد برای خرید موجودی

که وجه است  تا زمانی استفاده در فرایند تولید مورد

. دگردنقد از طریق فروش محصول به شرکت باز می

رین تیکی از اصلی دوره تبدیل وجه نقد از نظر دیلوف

 های سنجش مدیریت سرمایه در گردش است شاخص

تبدیل  دورهدر پژوهشی  و همکاران نژاد یعقوب .(11)

رایج برای سنجش سرمایه در  یمعیار وجه نقد را

چه این  کنند که هرو عنوان می در نظر گرفتهگردش 

 بیشترسرمایه در گردش  میزان باشد طوالنیدوره 

 ،تر کوتاهدوره تبدیل وجه نقد  چنین، هم. ستا

 هایاگر هزینهکه  چرا ؛دهد سودآوری را افزایش می

 باشد بیشترسرمایه در گردش از منافع اقتصادی آن 

 .(20) دخواهد داتجاری را کاهش  بنگاهسودآوری 

 های هوشمندنظام
انسان و به طور مغز انگیز و پیچیده  دنیای شگفت

علوم های  حوزهاز  یبسیار کلی معمای هوش در

. است  تحلیل قرار گرفتهبشری مورد بررسی و تجزیه و 

ساختار های پویا و مستمری در زمینه شناخت  تالش

 اجرای. است انجام شدهمغز انسان و تقلید از رفتار آن 

مصنوعی  ینظامانگیز مغز در  های شگفت ویژگی

های  با وجود یافته اما گی بشر بوده استآرزوی همیش

دانشمندان را  ،این مطالعاتاز ارزشمند حاصل شده 

به این اذعان واداشته که ساختار مغز انسان 

با این حال تالش برای تقلید هرچه . نیافتنی است دست

ها زمینه  این تالش. بیشتر از مغز انسان ادامه دارد

عی را ایجاد ای هوش مصنو پیدایش حوزه میان رشته

 .(21) کرده است

 های عصبی در شبکه: های عصبی مصنوعیشبکه

 مشابه ساختار یسعی بر این است که ساختار مصنوعی

مغز انسان و شبکه اعصاب بدن ساخته شناختی  زیست

دهی و   تعمیم ،شود تا همانند مغز قدرت یادگیری

های عصبی شبکه(. 22)گیری داشته باشد  تصمیم

 ازاست که ای از مغز انسان ساده شده یالگومصنوعی 

ترین واحد  کتعداد بسیاری نرون به عنوان کوچ

ها های بین این نرونچنین اتصال پردازش در مغز و هم

 (.23) تشکیل شده است کردن داده برای رد و بدل

عصبی، توانایی  شبکههای بسیار مهم یکی از قابلیت

 شبکهآموزش به این معناست که . آموزش آن است

پاسخ، رفتار خود  و مشاهده ورود دادهعصبی به هنگام 

بعدی همان ورودی  لحظهد که اگر در کن میرا تنظیم 

تری را ارئه عصبی پاسخ مطلوب شبکهد، شواعمال 
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های عصبی  چندین ویژگی شبکه (.24)د کن

