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 چکيده
 دلیل به 8002 سال مالی بحران از پس بويژه یمال تامین زنجیره یاجرا و یساز ادهیپ

 ازاتیامت كسب با توانند می كوچك شركت های .است يافته افزايش آن مفید پیامدهای

 موده و همچنینن كسباز اين طريق  را بزرگ شركت های اعتباری بندی رتبه الزم

. دهند افزايش را نقد وجوه جريان سرعت و نقد وجه ، كاهش را مالی تامین های هزينه

 نیامت نیب ما برد برد رابطه كي به منجر تينها در كه یمال است یابزار تامین زنجیره

 برنامه مثبت تاثیر اقتصادی بحرآن های در عموماَ. گردد یم شركت ها و كنندگان

 اقتصادی قدرت افزايش باعث می تواند شركت ها عملكرد روی یمال نیتام رهیزنج

 یبررس هدف .شود یرقابت تيمز حفظ و آن ها پذيری رقابت حفظ و بازار در ها شركت

 رفتهيذپ شركت های نیب در یاقتصاد و یمال عملكرد و یمال نیتام رهیزنج نیب ارتباط

 رفتهيپذ شركت های نیب از شركت 00 انتخاب با و تهران بهادار اوراق بورس در شده

بر  بررسی شده است. 7807 تا 7821 یها سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده

 ارتباط اساس يافته های بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد كه

 رگيد یسو از اما دارد وجود شركت ها یمال عملكرد و یمال نیتام رهیزنج نیب یمعنادار

 .دندار وجود شركت ها یاقتصاد عملكرد و یمال نیتام رهیزنج نیب یمعنادار ارتباط

 ،یمال عملكرد ،یمال نیتام رهیزنج ،تهران بهادار اوراق بورس :يديکل واژگان

 یاقتصاد عملكرد
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 4 ، ميالد سليمانی3ميثم تحسيري ، 2الهه حسينی ، 1علی عبدي جمایران

 .دانشجوی دكتری كارآفرينی سازمانی و مدرس دانشگاه 7
 .كارشناسی ارشد كارآفرينی دانشگاه تهران 8
 .كارشناسی ارشد مديريت دولتی 8
 .كارشناسی ارشد حسابداری 4

 

 نويسنده مسئول:نام 

 عبدي جمایرانعلی 

 ادياقتص و مالی عملکردبا  مالی تامين زنجيره نيب رابطه یبررس

 بهادارتهران اوراق بورس در شده رفتهیپذ يشرکت ها
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 مقدمه
 شورهایك در مناسبی فروش بازار كه كردند پیدا تمايل محصوالتی تولید سمت به ها شركت جهانی، تجارت پیش از بیش گسترش با

 ويژه همیتا مالی،از غیر بعد از چه و مالی بعد از چه المللی بین كنندگان تامین با ارتباط برقراری شد باعث موضوع اين كه باشد داشته مختلف

 تامین رهزنجی مديريت واقع در. كردند تمركز خود تامین زنجیره مديريت كارايی و بخشی اثر روی بر ها شركت ترتیب بدين. گردد برخوردار ای

 كه كنند می تالش ها شركت. گرديد تبديل شركت پیشرفت و موفقیت به دستیابی جهت در كلیدی عنصری به "مالی تامین زنجیره "بويژه و

 واحد كي نهايی هدف به بیشتر چه هر بتوانند طريق اين از و باشد داشته آن ها برای را هزينه كمترين كه كنند تامین طريقی از را خود منابع

 مبحث" حاضر عصر در برانگیز چالش موضوعات از ديگر يكی د.يابن دست باشد می سهامداران ثروت افزايش و سودآوری همانا كه اقتصادی

 در را خود های كوشش همه حد چه تا مديران كه است آن مديران عملكرد مورد در سواالت ترين رايج از يكی معموال. باشد می "یآور سود

 می مهمی موضوعات از  یآور سود مبحث هم و تامین زنجیره مديريت هم شده بیان كه ؟همانطور برند می كار به مالكان منافع حفظ جهت

 تمديري داشتن الذكر، فوق موضوعات اهمیت به توجه با همچنین. شود می افزوده آن ها اهمیت بر روز به روز حاضر عصر در ويژه به كه باشند

 مختلف یقاتتحق نتايج و باشد می حیاتی بسیار ها شركت در نیتام رهیزنج تيريمد سیستم سازی پیاده و طراحی و مناسب مالی تامین زنجیره

 هر یكاراي و عملكرد افزايش موجب مناسب نیتام رهیزنج سیستم سازی پیاده و طراحی و مالی تامین زنجیره مديريت وجود كه دهد می نشان

 در هپذيرفت های شركت بین در را یآور سود و مالی تامین زنجیره مديريت بین ارتباط تا برآنیم تحقیق اين در ما .شود می شركت بیشتر چه

 امینت زنجیره مديريت و یآور سود بین مثبتی و دار معنی ارتباط كه كنیم می بینی پیش. دهیم قرار بررسی مورد تهران بهادار اوراق بورس

 .باشد داشته وجود مالی

 

 بيان مسئله  -1

با توجه به مباحث مربوط به جهانی شدن، شركت ها به سمت تولید محصوالت بین المللی گام برداشتند تا بتوانند بازار محصوالت و 

 نمیزان فروش خود را افزايش دهند. با بیشتر شدن فعالیت ها و بالطبع بزرگتر شدن آن ها ديگر استفاده از روش های سنتی و ساده جهت تامی

منابع كافی نبود و نیاز به ايجاد يك زنجیره تامین مناسب بیش از بیش احساس شد. شركت ها به تدريج به سمت مديريت زنجیره تامین گام 

 (7،7028توسط مشاوران صنايع اياالت متحده مطرح گرديد.)الیور 7020برداشتند. اصطالح مديريت زنجیره تامین اولین بار در سال 

( يك آزمايش 8070)8يت مالی زنجیره تامین باعث سودآوری بیشتر و حفظ مزيت رقابتی شركت ها می شود. وانگاستفاده از مدير

  و تجربی برای بررسی تاثیر زنجیره تامین ارزش بر روی عملكرد شركت ها انجام داد كه نتايج آن بیانگر تاثیر زنجیره تامین مناسب برعملكرد

 سودآوری شركت ها بود. 

مورد ارتباط بین زنجیره تامین مالی و عملكرد شركت در ساير كشورها تحقیقاتی انجام شده است اما در ايران بیشتر تحقیقات  اگر چه در

مربوط به زنجیره تامین می باشد و در مورد بررسی  زنجیره تامین مالی در ايران به تحقیق مشابهی برخورد نكرديم فلذا ما در اين تحقیق 

 ی تاثیر  زنجیره تامین مالی بر عملكرد مالی و اقتصادی شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازيم.قصد داريم به بررس

 

 ادبيات و مبانی نظري تحقيق  -2

مديريت زنجیره تامین عبارت از تشريك مساعی شركت ها جهت ارتقای موقعیت استراتژيك و بهبود اثر بخش عملكرد مجموعه "

و همكاران 8) برو ساكس  "باشد.اين فرآيند يكپارچه ارزش ساز بايد از تهیه مواد تا تحويل كاال/ خدمات به مشتری نهايی مديريت گردد.می

8008.) 

 در ارتباط با مديريت زنجیره تامین عبارت است از: MITتعريف دانشگاه 

يكپارچه فرآيندگرا برای تامین، تولید و توزيع محصوالت و ، عبارت است از يك رويكرد (ISCM)مديريت زنجیره تامین يكپارچه "

 " 4خدمات به مشتريان

SCM  دامنه وسیعی دارد كه شامل: تامین كنندگان جزء، تامین كنندگان عمده، عملیات داخلی، مشتريان عمده، مشتريان جزء و

ای خدماتی و حتی منازل نیز وجود داشته و آن را با عباراتی های تولیدی، شركت هباشند. زنجیره تامین در كارخانهمصرف كنندگان نهايی می

                                                           
1. Oliver 
2.Wang 
3Bowersox et al., 2002 

4. Delivery 
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نمايند. اما نام آن هرچه كه باشد، هدف آن ايجاد ارزش برای مصرف كننده نهايی است. نظیر زنجیره تقاضا و يا زنجیره ارزش نیز معرفی می

 (7810)سعیدی كیا و مظفری فرد، 

مفهومی است كه تقريباً تمامی واحدهای  SCMاين مطلب است كه  دهندهنشان تعاريفی كه در باال از مديريت زنجیره عرضه شد،

 باشد.كند و هدف اصلی آن جلب رضايت مشتريان نهايی زنجیره تامین میسازمان را به نوعی درگیر می

ره ها از مديريت زنجیانهشینگو مديريت زنجیره تامین را مفهومی می داند كه از صنايع تولیدی آغاز شده است، در حقیقت اولین نش 

د موتور در های تولیشركت تويوتا آشكار شد. اين سیستم با هدف تنظیم مقادير عرضه به كارخانه "درست به موقع"تامین در سیستم تولید 

خط مقدار صحیح كوچك و اقتصادی طراحی شد و هدف آن عبارت بود از كاهش سطح موجودی و تنظیم تعامالت عرضه كنندگان با بخش 

 تولید به نحو موثر و كارآمد. 