های هوش  به عنوان یکی از روشاز آن  تاشده  موجب

خالف  بر. دشوبینی استفاده  مصنوعی در مسائل پیش

های عصبی  ، شبکهالگوهای سنتی مبتنی بر  روش

 های هکه با فرضی ستها تنظیم مبتنی بر دادهخود یروش

مورد نظر به حل آن  ئلهمس یالگواندکی درباره 

های  های عصبی با مشاهده مثال شبکه. دپرداز می

ها  داده( هرچند نامشخص) رابطهآموزشی پی به 

ها برای حل مسائلی  به همین دلیل این روش. دبر می

ها نیاز به دانشی دارد که  که حل آن مناسب است

 ها نحوه اتصال نورون (.25)استحصال آن مشکل است 

 را ساختار یا معماری شبکه گویند که این ساختار

معماری . ددارآموزش شبکه  هتنگاتنگ با شیو رابطه

 نمودارهایی عصبی مصنوعی به صورت ها شبکه

های  دار موزونی است که در آن نورون جهت

به ) دار جهت های ناو پیک هستند ها همصنوعی، گر

را  ها ها و ورودی خروجی بین رابطه( ها همراه وزن

اساس  های عصبی مصنوعی، بر شبکه. دده نشان می

جریان )های پیشرو  شبکه به دو گروه کلی ساختار

ها از ورودی به سمت خروجی است و هیچ  عالمت

و ( شود داده نمی دبرگشت یا بازخور عالمتی

جریان که  بر این افزون)بازگشتی  دهای بازخور شبکه

، ی به سمت خروجی استاز ورود ها عالمت

تقسیم  (شود داده می دی برگشت یا بازخورهای عالمت

روش آزمون و خطا  هدر این پژوهش ب(. 26) دشو می

ها با اعداد  بینی فاصله پیش)ر اساس خطای شبکه و ب

که انتخاب شد  ، شبکه عصبی با تقارن شعاعی(واقعی

ها بیشترین الهام را از  بکهین شا. ترین خطا را داشت کم

(. 27) اند بندی الگوها گرفته ماری طبقههای آ فن

ترین شکل شامل  در اساسی تابع شعاعیساختن شبکه 

های  الیه ورودی، گروه. سه الیه کامالً متفاوت است

که در این پژوهش در الیه  دهد را شکل می منبع

دومین الیه، . وجود داردر ورودی ورودی سه متغی

 های هدفیک الیه پنهان با ابعاد کافی است که 

پرسپترون چند الیه دنبال  شبکه عصبیمختلفی را در 

 24 پژوهشدر شبکه مورد استفاده در این  .کند می

الیه  سرانجامنرون پنهان در الیه پنهان قرار دارد و 

ه در رفتکار پاسخ شبکه به الگوهای فعالیت ب خروجی،

که یک خروجی برای آن  دکن الیه ورودی را ارائه می

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

در حالی که انتقال از سطح  ؛استخطی غیر الیه پنهان

توجیه . است یالیه پنهان به سطح خروجی، خط

که  گردد ر میریاضی برای این منطق به این موضع ب

عدی ر یک فضای چند بُمسئله د بندی قالب یک طبقه

غیرخطی به احتمال زیاد بیشتر از یک فضایی با ابعاد 

به طور کلی، در این  .است ، قابل تجزیهخطی تر کم

ها،  دادهذاتی میان شود، بر اساس روابط  روش سعی می

خطی یا غیرخطی بین متغیرهای مستقل و  یک الگوی

 (.21)وابسته برقرار شود 

 

 سازی بهینه

به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل  سازی بهینه

 ای دامنهتعریف شده بر  تابع هدفدستیابی از یک 

هدف،  تابع حالت ترین ساده .معین از مقادیر است

مند  ، با انتخاب نظام تابع حقیقیسازی  بیشینهیا  کمینه

از  مجموعهاز یک  درستاعداد یا  مقادیر حقیقی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%87%D8%AF%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87


                                                ...                                         سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از  بهینه

 1315 و تابستان ، بهار15اول، پیاپی   حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره مجله       6

یافتن بهترین جواب قابل در فرایند  .(21)است  مقادیر

توجه  مسئلهها و نیازهای  به محدودیت یدقبول، با

های مختلفی  ، ممکن است جوابمسئلهیک  .داشت

ها و انتخاب جواب  باشد که برای مقایسه آن داشته

انتخاب این تابع به . شود هدف تعریف میبهینه، تابع 

 از  بندی تقسیم یک .(30)وابسته است  مسئله ماهیت

محلی و  سازی بهینه شامل سازی بهینههای  روش

سازی محلی  روش بهینهدر . سراسری است سازی بهینه

یافتن  جهت فرضی اولیه آغاز و در کار از یک نقطه

یابد و در صورت یافتن اولین و مم ادامه میاکستر نقطه

ترین اکسترمم آن را به عنوان نقطه بهینه معرفی  نزدیک

که را بهینه کند  تواند توابعی ها نمی کند؛ این روش می

حل این  راه. داردهای محلی زیادی  بیشینهو  کمینه

های سراسری  سازی با استفاده از روش موضوع، بهینه

دو نوع سازی سراسری  های بهینه روش .است

های  در روش. است( های قطعی و احتمالی روش)

 شمارش صورتجوی جواب به و ، فضای جست قطعی

در . شود بررسی میمقدار بهینه  تعیین کامل برای

، فضای جواب به طور اتفاقی  های احتمالی روش

که شود معرفی میخوب  پاسخیو  شدهبررسی 

 (.31)واند بهینه نیز باشد ت می

 

  پیشینه پژوهش

به تبدیل وجه نقد  دوره از در پژوهشی دیلوف

ترین معیار سنجش مدیریت سرمایه در جامع عنوان

که مدیران  به این نتیجه رسیدو  کرد استفادهگردش 

دوره  کاهش باتجاری را  بنگاهتوانند سودآوری می

 چنین، همد و افزایش دهن های دریافتنی حسابگردش 

سودآوری شرکت  ،جه نقدتبدیل و دورهکردن کوتاه

 .(11) بخشد را بهبود می

شرکت را در  213 و همکاران در پژوهشی ژانگ

سود بینی  ه و برای پیشصنعت در نظر گرفت 41قالب 

خطی تک متغیره، خطی چند  یالگو 4هر سهم از 

متغیره و شبکه عصبی چند  متغیره، شبکه عصبی تک

متغیرهای مورد استفاده شامل . کردنداستفاده متغیره 

ای، های سرمایهکاال، داراییمواد و موجودی 

های های دریافتنی، حاشیه سود ناخالص، هزینه حساب

وری نیروی بهره و مؤثراداری و فروش، نرخ مالیات 

 که شبکه عصبی نشان دادپژوهش آنان نتایج . بودکار 

 . (32) استبینی سود دارای بهترین عملکرد در پیش

بین  رابطهدر پژوهشی  الزارادیز و تریفنیدیس

سودآوری شرکت و مدیریت سرمایه در گردش را 

سودآوری با حاشیه سود عملیاتی  آنان. دندکربررسی 

نتایج پژوهش . کردندگیری  اندازهرا ناخالص 

که بین سودآوری و نشان داد تریفنیدیس  الزارادیز و

و منفی  رابطهوجه نقد و اجزای آن  دوره تبدیل

  .(17) معناداری وجود دارد

شده  پذیرفته شرکت 50در پژوهشی فالوپ و اجیلر 

-2005در بازه زمانی را بورس اوراق بهادار نیجریه  در

 که دادنشان آنان ژوهش نتایج پ. بررسی کردند 1116

بین سود خالص عملیاتی  معناداریو رابطه منفی 

ول مطالبات، دوره گردش شرکت و دوره وص

ها و دوره تبدیل ، دوره پرداخت بدهیهاموجودی

  .(33) وجود داردوجه نقد 

سود ناخالص  از پژوهشی در و همکاران گیل

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

تبدیل  دورهها و  کاال، مدت زمان پرداخت بدهیو 

های مدیریت سرمایه در  وجه نقد به عنوان شاخص

 دادنشان آنان نتایج پژوهش . نداستفاده کردگردش 

معناداری بین مدت زمان وصول و که رابطه منفی 

  .(34) د ناخالص عملیاتی وجود داردمطالبات و سو

از دوره تبدیل وجه نقد و در پژوهشی ابوزید 

های مدیریت اجزای مربوط به آن به عنوان معیار

سرمایه در گردش و برای ارزیابی عملکرد شرکت از 

و زیان عملیاتی به مجموع  درصد سود دو شاخص

های  به عنوان شاخص مبتنی بر داده) ها دارایی

به عنوان یک ) توبینشاخص کیوو  (اریحسابد

نتایج پژوهش . استفاده کرد( شاخص مبتنی بر بازار

که هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه  دادنشان وی 

تبدیل وجه نقد و عملکرد  معنادار بین دورهو منفی 

های با سودآوری چرا که شرکت .شرکت وجود ندارد

بهبود ی برا ای عملکرد خوب در بازار سهام انگیزهو 

 بخشیدن به مدیریت سرمایه در گردش خود ندارند

(35). 

ه نرخ بازگشت سرمایه ب از و همکاران مارتونن

 تبدیل وجه نقد دورهعنوان شاخص سودآوری و از 

به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش استفاده 

 نسبت حاشیه انآنپژوهش های کنترلی متغیر. کردند

نتایج . بود جاریغیرهای  راییسود عملیاتی و نسبت دا

که تغییرات نشان داد  و همکاران مارتوننپژوهش 

های کوچک و نقد در شرکت تبدیل وجه چرخه

 بیشتری بر تأثیر های بزرگشرکتنسبت به متوسط 

  .(36)دارد نرخ بازگشت سرمایه 

بینی سودآوری،  پیش رایب و همکاران رهنی سمائی

عصبی  شبکهاز  دشمدیریت سرمایه در گرساس ار ب

 بامدیریت سرمایه در گردش  .دندکرفازی استفاده 

های دریافتنی، دوره گردش حساب های دورهشاخص

کاال، دوره گردش مواد و گردش موجودی 

از درصد سود و  و سنجیده شدهای پرداختنی  حساب

سنجش برای  هازیان عملیاتی خالص به مجموع دارایی

پژوهش به تفکیک،  .سودآوری شرکت استفاده شد

 2007-2012در بازه زمانی صنایع گروه  16برای 

توانایی باالی حاکی از آنان پژوهش  نتایج .انجام شد

بینی  سازی و پیشالگوفازی در شبکه عصبی 

مدیریت سرمایه در های  سودآوری، بر اساس  شاخص

  .(1) بود گردش

ثیر سرمایه در پژوهشی به بررسی تأمان و جانگ 

کشور آمریکا  های رستوران بر سودآوریگردش  در

 ای که رابطه پژوهش آنان نشان دادهای  یافته. پرداختند

U گردش و سودآوری   در شکل معکوس بین سرمایه

 سطح بهینه حاکی ازوجود دارد که  ها رستوران

 (.37) است گردش  در سرمایه

 مدیریت سرمایه دردر پژوهشی نیهات و همکاران 

های آمریکایی  از شرکت 15ر541 تعداد گردش را در

های  یافته. بررسی کردند 1112-2011در بازه زمانی 

 برای مدیریت سرمایه درپژوهش آنان نشان داد که 

هایی که به  بهینه وجود دارد و شرکت یگردش سطح

گذاری  سرمایه ،گردش مقدار بهینه در سرمایه در

هام کنند هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ بازار س می

 (.31)عملکرد بهتری دارند 

و همکاران در پژوهشی کارایی مدیریت  فراح
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بازه را در  اییهای مالزی گردش شرکت درسرمایه 