ای از سیستم تولید، تحول در فضای بعد از ظهور رويكرد مديريت زنجیره تامین در صنايع خودروسازی ژاپن بعنوان زير مجموعه"

ل، ر عممفهومی مديريت زنجیره تامین آغاز و اين مديريت بعنوان يكی از مفاهیم مستقل و اصلی در نظريه مديريت صنعتی مطرح شد.د

، فرآيند طراحی مجدد كسب و كار 5مديريت زنجیره تامین تلفیقی از قلمروهای ويژه در فضای مفهومی مديريت شامل مديريت كیفیت فراگیر

 (7828)فائزی رازی،  "باشد.می و شیوه تولید درست به موقع

 

 شبکه زنجيره تامين
توان همچون يك حلقه در نظر گرفت، اين رويكرد زنجیره تامین را می، مشخص شده است، مديريت 7-8همان طور كه در شكل شماره

 (7828رسد. )فائزی رازی، با مشتری آغاز شده و با وی نیز به پايان می

 حلقه مدیریت زنجيره تامين–1-2شکل 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 1333فائزي رازي، منبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5. TQ 

 تولید خرید فروش تحویل

 مشتری

 عرضه کننده
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 شبکه زنجيره تامين یك سازمان–2-2شکل

 
 (1334)اشراقی نيا و فرزامی، 

 

ود. شها و فرآيندهايی است كه موجب ايجاد ارزش در كاالها و خدمات نهايی میدر حقیقت، مديريت زنجیره تامین شامل تمامی فعالیت

دهد و هدف آن افزايش شفافیت و چیدمان زنجیره تامین كل سازمان را مورد توجه قرار می شود، مديريت، ديده می8-8همانطور كه در شكل 

 (7824صحیح زنجیره تامین بصورت هماهنگ، صرفنظر از مرزهای بخشی يا شركت است. )اشراقی نیا و فرزامی، 

 (DSO)6تشكل از دوره وصول مطالبات زنجیره تامین مالی: شاخصی است برای اندازه گیری مطلوب وضعیت چرخه مالی شركت ها كه م

 (8078 0) بارندسون  2(DPO)و دوره پرداخت بدهی ها   (DIO)1، دوره موجودی كاال 

عملكرد مالی : عملكرد مالی يعنی درجه يا میزانی كه شركت به اهدف مالی سهامداران دست می يابد.مهمترين هدف مالی افزايش سود 

 (7807ثروت سهامداران می باشد. ) طالب نیا و همكاران، آوری شركت و به دنبال آن افزايش 

عبارتست از روش اندازه گیری يك كسب و كار بعد از در نظر گرفتن هزينه 77( : ارزش افزوده اقتصادی (70EVAارزش افزوده اقتصادی

 (7820سرمايه ) اعم از هزينه بدهی و حقوق صاحبان سهام ( ) رضايی و مولودی، 

 

 پيشينه تحقيق  -3
درصدی بازده سهام خود رنج می  40تا  88( در تحقیق خود  نشان دادند كه شركت هايی كه  از كاهش  8005هندريكس و سینگال )

 برند ، دلیل اصلی اشكاالت ايجاد شده در زنجیره تامین آن ها ست .

                                                           
6 . Days Sales Outstanding 

7. Days Inventory Outstanding 

8. Days Payable Outstanding 

9.Barentsen 

10  .  Economic Value Added(EVA) 
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(  از طريق رويت نكات حسابداری مالی 8008بعالوه تاثیر عملكرد زنجیره تامین بر روی شاخص های مالی توسط آونزو و همكاران ) 

در اواسط سال  % 54افشا تايید شده است ريسك ها در مديريت زنجیره تامین به نوسانات و ناتوانی تامین كنندگان مربوط می شود كه حدود 

 ( .8070افزايش پیدا كرد )كرلی، 8002و اواسط سال  8001

زنجیره تامین مالی به شركت ها كمك می كند كه رقابت پذيری را در بازار از  حركت از تامین مالی زنجیره تامین به سمت مديريت

 (8000طريق سودهای واقعی ايجاد شده توسط وجه نقد تقويت كنند. ) میشل،

در تحقیقی مشترك  دريافتند كه زمان چرخه تبديل وجه نقد به عنوان شاخص مهم در مديريت  8008فاريس و هاچسون  در سال 

در تحقیق تجربی خود كل زمان تبديل  جريان نقدی را به   8001ین حائز اهمیت است. عالوه بر اين بگوات و شارما  در سال زنجیره تام

 عنوان يكی از شاخصهای كارت امتیاز متوازن مورد  بررسی قرار دادند  با اين حال ايرادات مربوط به اقدامات كلیدی در شاخص های عملكردی

ز كارت امتیاز متوازن برای پیگیری روابط علت و معلولی بین شاخص های عملكردی و بهبود بیشتر ارزش شركت می مانعی جهت استفاده ا

 باشد.

با استفاده از  مدل ارزش افزوده اقتصادی  جهت بررسی  فرايند عملیاتی زنجیره تامین و عملكرد مالی  8007المبرت و پوهلن  در سال 

 كه ارتباط مستقیم و معقولی بین زنجیره تامین مالی و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد. استفاده كردند. آن ها درياففند

شاخص های عملكرد كلیدی را بعنوان نماد  زنجیره های تامین و جريآن های مالی را  برای ارزشیابی عملكرد  8070قووم در سال   

داد . نتايج حاكی از اين بود كه  مدل ارزش افزوده اقتصادی با در نظر  يك سازمان بر اساس مدل ارزش افزوده اقتصادی  مورد ازمون قرار

گرفتن اين موضوع كه شركت ها چگونه از طريق هزينه های سرمايه مربوط به زنجیره تامین ارزش آفرينی می كنند در سود آورس شركت ها 

 تاثیر گذار است. 

مه زنجیره تامین مالی  روی عملكرد سازمان قبل از بحرآن های مالی يك پژوهش تجربی جهت بررسی تاثیر برنا 8070وانگ در سال 

 یانجام داد.  ايشان دريافت كه در صورت استفاده از برنامه زنجیره تامین مالی بهبود شاخص های عملكرد مالی در كوتاه مدت قابل انتظار م

 باشد.

شكالت و مضیقه های مالی و برنامه زنجیره تامین مالی نمود. در پژوهشی تجربی  اقدام به بررسی ارتباط بین م 8070كرلی در سال 

درصد با تبديل زنجیره تامین مالی به مديريت زنجیره تامین مالی روابط  50مشاهدات و يافته های تحقیق نشان می دهد كه با احتمال باالی 

دادند كه سازمآن های هندی به خوبی دربخش هايی نتايج نشان  8074بین تامین كنندگان بهبود پیدا می ويجی ورق و همكاران در سال 

مانند مديريت زيست محیطی داخلی وبهبود سرمايه گذاری فعال بوده و عالوه براين سازمان های هندی موفق به كسب عملكرد عملیاتی 

 عملكرد مالی بهتری نسبت به شركت های چینی و ژاپنی بوده اند .ومتوسط

دريافتند كه نوسانات پايین دارايی بانك ها را قادرمی سازد تا پرداخت تسهیالت خود را در ريسك  8074گورنال و همكاران در سال 

 .های پايین بهتر انجام دهند از طرفی وام گیرندگان ريسك های سیستماتیك درونی را به جهت اخذ وام تحمل می نمايند

تئوريك وتجربی تأثیرهزينه مبادله برتامین مالی ازطريق بدهی تحلیل  "در تحقیقی تحت عنوان  7808گوگردچیان وهمكاران درسال

پرداخته است. ايشان با استفاده از آزمون فرضیه ها از روش داده های  "وسهام دربین شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای  نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیك واز بین شركت تابلويی بهره گرفته اند.

  .انتخاب شده است1389 تا 1379 سال های

يافته های پژوهش،تجديد دارايی شركت ها به عنوان شاخص هزينه مبادله بر تأمین مالی از طريق بدهی تأثیر معنادارمنفی  براساس

ه مبادله برروش های تامین مالی شركت های پذيرفته شده دربورس اوراق درواقع، هزين .وبرتامین مالی از طريق سهام تأثیرمثبت دارد

 .بهادارتأثیرگذاراست

ارزيابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمايه گذاری منابع ( در تحقیقی تحت عنوان 7822دسینه و همكاران ) 

، تبیین روابط بین شاخص های معرف ساختار تامین مالی و با هدف  ار تهراندر دارايی های شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهاد

ه بتصمیمات سرمايه گذاری اتخاذ شده در مورد تركیب دارايی ها با استفاده از مدل های رگرسیونی چندگانه و با استفاده از داده های مربوط 

سرمايه گذاری ها هیچ گونه پرداختند. و دريافتند ( 11-26ساله ) 70شركت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران برای يك دوره زمانی  04

 ارتباط معنی داری با شاخص های ساختار تامین مالی نداشته اند. حال آنكه برخی از اقالم دارايی ها بصورت جداگانه با بعضی از شاخص های

باشته رابطه مستقیم؛ دارايی های جاری با بدهی های جاری و سهام معرف ساختار تامین مالی ارتباط معنا دار داشته اند. )وجه نقد با سود ان

 عادی رابطه مستقیم و با بدهی های بلندمدت رابطه معكوس؛ دارايی های ثابت با وام های بانكی و اندوخته ها رابطه مستقیم و با بدهی های

ايج به دست آمده حاكی از تايید فرضیه اصلی تحقیق مبنی جاری رابطه معكوس؛ ساير دارايی ها با بدهی های بلندمدت ارتباط مستقیم( نت
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بر وجود ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمايه گذاری منابع در ساختار دارايی ها، در شرايطی دارد كه فقط برخی 

 متغیرهای خاص معرف شاخص ساختار تامین مالی شركت ها باشند.

دريافتند   بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده آتی سهامدر تحقیقی مشترك تحت عنوان  7820كردستانی و نجفی در سال 

كه رابطه بین خالص تغییر در تامین مالی كل، خالص تغییر در تامین مالی خارجی و تغییر در خالص دارايی های عملیاتی تامین شده از محل 

ا بازده غیرعادی انباشته سهام، معنادار است؛ ولی بر خالف پیش بینی، مثبت است. عالوه براين، رابطه بین نسبت تامین منابع مالی داخلی ب

مالی داخلی به تامین مالی خارجی و بازده غیرعادی انباشته سهام، در شركت های با رشد زياد، قوی تر از شركت های با رشد كم است. 

طعی رابطه بین خالص تغییر در تامین مالی داخلی و تغییر در خالص دارايی های عملیاتی تامین شده از محل همچنین، بر اساس داده های مق

 منابع مالی داخلی با بازده غیرعادی انباشته سهام، مثبت و معنی دار است.

و هزينه ها تامین مالی در تحقیقی اقدام به بررسی تاثیر حاكمیت شركتی، كیفیت حسابرسی  7820احمد پور و همكاران در سال 

های  وجود سهامداران نهادی عمده در تركیب سهامداران و نظارت كارای آن ها تاثیركاهشی معنادار بر هزينه بدهی شركتنموده و دريافتند 

 .عضو نمونه دارد درحالی كه كیفیت حسابرسی اينگونه تاثیر راندارد

ند دريافت های تامین مالی و بازده سهام رابطه جريآن های نقدی ناشی از فعالیتن در تحقیقی با عنوا 7822مرادزاده و همكاران در سال 

بین وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام رابطه ای معكوس وجود دارد. همچنین بررسی ها نشاندهنده آن است كه كه 

داری  اهده نشده ولی بین وجوه حاصل از استقراض و بازده سهام رابطه معنیبین وجوه حاصل از انتشار سهام و بازده سهام رابطه معنی داری مش

 .ديده میشود

تاثیر جريان های نقدی آزاد و محدوديت در تامین مالی بر بیش سرمايه گذاری در تحقیقی با عنوان  7822تهرانی و حصار زاده در سال 

زاد و بیش سرمايه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار می باشد. با اين رابطه بین جريان های نقدی آدريافتند كه  و كم سرمايه گذاری

وجود، يافته های اين مقاله حاكی از عدم معنی داری رابطه بین محدوديت در تامین مالی و كم سرمايه گذاری در شركت های پذيرفته شده 

 در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

روش های تامین مالی )منابع برون سازمانی( و موفقیت و عدم موفقیت با هدف بررسی رابطه بین  7820حجازی و همكاران در سال 

بین روش های تامین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری دريافتند كه 

بانكی بر موفقیت شركت ها تاثیر دارد به عبارت ديگر تعداد شركت های موفق كه از محل وجود دارد و همچنین افزايش سرمايه بیشتر از وام 

افزايش سرمايه تامین مالی نموده اند نسبت به كل شركت های اين گروه بیشتر از شركت های موفقی است كه از محل وام بانكی تامین مالی 

 ه اند.دنمو

 

 فرضيه هاي تحقيق   -4

 فرضیه های اصلی:

 یدار یارتباط معنشركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  اصلی اول : بین زنجیره تامین مالی و  عملكرد مالی فرضیه

 .وجود دارد

 یارتباط معناقتصادی شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه اصلی دوم : بین زنجیره تامین مالی و عملكرد 

 .وجود دارد یدار

 فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول:

وجود  یدار یارتباط معن ی شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هابین زنجیره تامین مالی و نرخ بازده دارايی  -7

 .دارد

د وجو یدار یمعن ارتباط شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین زنجیره تامین مالی و شاخص سودآوری اصلی -8

 .دارد

 یارد یارتباط معن شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین زنجیره تامین مالی و  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام -8

 .وجود دارد

 .وجود دارد یارد یارتباط معن شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین زنجیره تامین مالی و نرخ بازده فروش  -4

 فرضیه فرعی فرضیه اصلی دوم: 

 یارد یرتباط معنا شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین زنجیره تامین مالی و شاخص ارزش افزوده اقتصادی -5

 .وجود دارد
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 متغييرهاي تحقيق  -5

یر شوند. متغیر وابسته متغیری است كه تغییرات آن تحت تاثمتغیرهای تحقیق به دو دسته متغیر مستقل و متغیر وابسته تقسیم می 

 متغیر مستقل قرار می گیرد.

 متغیرهای مستقل و وابسته اين تحقیق به صورت زير می باشد :

 متغیرهای مستقل :

CCC 78چرخه وجه نقد : 

78 ITگردش موجودی كاال : 

74CRنسبت قیمت تمام شده به فروش : 

75 SR به فروش: نسبت هزينه های اداری 

:76 GM حاشیه سود ناخالص 

 متغیرهای وابسته:

71 ROAنرخ بازده دارايی ها : 

72 BEPشاخص سودآوری اصلی : 

70 ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام : 

80 ROSنرخ بازده فروش : 

 87EVAارزش افزوده اقتصادی : 

 

 مدل پژوهش 1-5

 فرضیه اصلی:
Y= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 

 های فرعی فرضیه اصلی اول:فرضیه 

 فرضیه فرعی اول:
ROA= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 فرضیه فرعی دوم:
BEP= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 فرضیه فرعی سوم:
ROE= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 فرضیه فرعی چهارم:
ROS= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 رضیه فرعی  فرضیه اصلی دوم   :ف

 فرضیه فرعی  پنجم :
EVA= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM+ £ 

:88 CCC  دوره گردش وجه نقد 

                                                           
12 .Cash Conversion Cycle   
13 . inventory turnover 
14 .COGS% of Revenue 
15 .SG&A% of Revenue 
16 .gross margin 
17 .return on asset 
18 .basic earning power ratio 
19 . return on equity 
20 . return on salles 
21 . Economic Value Added(EVA) 
22 . Cash Conversion Cycle   
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CCC= DSO + DIO – DPO 

 اين متغیر در واقع بیانگر گردش وجه نقد در شركت می باشد كه خود شامل سه زير مجموعه می باشد:
 

 88DSO     دوره وصول مطالبات :                        DSO =
AR

TR
∗ 365 

اين نسبت بیانگر دوره وصول مطالبات شركت می باشد كه از تقسیم حسابهای دريافتنی بر فروش ساالنه و ضرب اين نسبت در 

 شركتتعداد روزهای سال حاصل می شود. در واقع اين نسبت نشان می دهد كه به طور میانگین چند روز طول می كشد تا مطالبات 

 وصول شود.
 

 84DIO                           دوره موجودی كاال : DIO =
IV

COGS
∗ 365 

 
اين نسبت از تقسیم موجودی كاال بر بهای تمام شده كاالی فروش رفته و ضرب اين نسبت در تعداد روزهای سال حاصل می شود و 

 ی باشد.نشان می دهد كه مدت زمان مصرف موجودی كاال و تبديل آن چند روز م

 85DPOدوره پرداخت بدهی ها : 

DPO =
AP

COGS
∗ 365  

اين نسبت بیانگر نحوه گردش بدهی ها می باشد و از تقسیم حسابهای پرداختنی بر بهای تمام شده كاالی فروش رفته شركت و ضرب 

 اين نسبت در تعداد روزهای سال حاصل می شود.

 IT                             گردش موجودی كاال:                  IT =
COGS

I V
 

اين نسبت از تقسیم بهای تمام شده كاالی فروش رفته بر موجودی مواد و كاال حاصل می شود و بیانگر نحوه استفاده از موجودی كاال 

ودی میزان موجدر طی چرخه عملیات شركت می باشد. اگر موجودی كاال پايین باشد ممكن است كه تولید شركت با مخاطره روبرو شود و اگر 

كاال بسیار بیشتر از نیاز شركت باشد در آن صورت با خواب سرمايه مواجه هستیم پس همواره میزان موجوديها بايد در سطح مطلوب و بهینه 

 حفظ شود.

 CR                          نسبت قیمت تمام شده به فروش : CR =
COGS

TR
 

 رفته بر فروش ساالنه شركت حاصل می شود. اين نسبت از تقسیم بهای تمام شده كاالی فروش

 SRنسبت هزينه های اداری به فروش : 

SR =
AE

TR
  

 اين نسبت نیز بیانگر میزان هزينه های اداری به نسبت فروش ساالنه شركت می باشد.

GM .حاشیه سود ناخالص كه ازتقسیم سود ناخالص به فروش حاصل می شود : 
 

GM =
GP

TR
  

 

 ROAها : نرخ بازده دارايی 

ROA =
NI

TA (A)
  

 اين نسبت بیانگر كارايی استفاده از دارايی ها است.  

 BEPشاخص سودآوری اصلی : 

BEP =
OI

TA(A)
  

اين نسبت با حذف سود و زيان غیر عملیاتی عمال خالص سود عملیاتی متاثر از فعالیت شركت را نسبت به دارايی های شركت می 

 لیات می باشد .سنجد وعمال يكی از بهترين شاخصهای سنجش عم

 ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام : 

                                                           
23 . Days Sales Outstanding 
24 . Days Inventory Outstanding 
25 . Days Payable Outstanding 
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ROE =
NI

E
  

اين نسبت بیانگر كارايی استفاده از حقوق صاحبان سهام می باشد بعبارتی بیان می دارد كه به ازائ هر ريال حقوق صاحبان سهام چه 

 مقدار سود وارد شركت شده است.