برای تجزیه و  آنان. کردندبررسی  2010-2013 زمانی

تحلیل کارایی مدیریت سرمایه در گردش از سه 

 و پژوهش فراحنتایج . شاخص عملکرد استفاده کردند

های کوچک کارایی  که شرکت داد  اننش همکاران

گردش پایینی در دوره مورد  مدیریت سرمایه در

 (.31)بررسی دارند 

ها برای از نرخ بازده دارایی و همکاران ستایش

دوره وصول مطالبات، دوره  از و سنجش سودآوری

گردش کاال، دوره مواد و گردش موجودی 

عنوان تبدیل وجه نقد به  های پرداختنی و دوره حساب

معیاری برای مدیریت سرمایه در گردش استفاده 

با استفاده از رگرسیون آنان نتایج پژوهش . کردند

نشان شرکت  224 شده های بررسیو یافته متغیرهچند

بین متغیرهای دوره  یمنفی و معنادار رابطه که داد

تبدیل  دورهوصول مطالبات، دوره گردش موجودی و 

 ،چنین هم .وجود دارد  وجه نقد با سودآوری شرکت

 گردشوجود رابطه بین دوره  مبنی برشواهدی 

 .(40) مشاهده نشدهای پرداختنی و سودآوری حساب

 سود ناخالص به عنوان معیار ازدر پژوهشی صفری 

زمان  مدت متغیرهایاز  چنین، هم و سودآوری شرکت

مواد وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی 

تبدیل  دورهها و  پرداخت بدهیزمان  کاال، مدتو 

نقد به عنوان متغیرهای مستقل و معیارهای  وجه

 نتایج. استفاده کردمدیریت سرمایه در گردش 

 و که رابطه منفی بود حاکی از آنپژوهش وی 

تبدیل وجه نقد و  دورهبین سود ناخالص و معناداری 

توانند از طریق  مدیران می. اجزای آن وجود دارد

تبدیل وجه نقد و نگهداری  ورهد درستکنترل 

کاال و مواد و دی های دریافتنی، موجو حساب

برای  همطلوب و بهین یسطح های پرداختنی در حساب

 .(41) دکنن کسبسود   اریتج بنگاه

 16تعداد  و همکاران در پژوهشی نژاد یعقوب

با هدف بررسی  1310-1316بازه زمانی  شرکت را در

 گردش و سودآوری رابطه بین مدیریت سرمایه در

اثر معیارهای مدیریت سرمایه در  آنان. بررسی کردند

بر سود خالص عملیاتی به عنوان معیار عملکرد  گردش

و  نژاد یعقوبپژوهش  نتایج. را آزمون کردندمالی 

بین متغیرهای مدیریت سرمایه  داد کهنشان همکاران 

و  در گردش و سودآوری رابطه معکوس وجود دارد

منجر به کاهش  تبدیل وجه نقد هدور افزایش

مدیران چنین،  هم. ها خواهد شد سودآوری شرکت

تبدیل وجه نقد شرکت و  دورهش د با کاهنتوان می

داشتن سرمایه در گردش شرکت در سطح بهینه  نگه

 .(20) دکننایجاد ارزش   برای شرکت

بین مدیریت سرمایه  رابطه و همکاران فر زاده یحیی

ی پذیرفته شده در ها شرکتدر گردش و سودآوری 

. دندتحلیل کر تجزیه و را بورس اواراق بهادار تهران

غیرخطی از  رابطهآنان ، های پیشین پژوهشخالف  بر

. کردندبررسی را نوع درجه دوم بین این دو متغیر 

حاکی از آن همکاران  و فر زاده پژوهش یحیینتایج 

 غیرخطی بین مدیریت سرمایه در گردش رابطهکه  بود

سه صنعت  بین ،چنین هم. و سودآوری وجود ندارد

خودرو و ساخت قطعات، محصوالت شیمیایی و 

محصوالت کانی غیرفلزی تنها در صنعت محصوالت 

غیرخطی بین مدیریت سرمایه در  رابطهشیمیایی 
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 (.42) گردش و سودآوری وجود دارد

 تبدیل تأثیر چرخهدر پژوهشی قنبری و همکاران 

عملیاتی  توان بر گردش در سرمایه و نقد وجه

بورس اوراق بهادار تهران  شده در پذیرفته های شرکت

در  شرکت 112 شامل پژوهش نمونه. دندرا بررسی کر

 گیری اندازه های شاخص و 1311-1312 بازه زمانی

. بود گردش در سرمایه و نقد وجه تبدیل چرخهآن 

 بر گردش در سرمایه که داد نشانآنان  پژوهش نتایج

 تبدیل چرخه اما دارد معناداری ثیرتأ عملیاتی نتوا

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

 رابطه بررسی بهدر پژوهشی همکاران  و آرا فرمان

 آن تأثیر و مالی اهرم و گردش در سرمایه مدیریتبین 

 در بازه زمانی  عملکرد  شاخص و سودآوری بر

 داد که نشان ژوهش آنانپ نتایج. پرداختند 13-1311

 افزوده ارزش و گردش در سرمایه ترکیب بین

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در اقتصادی

 این و دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه تهران بهادار

 اما شود می معکوس مالی اهرم میانجی تأثیر با رابطه

 فرابورس در فعال های شرکت میان در رابطه این

 تأثیر گردش در سرمایه ترکیب ،چنین هم. نشد مشاهده

 حقوق بازده نسبت و مالی اهرم متغیرهای بر معناداری

 بورس سازمان در فعال های شرکت در سهام صاحبان

 .(44)فرابورس ندارد  و

 
 پژوهشروش



-تحلیلی یوهشژپ، حاضر از لحاظ روش پژوهش

جو و و جست ،سازی هدف مسائل بهینه .ریاضی است

 مسائل تهیه الگوی .بهترین مقدار است انتخاب

تعریف  .الف .است مرحلهسه  شاملسازی  بهینه

 ،(مستقل و وابستهشامل متغیرهای )تصمیم  متغیرهای

 ها محدودیتاستخراج  .پ و تابع هدف تعریف .ب

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

. دشمشخص  (متغیرهای ورودی و خروجی) وابسته

رابطه  پایه شعاعی شبکه عصبی فنبا استفاده از  ،سسپ

بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و به طور کلی 

متغیرهای  های تابع هدف پژوهش تدوین و محدودیت

 فنبا استفاده از  سرانجام،. دشپژوهش مشخص 

سرمایه در مدیریت های  شاخص ،جوی فراگیرو جست

ه در بورس پذیرفته شد دارویی های در شرکت گردش

سازی تابع  بهینه) شد سازی بهینهاوراق بهادار تهران 

یاز این پژوهش با استفاده از های مورد ن داده .(هدف

های  و صورت 3نسخه  نوین درآو افزار اطالعاتی ره نرم

و پایگاه  کدال اطالعاتی از پایگاه ها مالی شرکت

 توسعه و مطالعات اسالمی ،یت پژوهشاطالعاتی مدیر

 اجرایبرای  در این پژوهش .اج شده استاستخر

جوی و جست سازی بهینه وپایه شعاعی  شبکه عصبی

استفاده  1نسخه   STATISTICA افزار نرم از فراگیر

 .شد



 پژوهشنمونه  و آماری جامعه
 شده پذیرفته دارویی های شرکت ،پژوهشدر این 

-1313ی در بازه زمان تهران بهادار اوراق بورس در

و  هشدان جامعه آماری در نظر گرفته به عنو 1311

شرایط هایی است که  شامل شرکت نمونه پژوهش

 :شده در ادامه را داشته باشند بیان
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  تهران  بهادار اوراق بورسدر  1311قبل از سال

 .پذیرفته شده باشند

 دها در دسترس باش اطالعات مورد نیاز آن. 