ROSنرخ بازده فروش : 

ROS =
NI

S
  

 شركت به ازای هر ريال فروش شركت را نشان می دهد. اين نسبت میزان سودآوری

86EVA ارزش افزوده اقتصادی : 

EVA= NOPATt- ( WACCt * Capitalt-1) 
NOPAT  سود عملیاتی خالص بعد از مالیات = 

WACC میانگین موزون هزينه سرمايه = 

WACC= (Dt/Dt+Et) Kd + (Et/Dt+Et) Ke 
Dt بدهی های بهره دار در سال :T 

Etقوق صاحبان سهام در سال : حT 

Kd)نرخ هزينه بدهی های بهره دار)برابر با نرخ بهره اوراق مشاركت اسالمی، اعالم شده از سوی بانك مركزی : 

Keنرخ هزينه حقوق صاحبان سهام :: 
Ke= (DPSt/Pt) + g 

DPSt سود تقسیمی سال :T 

Pt قیمت سهام در سال :T 

gم: میانگین پنج ساله نرخ رشد سود سها 

Capital  سرمايه به كارگرفته شده كه برابر حاصل جمع بدهیهای بهره دار)كوتاه مدت و بلند مدت( و ارزش دفتری حقوق صاحبان =

 سهام در ابتدای سال می باشد.

 

 روش پژوهش  -6

كتابخانه ای بیشتر به روش گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر، آمیزه ای از روش های تحقیق كتابخانه ای و میدانی می باشد. روش 

 منظور تكمیل ادبیات و پیشینه علمی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

اطالعات مورد نیاز اين تحقیق با استفاده از لوح فشرده اطالعات مالی شركت ها ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران كه 

های توضیحی همراه صورت های مالی می باشد، و نیز سايت بورس اوراق بهادار تهران  صورت های مالی ساالنه و يادداشت  PDFشامل فرمت 

 جمع آوری شده است.

داده های جمع آوری شده با استفاده از برنامه اكسل طبقه بندی گرديده و سپس متغیرهای مورد نظر برای آزمون فرضیه های تحقیق 

 د.بر اساس روش ها و فرمولهای مربوطه محاسبه گرديدن

استفاده شده است. اين نرم افزار دارای دامنه وسیعی از تكنیك  Eviews 1در اين تحقیق برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزار 

های تخمین تك معادله و سیستم های معادالت برای داده های سری زمانی و مقطعی است. تخمین زننده های اساسی شامل حداقل مربعات 

 بعات دو مرحله ای، حداقل مربعات غیر خطی و نیز تخمین موزون می باشد.معمولی، حداقل مر

ز ااين تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رويدادی )از طريق استفاده از اطالعات گذشته(بوده است.

ش های كسب دانش شايد عكس العملی در قبال روش استدالل استقرايی به عنوان يكی از رو سوی ديگر از نظر استداللی استقرايی است .

 رضه شد.ع81قیاسی محسوب شود كه توسط فرانسیس بیكن

در روش استقرايی بر عكس روش استدالل قیاسی كه نتايج از مقدمات حاصل می شد تاكید بر اين است كه نتیجه گیری بايستی حاصل 

تجربه و مشاهدات مستقیم باشد، يعنی از مشاهده و انباشتن جزئیات بايستی به نتايج كلی برسیم. توضیح بیكن در روش استقرايی اين است 

تی به دقت مشاهده شوند و مورد تجربه قرار گیرند و كلیه مشاهدات جمع آوری گردند و سپس با مطالعه مشاهدات گرد كه وقايع طبیعی بايس

                                                           
26 . Economic Value Added(EVA) 
27F. Bacon 
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( از سوی ديگر از نظر تئوريك، تحقیق حاظر تحقیقی است اثباتی، تئوری اثباتی  7820) حافظ نیا آوری شده به نتیجه گیری كلی برسیم. 

ندی ها و روابط بین پديده های مالی بوده و محركی برای تحقیق در جهت كشف قانون مندی ها و تئوری است كه در پی كشف قانون م

( فلذا محقق با بررسی نمونه های 7814نظامات امور مالیه به منظور حداكثر كردن منافع و رفاه افراد ذينفع می باشد. )سید هاشم پور آذرسا 

 مد نظر نتايج را به جامعه آماری بسط می دهد.

 

 آمار توصيفی -7 
در بورس  7807 تا 7821جامعه آماری در اين پژوهش شامل شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه از سال

فعال بوده اند. نمونه گیری به روش حذفی انجام می شود، بدين صورت كه برای انتخاب نمونه آماری مناسب ابتدا شركت های موجود در 

 00اری مورد بررسی قرار گرفته و شركت هايی كه دارای ويژگی های زير نبوده اند از نمونه كنار گذاشته شده اند، در انتها تعداد جامعه آم

 شركت برای پنج سال به عنوان نمونه جمع آوری شد. نمونه تحقیق دارای شرايط زير می باشد:

آماری اعمال می شود: جهت انتخاب نمونه محدوديت های زير بر روی شركت های جامعه   

 ؛باشند شده رفتهيپذ تهران بهادار اوراق بورس در 7826 سال انيپا تا  -7

 ؛باشد اسفند انيپا به یمنته آن ها یمال سال  -8

 ؛باشند نداشته ماه 8 از شیب یمعامالت وقفه و یمال سال رییتغ ق،یتحق دوره یط  -8

 ؛نباشند بانك و نگيزیل ،یمال یگر واسطه ،یگذار هيسرما یها شركت جزء  -4

 خالص ارزش دفتری دارايی آن ها منفی نباشد.   -5

پرداخته می شود و شاخص های در اين بخش با استفاده از محاسبه شاخص های گرايش مركزی و انحرافی به توصیف نمونه تحقیق 

 ه آن ها پرداخته می شود.آماری محاسبه شده برای هر متغیر به طور جداگانه محاسبه شده است كه در ذيل ب

 ) مبالغ به ميليون ریال (   جدول آمار توصيفی: 1-7 جدول

 چولگی انحراف معیار حداقل حداكثر میانه میانگین متغیر

 2.041644 141.2118 0 1203.97 222.115 228.6218 چرخه وجه نقد

 11.06711 222.1083 0 3170.78 93.785 124.119 دوره وصول مطالبات

 7.384393 171.4751 8.98 2308.12 151.005 174.8417 دوره موجودی كاال

 12.45088 292.2634 0 4355.94 34.74 70.33871 دوره پرداخت بدهی ها

 4.749628 3.949709 0.16 40.65 2.415 3.556311 دوره گردش موجودی كاال

 0.507524- 0.134052 0.24 0.97 0.71 0.703133 نسبت قیمت تمام شده به فروش

 1.158845 0.040738 0 0.23 0.05 0.058556 نسبت هزينه های اداری به فروش

 1.139231 0.109897 0 0.58 0.13 0.151133 حاشیه سود ناخالص

 0.507524 0.134052 0.03 0.76 0.29 0.296867 نرخ بازده دارايی ها

 0.983899 0.115775 0.01 0.62 0.16 0.186978 شاخص سودآوری اصلی

 0.371449 0.164231 0.01 0.74 0.31 0.325844 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 1.118127 0.143788 0 0.77 0.15 0.191889 نرخ بازده فروش

 7.691522 1532938 3477464- 17785478 17314.97 253546.6 ارزش افزوده اقتصادی

 

 همان طور كه از بخش آمار توصیفی می توان  دريافت مالحظه می گردد كه :اطالعات بدست آمده از داده های اولیه  

میلیون ريال می باشد و همینطور باالترين میانه نیز به  858.546باالترين مبلغ میانگین متعلق به ارزش افزوده اقتصادی بوده و بالغ بر

 میلیون ريال اختصاص دارد.  71.874شاخص ارزش افزوده اقتصادی با 

طرفی با بررسی شاخص های میانه و میانگین متغیر ها نیز می توان به اين واقعیت پی برد كه با توجه به تفاوت اندك بین میانه و از 

میانگین متغیر ها وجود همگونی و يكدستی در  اطالعات شركت ها دور از انتظار نیست و اين واقعیت نشان دهنده وجود داده های همگون و 

 نرمال می باشد .
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با توجه به ستون انحراف معیار می توان اظهار كرد باالترين پراكندگی در جامعه آماری به جمع ارزش افزوده اقتصادی تعلق دارد اين 

 موضوع ، موضوع جالبی است كه نشان دهنده خلق ارزشهای متفاوت اقتصادی توسط شركت های مورد بررسی است. 

يكی ديگر از شاخصهای مهم مورد بررسی چولگی می باشد همان طور كه مالحظه می شود میزان دوره وصول مطالبات  شركت ها و 

دوره پرداخت بدهی ها  بیشترين چولگی را دارند . اين موضوع نیز مبین ناهمگون بودن داده ها ست از اين رو می بايست حساسیت بااليی در 

 ل بودن دادها بعمل آورد .  اجرای آزمون سنجش نرما

 جدول گلموگروف اسميرنف-2-7جدول

 5همان طور كه مالحظه می گردد در تمامی متغیرها شرط نرمال بودن برقرار است) چون آماره كلموگرف تمامی متغیر ها كوچكتر از 

 درصد است(

 

 آزمون هاي صحت رگرسيون –نتایج آزمون هاي مقدماتی 
. استفاده از روش پانل ديتا دارای مزايايی می باشد. در اين تحقیق برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون پانل ديتا استفاده می كنیم

اول، داده های پانل تعداد مشاهدات در اختیار محقق را افزايش می دهد كه اين امر موجب افزايش درجه آزادی و هم چنین كاهش هم خطی 

 قطعی يا سری زمانی به آن ها پاسخ داد.می شود.دوم، به محقق اجازه می دهد به بررسی مسائل مهمی بپردازد كه نمی توان با مدل های م

آزمون  لیمر ) چاو ( و سپس آزمون هاسمن را برای مدل مورد نظر  Eviews 7ما برای آزمون فرضیه ها در ابتدا با استفاده از نرم افزار 

د مدل را با تخمین اثر ثابت بیازمايم انجام می دهیم تا مشخص كنیم كه ابتدا بايد از مدل و روش پنل و يا پول استفاده گردد و در ادامه  باي

 يا از اثر تصادفی استفاده نمايیم. 

 برای آزمون هر فرضیه، ما بايد به چهار سوال اساسی پاسخ دهیم :

 (مدل اثر تصادفی است يا اثر ثابت؟ 7

 استفاده می گردد. F( آيا مدل معنی دار است؟ برای تعیین اينكه مدل معنا دار می باشد يا خیر، از سطح معنی داری آزمون 8

( استفاده می شود. الزم به ذكر است، اين 2R( میزان شدت ارتباط چقدر است؟ برای سنجش میزان شدت ارتباط از ضريب تعیین )8

 یرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان می شود.شاخص می گويد كه چند درصد از تغی

 ( 7820( مدل چگونه است؟ برای نوشتن مدل از برآورد و آزمون عوامل مدل استفاده می شود. ) اشرف زاده 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

چرخه 

 وجه نقد
CCC 

گردش 

موجودی 

 كاال

it 

حاشیه 

سود 

 ناخالص
GM 

نرخ بازده 

حقوق 

صاحبان 

 سهام
ROE 

دوره 

موجودی 

 كاال

DIO 

شاخص 

سودآوری 

 اصلی
BEP 

نرخ بازده 

 فروش
ROS 

نسبت 

قیمت 

تمام شده 

 به فروش
CR 

دوره 

وصول 

 مطالبات
DSO 

نرخ بازده 

 دارايی ها
ROA 

ارزش 

افزوده 

 اقتصادی
EVA 

نسبت هزينه 

های اداری 

 به فروش
SR 

دوره 

پرداخت 

 بدهی ها
DPO 

N 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Normal 

Parameters
a,b 

Mean 
228.62

18 
3.5563 .2969 .3258 

174.84

17 
.1870 .1919 .7031 

124.11

90 
.1511 

253546

.5714 
.0586 

70.33

87 

Std. 

Deviati

on 

141.21

176 
3.94971 .13405 .16423 

171.47

514 
.11577 .14379 .13405 

222.10

826 
.10990 

153293

8.3602

7 

.04074 
292.2

6345 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolut

e 
.088 .235 .067 .093 .199 .101 .141 .067 .288 .137 .423 .128 .405 

Positiv

e 
.088 .235 .067 .093 .199 .101 .141 .036 .259 .137 .423 .128 .370 

Negativ

e 
-.046 -.224 -.036 -.042 -.175 -.075 -.098 -.067 -.288 -.097 -.343 -.106 -.405 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
1.867 4.981 1.424 1.967 4.229 2.143 2.997 1.424 6.112 2.916 8.980 2.717 8.589 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.002 .000 .035 .001 .000 .000 .000 .035 .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 در اين قسمت قصد داريم با بكارگیری چند آزمون از صحت كلی رگرسیون اطمینان حاصل نمايیم.

 دوربين واتسونآزمون جدول  -3-7 جدول

آزمون دوربين واتسوننتایج   

 نتیجه Fآماره  Fسطح معناداری  آزمون  آماره دوربين واتسون

 قابل پذيرش 515.0495 0.000000 880660 .1

 

 ب : تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل

برای بررسی استقالل متغیر های مستقل و كسب اطمینان از نبود حالت هم خطی بین آن ها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده  

 (.7820)سوری  می شود. جدول زير نشان دهنده نتايج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل می باشد.

 جدل آزمون همبستگی پيرسون بين متغيرهاي مستقل -4-7 جدول

 متغیر

BEP  شاخص سود

 آوری اصلی

ROA  نرخ بازده

 دارايی ها

ROE  نرخ بازده ح ص

 س
ROS نرخ بازده فروش 

EVA   ارزش افزوده

 اقتصادی

سطح 

معنی 

 داری

میزان 

همبست

 گی

سطح 

معنی 

 داری

میزان 

همبست

 گی

سطح معنی 

 داری

میزان 

 همبستگی

سطح 

 معنی داری

میزان 

 همبستگی

سطح 

معنی 

 داری

میزان 

 همبستگی

BEP 
0.0133

74 
1.0000

00 
- - - - - - - - 

ROA 
0.0112

75 

0.8881

61 

0.012

050 

1.000

000 
- - - - - - 

ROE 
0.0144

34 
0.7608

19 
0.014

162 
0.786

390 
0.02691

2 

1.0000

00 
- - - - 

ROS 
0.0101

93 
0.6136

55 
0.012

508 

0.793

291 
0.01329

0 
0.5640

57 
0.0206

29 
1.00000

0 
- - 

EVA 
45693.

29 

0.2580

36 

4261

9.10 

0.253

548 
27826.6

6 
0.1107

77 
59425.

13 
0.27020

2 2.3412 1.00000

0 
 

با توجه به جدول باال ومیزان همبستگی و سطح معنی داری بین متغیرهای مستقل ، می توان دريافت كه متغیرهای مستقل اين تحقیق 

 (7820از استقالل كافی برخوردار می باشند . )سوری 

 همان طور كه مالحظه شد در هر دو آزمون دوربین واتسون و پیرسون كیفیت رگرسیون ها تايید شده است. 

 

 ج: آزمون صفر بودن میانگین جمله خطا

 ساگر از يك جامعه ، تعداد زيادی نمونه با اندازه برابر انتخاب كنیم ، میانگین میانگین ها، به میانگین جامعه نزديك خواهد شد. واريان

SEاين میانگین ها به نام خطای معیار میانگین شناخته می شود كه برابر است با : =
s

√n
 

 خطای معیار)استاندارد( میانگین است .  SEتعداد يا حجم نمونه و  Nانحراف معیار نمونه ،   sكه در آن 

 جدول آزمون صفر بودن ميانگين جمله خطا -5-7 جدول

خطانتایج آزمون صفر بودن ميانگين جمله   

 نتیجه نوع آزمون آماره آزمون سطح معناداري آزمون

0.0000 0.4825 Variance Ratio قابل پذيرش 

 

 درصد و در حد قابل قبول می باشد. 5همان طور كه مالحظه می گردد سطح معناداری آزمون فوق كمتر از 
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 د : نرمال بودن جمله خطا

 نرمال بودن جمله خطاست كه در جدول زير نمودار و آماره ها ارائه می گردد .يكی ديگر از آزمونها بررسی صحت رگرسیون آزمون 

 جدول نرمال بودن جمله خطا -6-7 جدول

 
 

 درصد و در حد قابل قبول می باشد. 5همان طور كه مالحظه می گردد سطح معناداری آزمون فوق كمتر از 

گردد همان طور كه مشاهده شد اين آزمون نیز همانند آزمون های قبلی در جدول زير نتايج آزمون ناهمسانی واريانسها مالحظه می 

 صحت رگرسیون را تايید می نمايد .

 آزمون ناهمسانی واریانس ها -7-7 جدول

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها

 نتیجه نوع آزمون آماره آزمون سطح معناداري آزمون

0.0000 182.08 heteroskedasticity قابل پذيرش 

 

 آزمون فرضيه فرعی اول 
 فرضیه اصلی اول:

 .وجود دارد یدار یهاارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و  عملكرد مالی شركت  
Y= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 فرضیه های فرعی:

 .وجود دارد یدار یهاارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و نرخ بازده دارايی  فرضیه فرعی اول:

ROA= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 
 ابتدا اثر ثابت يا تصادفی بودن مدل را بررسی می كنیم.فرضیه ها به صورت زير می باشد:

H0 : E(µit / Xit ) = 0 

H1 : E(µit / Xit ) ≠ 0 

 

 بدين معنی كه :

 
 H0  مدل اثر تصادفی مناسب می باشد:  

 H1  مدل اثر تصادفی مناسب نمی باشد.)مدل اثر ثابت مناسب می باشد(: 

 

درصد تايید می شود و استفاده از مدل اثر تصادفی می باشد.حال با  95در سطح اطمینان  .Hبا توجه به نتايج آزمون هاسمن فرضیه 

 پردازيم.  استفاده از روش رگرسیون پانل ديتا و روش حداقل مجذور مربعات به بررسی مدل می

 

0
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40
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80

100
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-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Standardized Residuals

Sample 1387 1391

Observations 450

Mean       4.32e-19

Median  -0.001135

Maximum  0.397630

Minimum -0.115778

Std. Dev.   0.045440

Skewness   2.519189

Kurtosis   22.11576

Jarque-Bera  7327.454

Probability  0.000000
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 جدول آزمون چاو فرضيه اول -3-7 جدول

 نتایج آزمون چاو

 Likelihoodآماره  Likelihood ratioسطح معناداري 

ratio 
-F سطح معناداری

statistic 
 F-statisticآماره 

0.0000 310.249089 0.0000 3.959264 

 جدول آزمون هاسمن فرضيه اول-9-7 جدول

 نتایج آزمون هاسمن

 نتیجه درجه آزادی Period Chi-squareآماره  Period Chi-squareسطح معناداري 

 تصادفی 5 3.666631 0.5983

 تحليل رگرسيون نرخ بازده دارایی ها و زنجيره تامين مالی -11-7جدول 

ROA= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 نتیجه سطح معناداری Tآماره   ضريب متغير مستقل