  توقف یا تغییر در سال مالی  پژوهشدر دوره

 .باشندنداشته 

به  شرکت دارویی 24با توجه به شرایط باال تعداد 

 .انتخاب شدعنوان نمونه پژوهش 

 

 های پژوهشغیرتم
متغیر  3 از در این پژوهش: متغیر مستقل .الف

دوره  ،های دریافتنی دوره گردش حساب)مستقل 

 گردشدوره و  کاالمواد و گردش موجودی 

که  استفاده شده است( های پرداختنی حساب

 .استسرمایه در گردش  های کارایی مدیریت شاخص

 :های دریافتنیگردش حساب دوره .1

 RCPit = 360 / (Sit/AARit)           1رابطه 

RCPit :های دریافتنیگردش حساب دوره ،Sit :

های میانگین حساب: AARit و درآمد فروش

 .دریافتنی

 :کاالمواد و دوره گردش موجودی  .2

   ICPit = 360 / (COGSit/AAIit)        2رابطه  

ICPit: کاالمواد و موجودی گردش  دوره ،COGSit: 

میانگین  :AAIit و کاالی فروش رفته بهای تمام شده

 .موجودی مواد و کاال

 :های پرداختنی حسابگردش دوره  .3

 3رابطه  
CPit = 360 / [(COGSit+Iit-Ii(t-1))/AAPit)] 
 

PCPit :یهای پرداختنحسابگردش  دوره، Iit: 

میانگین  AAPit و کاالمواد و حساب موجودی 

 .های پرداختنیحساب

 پژوهشاین  متغیر وابسته: متغیر وابسته .ب

درصد سود و زیان با است برابر  وسودآوری شرکت 

دلیل استفاده از . هامجموع دارایی عملیاتی خالص به

سود و زیان عملیاتی خالص به جای سود قبل از کسر 

و مالیات و یا سود بعد از کسر مالیات  مالی های هزینه

کت با موفقیت یا شکست شر شدهاین است که سعی 

سازی  برای همگنو د های عملیاتی مرتبط شونسبت

از نسبت سود و زیان عملیاتی خالص به این متغیر 

 .وان متغیر وابسته استفاده شدها به عنمجموع دارایی


 پایه شعاعیعصبی  طراحی شبکه

ای که منجر به در طراحی شبکه باید ساختار شبکه

برای . شود را شناسایی کرد می الگوساخت بهترین 

آزمون و خطا شبکه از روش  یافتن بهترین ساختمان

ساختارهای مختلف  برای این منظور. شداستفاده 

شبکه عصبی پایه و  آزموده شد ی عصبیها شبکه

 .دش تعیینترین میزان خطا  با کم شعاعی

های مورد نیاز پژوهش  که داده بعد از این

های  داده  ها به دو مجموعه ی شد، این دادهآور جمع

 های از داده. تقسیم شد های ارزیابی آموزش و داده

های ارزیابی به  و از داده الگوبرای آموزش  آموزش

 هایی داده نسبت به خطای شبکه میزانمنظور محاسبه 

 ،البته .است گو نشدهوارد الکه تاکنون استفاده شد 

 ی یکاجراکه ارزیابی مناسب باشد  برای این

 زمانی که ،به بیان دیگر. کند الگوریتم کفایت نمی

شود، باید  داده در اختیار گذاشته می  یک مجموعه
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بخشی از آن را برای ارزیابی نهایی کنار گذاشت و از 

 استفاده کرد و مجدداً دو مجموعه یادگیری بقیه برای

در پژوهش . را ارزیابی کرد الگوییر داد و دوباره را تغ

 حاضر برای این منظور از روش اعتبارسنجی متقابل

K-Fold به طور  به این صورت که. استفاده شد

تقسیم قسمت مساوی  5 ها بهمجموعه دادهتصادفی 

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

استفاده  آموزش مانده برای قسمت باقی  4 ارزیابی و

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

استفاده  آموزش مانده برای قسمت باقی 4از  ارزیابی و

به همین روال  پایه شعاعی مرتبه شبکه عصبی 5 و شد

یک نرخ خطا برای  در هر بار تکرار،  .شداجرا 

 میانگین نرخ سرانجامو  ی ارزیابی محاسبهها داده

 یها دادهدست آمده به عنوان نرخ خطای خطاهای ب

 .شدارزیابی در نظر گرفته 



 های ارزیابی عملکرد الگومعیار

ها از برخی برای نشان دادن وضعیت یادگیری داده

ها به این معیار. شودهای عملکرد استفاده می از معیار

های شبکه و طور عمده مربوط به خطای بین خروجی

اگر مقدار حقیقی . ستهای مطلوب واقعی اخروجی

بینی شده متغیرها  و مقدار پیش tYرا با  tمتغیر در زمان 

گاه تفاضل مقدار خروجی  نشان داده شود، آن tYبا

دهنده خطای الگو خواهد بود  شبکه و واقعی آن نشان

که با 
t

e شود نشان داده می: 

tY                                    4بطه را 
t

Y
t

e  
برای بررسی دقت الگوی بکار گرفته شده و 

های زیر استفاده شده کارایی عملکرد آن از معیار

 .است

از تقسیم مجموع : شاخص میانگین مجذور خطا

 .آید دست میه مربعات تفاضل خطا بر تعداد نمونه ب

                            5رابطه  



n

1t

2
t )tY(Y

n

1
MSE 

 

 :جذر میانگین مجذور خطا

2                        6رابطه   

1

2
n

1t
t )tY(Y

n

1
RMSE 








 