از مبداعرض   0.752273 6.170190 0.0000  

(CCC) تايید 0.0000 5.230407- 0.000185- چرخه وجه نقد 

  0.001682 1.218259 0.2239 (IT)گردش موجودي کاال

  0.745596 -6.048878 0.0000- (CR)نسبت قيمت تمام شده به فروش

  0.266147 -2.856185 0.0045- (SR )نسبت هزینه هاي اداري به فروش

  0.084784 -0.718928 0.4727- (GM)حاشيه سود ناخالص

 مقدار نتایج اجراي مدل

 0.807152 ضریب تعيين

 0.756087 ضریب تعيين تعدیل شده

 2.056106 آماره دوربين واتسون

 F 15.80663آماره 

 F 0.000000سطح معناداري آماره 

 

است. بنابراين، فرض صفر در  0,05كمتر از  Fمشاهده می شود، مقدار سطح معنی داری حاصل از آزمون  5-1همانطور كه در جدول 

 درصد اطمینان رد می شود. يعنی، مدل معناداری وجود دارد. 95سطح 

ات شاخص عملكرد مالی نرخ بازده دارايی درصد از تغییر 20با توجه به میزان ضريب تعیین به دست آمده برآورد می گردد كه در حدود 

 ها وابسته به زنجیره تامین مالی می باشد.

 

 آزمون فرضيه فرعی دوم
 .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و شاخص سودآوری اصلی  فرضیه فرعی دوم:

 

BEP= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£  
 

 بودن مدل را بررسی می كنیم.فرضیه ها به صورت زير می باشد :ابتدا اثر ثابت يا تصادفی 
H0 : E(µit / Xit ) = 0 

H1 : E(µit / Xit ) ≠ 0 
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 بدين معنی كه:

 H0   مدل اثر تصادفی مناسب می باشد:

 H1   مدل اثر تصادفی مناسب نمی باشد.)مدل اثر ثابت مناسب می باشد(: 

 

درصد تايید می شود و استفاده از مدل اثر تصادفی می باشد.حال با  05در سطح اطمینان  .Hبا توجه به نتايج آزمون هاسمن فرضیه

 استفاده از روش رگرسیون پانل ديتا و روش حداقل مجذور مربعات به بررسی مدل می پردازيم. 

 جدول آزمون چاو فرضيه دوم-11-7 جدول

 نتایج آزمون چاو

 F-statisticآماره  F-statistic سطح معناداری Likelihood ratioآماره  Likelihood ratioسطح معناداري 

0.0000 490.690564 0.0000 7.879938 

 جدول آزمون هاسمن فرضيه دوم-12-7 جدول

 نتایج آزمون هاسمن

 نتیجه درجه آزادی Period Chi-squareآماره  Period Chi-squareسطح معناداري 

 تصادفی 5 6.758073 0.2393

 تحليل رگرسيون زنجيره تامين مالی و شاخص سودآوري اصلی -13-7جدول 

BEP= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 نتیجه سطح معناداری Tآماره   ضريب متغير مستقل

  0.0000 8.617342 0.848262 عرض از مبدا

(CCC) تايید 0.0000 7.071689- 0.000202- چرخه وجه نقد 

  0.001871 1.678410 0.0941 (IT)گردش موجودي کاال

  0.832477 -8.364954 0.0000- (CR)نسبت قيمت تمام شده به فروش

  0.400408 -5.322163 0.0000- (SR )نسبت هزینه هاي اداري به فروش

  0.044117 -0.463336 0.6434- (GM)حاشيه سود ناخالص

 مقدار نتایج اجراي مدل

 0.886729 ضریب تعيين

 0.856736 تعيين تعدیل شدهضریب 

 1.967623 آماره دوربين واتسون

 F 29.56457آماره 

 F 0.000000سطح معناداري آماره 

 

است. بنابراين، فرض صفر در 0.05كمتر از  Fمشاهده می شود، مقدار سطح معنی داری حاصل از آزمون  2-1همانطور كه در جدول 

 درصد اطمینان رد می شود. يعنی، مدل معناداری وجود دارد. 05سطح 

درصد از تغییرات شاخص عملكرد مالی شاخص اصلی  22با توجه به میزان ضريب تعیین به دست آمده برآورد می گردد كه در حدود  

 د.سود آوری وابسته به زنجیره تامین مالی می باش

 

 آزمون فرضيه فرعی سوم
 .وجود دارد یدار یارتباط معنفرضیه فرعی سوم: بین زنجیره تامین مالی و  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
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ROE= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 

 

 ابتدا اثر ثابت يا تصادفی بودن مدل را بررسی می كنیم.فرضیه ها به صورت زير می باشد :
H0 : E(µit / Xit ) = 0 

H1 : E(µit / Xit ) ≠ 0 

 
 بدين معنی كه :

 
 H0  مدل اثر تصادفی مناسب می باشد :

 H1  مدل اثر تصادفی مناسب نمی باشد.)مدل اثر ثابت مناسب می باشد(: 

 

درصد تايید می شود و استفاده از مدل اثر تصادفی می باشد.حال با  05در سطح اطمینان  .Hبا توجه به نتايج آزمون هاسمن فرضیه 

 استفاده از روش رگرسیون پانل ديتا و روش حداقل مجذور مربعات به بررسی مدل می پردازيم. 

 جدول آزمون چاوفرضيه سوم-14-7 جدول

 نتایج آزمون چاو

 F-statisticآماره  F-statistic معناداریسطح  Likelihood ratioآماره  Likelihood ratioسطح معناداري 

0.0000 475.542161 0.0000 7.487051 

 جدول آزمون هاسمن فرضيه سوم-15-7 جدول

 نتايج آزمون هاسمن

 نتیجه درجه آزادی Period Chi-squareآماره  Period Chi-squareسطح معناداری 

 تصادفی 5 1.741738 0.8836

 زنجيره تامين مالی و بازده حقوق صاحبان سهامتحليل رگرسيون  16-7جدول 

ROE= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 نتیجه سطح معناداری Tآماره   ضريب متغير مستقل

  0.0000 4.682650 0.879965 عرض از مبدا

(CCC) تايید 0.0000 5.042905- 0.000275- چرخه وجه نقد 

  0.002222 1.043898 0.2972 (IT)گردش موجودي کاال

  0.729649 -3.840507 0.0001- (CR)نسبت قيمت تمام شده به فروش

  0.361404 -2.516293 0.0123- (SR )نسبت هزینه هاي اداري به فروش

  0.118488 0.651855 0.5149 (GM)حاشيه سود ناخالص

 مقدار نتایج اجراي مدل

 0.794851 ضریب تعيين

 0.740529 ضریب تعيين تعدیل شده

 1.986055 آماره دوربين واتسون

 F 14.63241آماره 

 F 0.000000سطح معناداري آماره 
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است. بنابراين، فرض صفر در  0,05كمتر از  Fمشاهده می شود، مقدار سطح معنی داری حاصل از آزمون  77-1همانطور كه در جدول

 درصد اطمینان رد می شود. يعنی، مدل معناداری وجود دارد. 05سطح 

درصد از تغییرات شاخص عملكرد مالی نرخ بازده  10با توجه به میزان ضريب تعیین به دست آمده برآورد می گردد كه در حدود  

 حقوق صاحبان سهام وابسته به زنجیره تامین مالی می باشد.

 

 آزمون فرضيه فرعی چهارم

 .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و نرخ بازده فروش  چهارم: فرضیه فرعی

ROS= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 ابتدا اثر ثابت يا تصادفی بودن مدل را بررسی می كنیم.فرضیه ها به صورت زير می باشد :
H0 : E(µit / Xit ) = 0 

H1 : E(µit / Xit ) ≠ 0 

 

 كه: بدين معنی

 H0  مدل اثر تصادفی مناسب می باشد:

 H1   مدل اثر تصادفی مناسب نمی باشد.)مدل اثر ثابت مناسب می باشد(: 

 

درصد رد می شود و استفاده از مدل اثر ثابت می باشد.حال با استفاده  05در سطح اطمینان  .Hبا توجه به نتايج آزمون هاسمن فرضیه

 حداقل مجذور مربعات به بررسی مدل می پردازيم. از روش رگرسیون پانل ديتا و روش 

 جدول آزمون چاو فرضيه چهارم-17-7 جدول

 نتایج آزمون چاو

 F-statisticآماره  F-statistic سطح معناداری Likelihood ratioآماره  Likelihood ratioسطح معناداري 

0.0000 399.090781 0.0000 5.694023 

 هاسمن فرضيه چهارمجدول آزمون -13-7 جدول

 نتایج آزمون هاسمن

 نتیجه درجه آزادی Period Chi-squareآماره  Period Chi-squareسطح معناداري 

 ثابت 5 22.222046 0.0005

 تحليل رگرسيون زنجيره تامين مالی و بازده فروش19 -7جدول 

ROS= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM +£ 

 نتیجه سطح معناداری Tآماره   ضريب متغير مستقل

  0.0000 5.326208 0.699293 عرض از مبدا

(CCC) تايید 0.0052 2.812975 0.000107 چرخه وجه نقد 

  0.000328 0.220392 0.8257 (IT)گردش موجودي کاال

  0.731041 -5.507433 0.0000- (CR)نسبت قيمت تمام شده به فروش

  0.224840 -2.240654 0.0257- (SR )نسبت هزینه هاي اداري به فروش

  0.019843 -0.156252 0.8759- (GM)حاشيه سود ناخالص

 مقدار نتایج اجراي مدل

 0.869362 ضریب تعيين
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 0.834771 ضریب تعيين تعدیل شده

 1.944886 آماره دوربين واتسون

 F 25.13233آماره 

 F 0.000000سطح معناداري آماره 

 
است. بنابراين، فرض صفر در  0.05كمتر از  Fمشاهده می شود، مقدار سطح معنی داری حاصل از آزمون  71-1همانطور كه در جدول 

 درصد اطمینان رد می شود. يعنی، مدل معناداری وجود دارد. 05سطح 

ییرات شاخص عملكرد مالی نرخ بازده درصد از تغ 21با توجه به میزان ضريب تعیین به دست آمده برآورد می گردد كه در حدود   

 فروش وابسته به زنجیره تامین مالی می باشد.

 

 آزمون فرضيه فرعی پنجم
 فرضیه اصلی دوم:

 .وجود دارد یدار یهاارتباط معنشركت   اقتصادیبین زنجیره تامین مالی و  عملكرد 

 .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و شاخص ارزش افزوده اقتصادی  فرضیه فرعی پنجم:

EVA= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM+ £ 

 ابتدا اثر ثابت يا تصادفی بودن مدل را بررسی می كنیم.فرضیه ها به صورت زير می باشد:

 
H0 : E(µit / Xit ) = 0 

H1 : E(µit / Xit ) ≠ 0  
 بدين معنی كه :

 
 H0  مدل اثر تصادفی مناسب می باشد : 

 H1   مدل اثر تصادفی مناسب نمی باشد.)مدل اثر ثابت مناسب می باشد( : 

 

درصد تايید می شود و استفاده از مدل اثر تصادفی می باشد.حال با  95در سطح اطمینان  .Hبا توجه به نتايج آزمون هاسمن فرضیه 

 استفاده از روش رگرسیون پانل ديتا و روش حداقل مجذور مربعات به بررسی مدل می پردازيم. 

 جدول آزمون چاو فرضيه پنجم-21-7 جدول

 نتایج آزمون چاو

 F-statisticآماره  F-statistic معناداریسطح  Likelihood ratioآماره  Likelihood ratioسطح معناداري 

0.0000 559.860965 0.0000 9.851983 

 جدول آزمون هاسمن فرضيه پنجم-21-7 جدول

 نتایج آزمون هاسمن

 نتیجه درجه آزادی Period Chi-squareآماره  Period Chi-squareسطح معناداري 

 تصادفی 5 5.494101 0.3586

 زنجيره تامين مالی و ارزش افزودهتحليل رگرسيون  22-7جدول 

EVA= α0+α1CCC+α2IT+α3CR + α4SR + α5GM+ £ 

 نتیجه سطح معناداری Tآماره   ضريب متغير مستقل

  0.6349 0.475207 .1385117 عرض از مبدا
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(CCC) رد 0.0773 1.770453- 1040.916- چرخه وجه نقد 

  26015.66 -1.229646 0.2195- (IT)گردش موجودي کاال

  1675693. -0.577995 0.5636- (CR)نسبت قيمت تمام شده به فروش

  2124187. -1.231943 0.2186- (SR )نسبت هزینه هاي اداري به فروش

  1698996. 0.596504 0.5511 (GM)حاشيه سود ناخالص

 مقدار نتایج اجراي مدل

 0.097214 ضریب تعيين

 0.087048 ضریب تعيين تعدیل شده

دوربين واتسونآماره   0.479432 

 F 9.562182آماره 

 F 0.000000سطح معناداري آماره 

 
است. بنابراين، فرض صفر در  0.05كمتر از  Fمشاهده می شود، مقدار سطح معنی داری حاصل از آزمون  71-1همانطور كه در جدول 

درصد  5چون باالتر از  CCCدرصد اطمینان رد می شود. يعنی، مدل معناداری وجود دارد. الكن با توجه به سطح معناداری متغیر  05سطح 

دارد بعبارتی اين بخش از است نمی توان قبول كرد كه ارتباط معناداری بین زنجیره تامین مالی و شاخص ارزش افزوده اقتصادی وجود 

 فرضیات رد می شود.

 خالصه نتایج آزمون فرضيه ها 23-7جدول 

 نتيجه آزمون فرضيه شرح فرضيه

 ارتباط معنادار وجود دارد .وجود دارد یدار یهاارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و  عملكرد مالی شركت   فرضيه اصلی اول

 ارتباط معنادار وجود دارد .وجود دارد یدار یهاارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و نرخ بازده دارايی  فرضيه فرعی اول

 ارتباط معنادار وجود دارد .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و شاخص سودآوری اصلی  فرضيه فرعی دوم

 ارتباط معنادار وجود دارد .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  فرضيه فرعی سوم

 ارتباط معنادار وجود دارد .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و نرخ بازده فروش  فرضيه فرعی چهارم

 ارتباط معنادار وجود ندارد .وجود دارد یدار یهاارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و  عملكرد اقتصادی شركت   فرضيه اصلی دوم

 ارتباط معنادار وجود ندارد .وجود دارد یدار یارتباط معنبین زنجیره تامین مالی و شاخص ارزش افزوده اقتصادی  فرضيه فرعی پنجم
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 گيري نتيجه
 با كه ديدگر طرح و استوار فرعی فرضیه پنج پايه بر اصلی فرضیه دو تحقیق اهداف و سئواالت به توجه با شد عنوان قبال كه طور همان

 دتايی مورد آماری های آزمون استناد به آن فرعی فرضیه چهار و اول اصلی فرضیه آماری های آزمون نتايج و آمده بعمل های بررسی به عنايت

 ساله 5 رهدو خالل در بررسی مورد ی ها شركت مالی عملكرد با مالی تامین زنجیره كه گفت توان می اتكا قابل صورت به بعبارتی گرفت قرار

 ،اصلی آوری سود نرخ ها، دارايی بازده نرخ مالی عمكرد از محقق منظور كه داشت ياد به بايد.  است داشته معناداری ارتباط 07 سال به منتهی

 پذيرش دمور تحقیق اول اصلی فرضیه تحقیق نتايج اساس بر:  اول اصلی فرضیه. باشد می فروش بازده نرخ و سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

 كه طور همان دارد وجود داری معنی ارتباط ها  شركت مالی عملكرد  و مالی تامین زنجیره بین كه دهد می نشان موضوع اين گرفت قرار

 .  دارند بهتری مالی عملكرد نتیجه در برخوردارند بهتری مالی تامین زنجیره از كه هايی شركت كه دهد می نشان نتايج شد می بینی پیش

 كرده ینیب پیش و طرح را اول فرعی فرضیه هم ما پیشین تحقیقات نتايج به توجه با شد عنوان باال در طوركه همان: اول فرعی فرضیه 

 ينا كه دريافتیم فرضیه اين در ما هستند مالی عملكرد در بهتری توان دارای مطلوب مالی تامین زنجیره از مند بهره های شركت  كه ايم

 . دارند ها شركت ساير از بهتری عملكرد  ها دارايی بازده نرخ ايجاد در ها شركت

 ايجنت به توجه با و طرح را مزبور فرضیه اصلی آوری سود شاخص بعد از ها شركت مالی عملكرد بررسی هدف با ما: دوم فرعی فرضیه

 . برخوردارند بهتری اصلی آوری سود شاخص از مطلوب مالی تامین زنجیره دارای های شركت بعبارتی شد تايید فرضیه كه دريافتیم

 بخش ينا نتايج و طرح سهام صاحبان حقوق بازده نرخ  و مالی تامین زنجیره بین ارتباط بررسی هدف با فرضیه اين: سوم فرعی فرضیه 

 ها تشرك بعبارتی دارد وجود سهام صاحبان حقوق بازده نرخ و مطلوب مالی تامین زنجیره بین معناداری ارتباط كه داد نشان نیز تحقیق از

 . نمايند می ايجاد خود سهام صاحبان برای بااليی بازده مطلوب مالی تامین زنجیره دارای

 را فروش بازده نرخ و مالی تامین زنجیره بین ارتباط ايم كرده سعی جديدی مكمل فرضیه طرح با ما نهايت در: چهارم فرعی فرضیه

 .  نمايند می عمل موفق نیز فروش بازده خلق در بهینه مالی تامین زنجیره دارای های شركت كه دريافتیم و بسنجیم

 كنال دهیم قرار برسی مورد را مالی تامین زنجیره بهبود تاثیر ديگری ديدگاه از ايم كرده سعی فرضیه اين در ما: دوم اصلی فرضیه

 . دنماي ايجاد باال اقتصادی افزوده ارزش ما نمونه های شركت در نتوانسته ما بررسی مورد دوره در مالی تامین زنجیره بهبود كه دريافتیم

 يجنتا به توجه با و كرديم طرح را اقتصادی افزوده ارزش شاخص ها، شركت اقتصادی عملكرد بررسی هدف با ما: پنجم فرعی فرضیه

 .مايدن ايجاد باال اقتصادی افزوده ارزش اند نتوانسته مطلوب مالی تامین زنجیره دارای های شركت بعبارتی شد رد فرضیه كه دريافتیم

 

 نتايج تحقیقات به دو بخش اصلی تقسیم می شود

 
 عملكرد و مالی تامین زنجیره بین معنادار ارتباط وجود از حاكی آماری های آزمون نتايج باشد می مشخص باال نمودار از كه طور همان

 و 8001 شاما و بگوات هاچسون و فارسیس 8008 همكاران و آرنزو.  8078 تورسنسون نتايچ با همسو تحقیق از بخش اين نتايج است مالی