 

این شاخص از : شاخص میانگین انحرافات مطلق

ه تقسیم مجموع قدر مطلق خطاها بر تعداد نمونه ب

 :آید دست می

                           7رابطه 



n

1t
t tYY

n

1
MAE 

 

 :میانگین قدر مطلق نسبت خطا

                        1رابطه 





n

1t t

t

Y

tYY

n

1
MAPE 

 :ضریب تعیین

                           1رابطه  











n

1t

2
t

n

1t

2
t

2

Y

)tY(Y

1R 



هایافته


 آمار توصیفی

شماره در جدول  پژوهشآمار توصیفی متغیرهای 

های گردش  نگین دورهمیا .شده است ارائه 1

کاال و مواد و های دریافتنی، موجودی  حساب

و  153، 171های پرداختنی، به ترتیب، برابر با  حساب

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

روزه انجام  171های دارویی به شکل نسیه  شرکت
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 153به طور میانگین هر  موجودی مواد و کاالشود،  می

های پرداختنی تقریباً پس از  د و حسابروز گردش دار

چنین، بیشینه  هم. شود روزه پرداخت می 57دوره 

% 56ها  درصد سود و زیان عملیاتی خالص به دارایی

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

از % 23های دارویی به طور میانگین به میزان  شرکت

کمینه . کنند های خود، سود عملیاتی کسب می دارایی

 .است% 2های مورد بررسی  برای شرکتاین نسبت 
 

 پایه شعاعی عصبی نتایج شبکه
میانگین مجذور  شاخص همانطور که اشاره شد

خطا، جذر میانگین مجذور خطا، شاخص میانگین 

 انحرافات مطلق و میانگین قدر مطلق نسبت خطا

ها  تر آن که مقادیر کمست معیارهای سنجش خطا

 ،چنین هم. خواهد بود الگودرت بیشتر ق ندهده نشان

 ضریب تعییناگر  .است 1تا  0بین ضریب تعیین مقدار 

 ردست که خطایی وجود نداباشد به این معنا 1 با برابر

 ضریب تعیینو این بهترین حالت ممکن است و اگر 

های مستقل مورد مطالعه صفر باشد یعنی متغیربا  برابر

در این . ابسته نداردی بر برآورد متغیر وتأثیرهیچ 

پایه شبکه عصبی پس از آموزش و آزمایش  پژوهش

به شرح جدول  ی ارزیابیمعیارهای خطانتایج  ،شعاعی

 .است 2شماره 

های نمونه محور افقی تعداد داده 1در شکل شماره 

دهنده درصد سود و زیان  و محور عمودی نشان

و  واقعی این شکل مقادیر. عملیاتی خالص است

 

آمارتوصیفیمتغیرها:1جدول

انحرافمعیارمیانگینبیشینهکمینههمشاهداختصارمتغیر

 RCP 144 20 331 171 60 های دریافتنیدوره گردش حساب

 ICP 144 56 277 153 56 کاالمواد و دوره گردش موجودی 

 PCP 144 1 221 57 43 تنیپرداخهای دوره گردش حساب

 CCC 144 27 411 275 12 دوره تبدیل وجه نقد

های دریافتنی و  مجموع دوره گردش حساب

 دوره گردش موجودی مواد و کاال
RCP + ICP 144 104 550 232 11 

 POP 144 2 56 23 12 درصد سود و زیان عملیاتی خالص

 

عصبیپایهشعاعییشبكههایارزیابیالگومعیار:2جدول


میانگینشاخص

مجذورخطا
 

جذرمیانگین

رخطامجذو
 

شاخصمیانگین

انحرافاتمطلق
 

میانگینقدر

مطلقنسبتخطا
 

ضریبتعیین
 

51066/66 155407/1 571551/6 513114/0 10172/0 
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عصبیشبكهمقادیرواقعیمتغیروابستهوخروجیمقایسه:1شكل

 

بینی شده با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی را  پیش

های شف روابط بین دادهپس از ک. دهد نشان می

های خروجی به وسیله شبکه عصبی پایه ورودی و داده

های ورودی با استفاده از شبکه عصبی و شعاعی، متغیر

 .سازی شد وجوی فراگیر بهینه به کمک فن جست

 
 جوی فراگیرو جست فن نتایج حاصل از

یک تابع هدف وجود دارد  سازی بهینهدر هر عمل 

رد نظر ممکن است و برحسب نوع مسئله مو

در این . (46) داشته باشد وجود نیز هایی محدودیت

بلی های کشف شده در گام قالگوها و ساختار پژوهش

 از آن ،چنین هم .شداستفاده  به عنوان تابع هدف مسئله

های ورودی در این پژوهش متغیر جا که معموالً

ت و ممکن است به ندر 360تا  0بین  استدی اعدا

، برای حذف دبه خود بگیر 360از مقداری بیش 

نیافتنی و غیرواقعی،  دست   های بهینه جواب

 و خروجی های ورودیزیر برای متغیر یها محدودیت

 :ر نظر گرفته شدد

            10رابطه   ii xmax0,x  

  iiii ICPRCPmax0,)ICP(RCP 

 
  ii CCCmax0,CCC 

  0,%100POPi 

  

 xi (RCP ،ICP به این گونه است که ها محدودیت

تا بیشترین  0از باشد تواند مقادیری  می (PCPو 

 چنین، هم. وجود دارد xiها برای مقداری که در داده

در دومین و سومین محدودیت نیز مجموع دوره 

های دریافتنی و دوره گردش موجودی  گردش حساب

ند توا چنین دوره تبدیل وجه نقد می کاال و هممواد و 
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ها تا بیشترین مقداری که در داده 0از باشد مقادیری 