 . باشد می 7820 سال در نجفی و كردستانی تحقیق نتايچ با همسو حدودی تا و 8070 قووم

 نتايج .نگرفت قرار تايید مورد اقتصادی عملكرد و مالی تامین زنجیره بین ارتباط وجود شد عنوان كه طور همان تحقیق از دوم بخش در

 آزاد اقتصاد و ايران اقتصاد در معنادار تفاوتهای رسد می نظر به.  باشد می 8007 سال در پوهلن و المبرت نتايج با مغاير تحقیق از بخش اين

 .است جهانی

 

 تحقيق هاي محدودیت
 میتواند ولی باشد می محقق اختیارات و كنترل از خارج كه دارند وجود مواردی و شرايط مجموعه علمی، تحقیق و پژوهش فرآيند در

 واملع بررسی عدم تحقیق اين محدوديت مهمترين كه سازد مواجه مشكل با يا و دهد قرار تاثیر تحت را آن پذيری تعمیم و تحقیق نتايج در
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 داشته تحقیق نتايج بر كنترلی قابل غیر تاثیر تواند می تورم نرخ و ها بانك بهره نرخ نظیر عواملی باشد می اقتصادی افزوده ارزش بر مالی غیر

 . باشد

 

 آتی تحقيقات براي پيشنهاد
 :گردد می پیشنهاد زير موارد آتی، تحقیقات برای

 تهران؛ بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شركت بازار ارزش و مالی تامین زنجیره ارتباط بررسی. 7

 ايرانی؛ های شركت بین در مالی تامین زنجیره  بهبود های روش مورد در تحقیق و بررسی.  8

 خارجی؛ و ايرانی های شركت بین مالی تامین زنجیره بهینه های روش مقايسه و بررسی. 8

 پژوهش پیشنهادهای-78

 وجود ارید معنی ارتباط ها شركت مالی عملكرد  و مالی تامین زنجیره بین} اول فرضیه تايید به توجه با: اول اصلی فرضیه پیشنهاد

 ایه شركت مالی تامین زنجره ضعف و شدت به ها شركت باالی عملكرد و آوری سود كسب برای گذاران سرمايه كه میشود پیشنهاد.{ دارد

 وضعیت سیبرر به اقدام گذاری سرمايه برای ها شركت انتخاب از قبل شود می پیشنهاد گذاران سرمايه به عبارتی به. نمايند توجه پذير سرمايه

 . نمايند مالی تامین زنجیره

.{ اردد وجود داری معنی هاارتباط دارايی بازده نرخ و مالی تامین زنجیره بین} فرضیه تايید به توجه با: اول فرعی فرضیه پیشنهاد

 . شندبا كوشا شركت تامین زنجیره بهبود در حتماً ها دارايی باالی بازده نرخ از مندی بهره منظور به ها شركت مديران كه میشود پیشنهاد

.{ دارد جودو داری معنی ارتباط اصلی سودآوری شاخص و مالی تامین زنجیره بین} فرضیه تايید به توجه با: دوم فرعی فرضیه پیشنهاد

 الیم تامین زنجیره وجود به حتماً ها شركت در باال آوری سود كسب منظور به كه میشود پیشنهاد ها شركت سهامداران و گذاران سرمايه به

 . باشند داشته خاصی توجه

 داری نیمع ارتباط سهام صاحبان حقوق بازده نرخ  و مالی تامین زنجیره بین} فرضیه تايید به توجه با: سوم فرعی فرضیه پیشنهاد

 رهزنجی بهبود به خاصی توجه بايست می باال بازده نرخ از مندی بهره منظور به ها شركت سهام صاحبان كه میشود پیشنهاد.{ دارد وجود

 .باشند داشته ها شركت مالی تامین

 به.{ اردد وجود داری معنی ارتباط فروش بازده نرخ و مالی تامین زنجیره بین} فرضیه تايید به توجه با:  چهارم فرعی فرضیه پیشنهاد

 مالی تامین زنجیره وجود به حتماً ها شركت در باال آوری سود كسب منظور به كه میشود پیشنهاد ها شركت سهامداران و گذاران سرمايه

 باشند. داشته خاصی توجه
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انتشارات موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه  اقتصاد سنجی پانل ديت،( ، 7820اشرف زاده، حمید رضا و نادر مهرگان. ) [7]

 تهران، چاپ دوم

(، بررسی تاثیر سطح موجودی بر بهره وری در زنجیره تأمین ، 7828اشراقی نیا، جهرمی عبدالحمید، بابك فرزامی، ) [8]

 اولین كنفرانس لجستیك و زنجیره تامین

(، بررسی تاثیر تامین مالی از بانك ها و اهداف مالیاتی بر رابطه كیفیت گزارشگری  7807زهرا،)  امیری غالمرضا، فرشی [8]

  .7807زمستان  مالی و كارايی سرمايه گذاری شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دانش حسابداری

رابطه بین سهامداران نهادی كوتاه مدت  بررسی (،7820احمدپور، احمد كاشانی پور، محمدوسیدمحمد باقرپور، ) [4]

 80 ،ص8 حسابداری ، سال اول، شماره 1وبلندمدت ومديريت سود افزاينده شركت ها، مجله دانش 

 همگام با اقتصاد سنجی. انتشارات منشور بهره وری، چاپ اول Eviews ( ، 7827بیدرام رسول ، ) [5]

 حسابداری، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری(،تحقیقات اثباتی در 7814پورآذرسا سید هاشم،) [6]

 745ش  75دوره7828تدبیر،(، مديريت زنجیره تامین و پشتیبانی تكنولوژی، اطالعات 7828، )پوياپوياعلیرضا [1]

(، تاثیر جريان های نقدی آزاد و محدوديت در تامین مالی بر بیش سرمايه گذاری 7822تهرانی رضا، رضا حصار زاده،)  [2]

 7822، پايیز 8و كم سرمايه گذاری، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی سال اول، شماره 

در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها  (، مقدمه ای بر روش تحقیق7820حافظ نیا،) [0]

 )سمت(،تهران.

(، بررسی رابطه بین روش های تامین مالی )منابع برون سازمانی(  7820حجازی رضوان.صحرائی محمدمال، نظری مهناز، ) [70]

پژوهشنامه حسابداری مالی و و موفقیت و عدم موفقیت شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . 

  ،7820تابستان  حسابرسی

 (، روش تحقیق با رويكردی به پايان نامه نويسی، تهران، 7812خاكی ،) [77]

(، ارزيابی ارتباط بین ساختار تأمین مالی و تصمیمات مربوط به 7822دسینه، احدی سركنی، و نوری فرد، يداله، ) [78]

 ی مديريت پژوهشگر، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه هایهای شركتگذاری منابع در دارايیسرمايه

 احتماالت وآمار كاربردی درروان شناسی وعلو متربیتی، نشررشد (، 7812دالور علی، ) [78]

 (، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چاپ هفدهم7822سرمدزهره ، بازرگان، عباس و الهه حجازی، ) [74]

 (، اينترنت و مهندسی صنايع ايران نمايه 7820علی، اكبرمظفری فرد جعفر، )سعیدی كیا [75]

 (، اقتصاد سنجی ، نشر فرهنگ شناسی نوبت چاپ اول 7820سوری علی، ) [76]

 07شماره  زنجیره تامین،(، كاركردها و نقش ها در مديريت 7828،)فائزی رازی فرشاد [71]

ارزش افزوده اقتصادی، جريآن های نقدی آزاد و  ،(، رابطه ارزش افزوده نقدی7820سلیمان مولودی، ) ،رضايی فرزين [72]

 7820سود باقیمانده با ارزش ايجاد شده برای سهامداران، مطالعات مالی شماره پنجم بهار 

، پايیز و زمستان 50پیشرفت های حسابداری، شماره مجله (، 7820كردستانی غالمرضا، مظاهر نجفی عمران،)  [70]

  702-15 ص ،  7820

تحلیل تئوريك وتجربی تأثیرهزينه مبادله برتامین مالی ،  گوگردچیان احمد، هادی امیری، مريم خداوردی سامانی [80]

پژوهشی  -فصل نامه علمی  7808) ، ازطريق بدهی وسهام در بین شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 ( 7808زمستان (مديريت دارايی وتأمین مالی سال اول، شماره سوم، شماره پیاپی

، بررسی تاثیر سرمايه فكری بر ارزش نیكو نسبتی محمد ،معززمالقاسم الهه ، خان حسینی داوود ،طالب نیا قدرت اله [87]

پژوهش های تجربی مالی شركت های صنعت سیمان پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،  بازار و عملكرد 

 . 66تا صفحه  57 از صفحه ،7807پايیز   حسابداری،

لی و بازده (، رابطه جريآن های نقدی ناشی از فعالیتهای تامین ما 7822، )نادعلی پورمنفرد حسام ,زاده فرد مهدیمراد [88]

 . 06تا صفحه 20 ، از صفحه 7 شماره 7  دوره ،7822بهار   پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی،سهام، 

احی مدل سلسله مراتبی زنجیره عرضه طر( ،  7828، )سیداصفهانی، میرمهدی آذر،عادلمیر غفوری،سید حبیب اهلل  [88]

 80، شماره  7828پايیز  ، نشريه علوم انسانی  ))مورد: مجتمع صنايع الستیك يزد

 (،  تصمیم گیری در مسائل مالی ، انتشارات جنگل 7807وكیلی فردحمیدرضا، ) [84]
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