 .وجود دارد

های ورودی در که برای داده دیگری محدودیت

 :به شرح زیر است نظر گرفته شده

Nxi      و    .....0,1,2,3,4,N         11رابطه  
نوان شده که در این محدودیت ع ،در واقع 

و دقت  اشدب صحیحند اعداد تواها فقط میورودی

پس از  .های ورودی با اختالف یک روز استداده

برای  جوی فراگیرو جست ،های باال اعمال محدودیت

سرمایه در های مدیریت  یافتن بهترین ترکیب شاخص

سود و زیان درصد سازی  گردش در راستای بیشینه

ی ها تمام ورودی و انجام شدخالص  عملیاتی

باالی خالص سود و زیان عملیاتی صد درایجادکننده 

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

 گروه 10 به( یجمتغیر خرو)خالص زیان عملیاتی 

میانگین متغیرهای ورودی و خروجی  .بندی شد سیمتق 

 میانگین، و مقادیر 3جدول شماره گروه در  10این 

از  بیش های خروجی بین در ها متغیر کمینه و بیشینه

 .ده استشارائه  4در جدول شماره % 60

واحد سنجش  4و  3های  های شماره  در جدول

های دریافتنی، دوره گردش حساب های دوره متغیر

گردش موجودی مواد و کاال و دوره گردش 

متغیر وابسته پژوهش . های پرداختنی، روز است حساب

ها نیز درصد سود و زیان عملیاتی خالص به دارایی

بینی  آن بر اساس پیش% 60که مقادیر بیش از است 

 .شبکه عصبی پایه شعاعی ارائه شده است

 

گیرینتیجه



 سازی حجم هدف مدیریت سرمایه در گردش بهینه



%06هادرازایخروجیبیشازمقادیرمتغیر:3جدول

ردیف
بازهدرصدسودو

خالصزیانعملیاتی

میانگیندورهگردش

هایدریافتنیحساب

میانگیندورهگردش

کاالموادوموجودی

میانگیندورهگردش

هایپرداختنیحساب

میانگیندرصدسودو

خالصزیانعملیاتی



1 (100-16] 10 272 41 6/17 

2 (16-12] 15 273 50 16/14 

3 (12-11] 16 267 47 26/10 

4 (11-14] 21 261 51 15/16 

5 (14-10] 23 263 44 12 

6 (10-76] 27 261 54 11/77 

7 (76-72] 21 251 40 10/73 

1 (72-61] 32 263 50 70 

1 (61-64] 35 254 50 02/66 

10 (64-60] 44 252 46 11/61 
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%06هایبیشازهادربینخروجیمقادیرمیانگین،بیشینهوکمینهمتغیر:4جدول

بازده
ودوبازهدرصدس

زیانعملیاتیخالص

میانگیندورهگردش

هایدریافتنیحساب

میانگیندورهگردش

کاالموادوموجودی

میانگیندورهگردش

هایپرداختنیحساب

میانگیندرصدسودو

زیانعملیاتیخالص



 10 41 264 25 [60-100) کل

 6/17 40 273 10 [60-100)  بیشینه

 11/61 54 252 44 [60-100) کمینه

 

 محیاکردنیعنی . های جاری است ها و بدهی دارایی

شرکت های جاری  ها و بدهی دارایی شرایطی که

متناسب با محیط پیرامون و شرایط داخلی شرکت 

تا با  ه استسعی شد در این پژوهش .دشوگهداری ن

های  شاخص مقدار بهینه ،های هوشمند نظاماستفاده از 

برای . مشخص شودمدیریت سرمایه در گردش 

های ورودی و دادهسازی و کشف رفتار بین الگو

پس . استفاده شدپایه شعاعی عصبی  شبکهخروجی از 

جوی و جست فنمناسب، به کمک  یالگواز ساخت 

در ازای متغیر ورودی  متغیرهایمقدار  ،فراگیر

 یگوالبررسی دقت برای  .دش تعیین بهینهخروجی 

های ساخته شده و کارایی عملکرد آن از معیار

شاخص میانگین مجذور خطا، جذر میانگین مجذور 

خطا، شاخص میانگین انحرافات مطلق، میانگین قدر 

تفسیر  .استفاده شد و ضریب تعیین مطلق نسبت خطا

های دریافتنی نشان  حسابگردش مقادیر بهینه دوره 

وری در صنعت که برای رسیدن به بهترین سودآ داد

 مدت های کوتاه های نسیه باید در دوره دارو، فروش

های  در شرکت. دوصول شو( روزه 45 حداکثر)

توان از  دارویی برای جذب مشتری و فروش بیشتر می

د روزه استفاده کر 45تا  10اعتباری  های روش فروش

های نقدی و یا  اما باید در نظر داشت که فروش

ز ممکن است باعث کاهش رو 10تر از  اعتباری کم

بر اساس شواهد و اطالعات که  چرا .بازار فروش شود

های  شرکتاگر ، حاضرپژوهش گذشته و نتایج 

که جامعه آماری این پژوهش )دارویی در ایران 

 10تر از  ی کمها با دوره اعتباریهای  فروش ،(است

مشتریان از سایر رقبا خرید خواهند  دهندانجام روز 

های بیشتر  های اعتباری با دوره فروش ،چنین هم .کرد

روز به امید افزایش تعداد مشتریان باعث ایجاد  45از 

با  که چرا .های مالی در شرکت خواهد شد بحران

دوره وصول مطالبات، منابع مالی دیرتر  شدن طوالنی

گردد و شرکت با کمبود نقدینگی  میبربه شرکت 

روند افزایشی دوره گردش . شود مواجه می

در کنار روند ( روز 45تا  10از )های دریافتنی  حساب

در جدول خالص سود و زیان عملیاتی درصد کاهشی 

 استنده رابطه معکوس این دو متغیر ده نشان 3شماره 

های اعتباری برای  که بهترین حالت برای فروش

رسیدن به سود و زیان عملیاتی بیشتر در صنعت دارو 

گردش دوره رسی برنتایج  .روزه خواهد بود 10



                                                ...                                         سازی مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از  بهینه

 1315 و تابستان ، بهار15اول، پیاپی   حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره مجله       06

های  دهد که شرکت های دریافتنی نشان می حساب

باید دوره  رسیدن به سودآوری بهتربرای  دارویی

روز  45تا  10بین  را های دریافتنی خود حسابگردش 

. ندکنروزه  10قرار داده و سعی در رسیدن به دوره 

و  النگ پژوهشنتایج همراستا با نتایج پژوهش حاضر 

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

ای برای های نسیه و معامالت اعتباری وسیلهفروش

 .جذب مشتریان جدید و عامل محرک فروش است

کاال نشان مواد و گردش موجودی مقدار بهینه دوره 

موجودی برای رسیدن به سودآوری بهینه،  دهد که می

روز و  252هر  کمینهمیانگین  ه طوربباید  مواد و کاال

نگهداری . روز گردش داشته باشد 273هر  یشینهب

باعث  کاال بیش از این مدت در انبارمواد و موجودی 

که به پشتوانه نتایج  چرا .خواهد شد نابع راکدایجاد م

توان گفت که انبار کردن کاالها  حاضر می پژوهش

روز بیشتر از نیاز  273برای مدت زمان بیش از 

و ممکن است های دارویی است  مشتریان شرکت

این  باید ،چنین هم .کاالها در انبارها راکد بماند

 کاال به مقدار نگهدارینظر قرار داد که موضوع را مد

که جوابگوی  اینبر  افزونممکن است  کم در انبار

 سرانجامو  ها هزینه افزایشعث شد باباننیاز مشتریان 

روند کاهشی دوره گردش . کاهش سود شود

در کنار ( روز 252تا  273از ) کاالمواد و موجودی 

در خالص سود و زیان عملیاتی درصد روند کاهشی 

بین این دو متغیر  دهد که نشان می 3جدول شماره 

در تفسیر چرایی این رابطه  .مستقیم وجود دارد  رابطه

شرایط اقتصادی کشور،  با توجه بهتوان گفت که  می

های اخیر باعث افزایش قیمت  رشد تورم در سال

و ممکن است سود حاصل از ( 47)االها شده است ک

افزایش ارزش در اثر نگهداری کاال بیش از سود 

ها باشد و نگهداری بیشتر  حاصل از فعالیت شرکت

کاال در انبار باعث افزایش قیمت و افزایش سود 

در صورت وجود  بنابراین،. حاصل از فروش شده باشد

ود دوره شسعی باید همین شرایط اقتصادی در کشور 

تا  برسدروزه  273 کاال بهمواد و گردش موجودی 

نتایج . ددر انبار شوافزایش ارزش  مواد و کاال شامل

ی نهای پرداخت حاصل از مقدار بهینه دوره حساب

 دارویی یها نشانگر این موضوع است که شرکت

نندگان کاال و ک توانند خریدهای خود را از توزیع می

ری انجام دهند تا بتوان از این اعتبا مواد اولیه به طور

طریق از خروج زود هنگام منابع از شرکت جلوگیری 

 .دش سهامدارانآوری برای کرده و باعث افزایش سود

در  داروییهای  ، شرکتبر اساس نتایج این پژوهش

راستای رسیدن به سود بهینه باید سعی کنند 

 54تا  40دوره های پرداختنی خود را پس از  حساب

ها و تهیه  رداخت و از این مهلت برای پرداختپ هروز

 . دکننبودجه نقدی خود استفاده 

شود که  بر اساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

 پژوهشنتایج این های دارویی از  شرکت هیأت مدیره

منابع و  درستمربوط به مدیریت  های در اتخاذ تصمیم

مدیران مالی ند و کنگردش شرکت استفاده  سرمایه در

نتایج این پژوهش برای از  نیز های دارویی شرکت

با توجه به میزان ورود و خروج )تنظیم بودجه نقدی 

های  وجه نقد در اثر دریافت و پرداخت حساب

دوره بهینه  با توجه بههای پرداختنی  دریافتنی و حساب

 سازی بهینهدر راستای . دکنناستفاده ( تعیین شده
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در شود که  د میمدیریت سرمایه در گردش پیشنها

های میدانی و تکمیل   روشبا استفاده از آینده  پژوهش

متخصص و با تجربه در این وسیله افراد  هنامه ب پرسش

های  مدیران عامل و مدیران مالی شرکت مانند)حرفه 

مدیریت سرمایه در گردش های  شاخص (دارویی

ن با نتایج پژوهش حاضر و نتایج آسازی شده  بهینه

 پژوهشدر فرآیند انجام است که  گفتنی. دمقایسه شو

 این که و آن وجود داشت یمحدودیتحاضر 

ها تحت تأثیر عوامل بسیاری سودآوری شرکت

است که ( ، اجتماعی و سیاسیاقتصادی، فرهنگی)

ها غیرممکن است و احتماالً بر  کردن تمامی آن کنترل

باید در  ،بنابراین. ثر بوده استنتایج این پژوهش مؤ

به سایر کشورها و سایر  پژوهش م نتایج اینتعمی

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی متفاوت شرایط  باجوامع 

 .ودشاحتیاط  و سیاسی
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