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Abstract 

Objective: Given the importance of lean inventory and 

inventory cost as barrier to better performance, there is the 

challenge of whether absorption costing with higher production and 

more inventory lead to improved performance, or inventory costs 

overcome the benefit of absorption costing and makes the 

performance worse. This study aimed to examine the relationship 

between inventory investment and company’s performance. 

Method: In line with positive accounting research, this study 

used panel data analysis with data from 163 companies listed in the 

Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016. 

Results: Findings showed that there is no significant 

relationship between inventory investment and company’s 

performance. Furthermore, the findings indicated a significant 

relationship between changes in inventory investment and sales 

growth. 

Conclusion: Inventory holding in the Iranian companies could 

not have statistically significant effects on company performance. 
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چکیده

ولیذد  جذببی بذا     بهایابیآیا  این سؤال مطرح است که همواره هدف:

نگهداشت حذدال   بیشتر و نگهداری موجودی کاال در دنیایی که  مرکز بر 

 بذر و  سذب  بهبذود لمردذرد شذده      وانذد  یمذ باز هم  ،موجودی کاال است

از شذرکت را بذه  یذویر     بهتذر لمردذردی   نگهداری غربه کرده، یها نهیهز

در موجذودی   یگبار هیسرما ۀرابطدر این پژوهش سعی شده است . بدشاند

 .گیردآزمون لرار مورد  کاال و لمردرد شرکت

که  داشتهلرار  یحسابدار یاثبا  قاتی حق ۀدر حوز پژوهش نیا روش:

 نیشذده در بذورا اوراب بهذادار  هذران بذ      رفتهیشرکت پب 869های  داده

 .ی بررسی نموده استپانر  ی حر را با استفاده از 8931 ا  8911 یها سال

در  یگذبار  هیسذرما  کذه بذین   دهد یمنشان  پژوهشنتایج این   ها: یافته

لذووه  . نیستمعنادار آماری برلرار  ۀرابط ،لمردرد شرکت و موجودی کاال
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 ۀرابطذ  ،در موجودی کاال یگبار هیسرمابین رشد فروش و  غییر در  بر این،

 معنادار آماری مشاهده گردید.

 واند  نگهداری موجودی کاال در ایران از لحاظ آماری نمی گیری: نتیجه

  أثیر لاب   وجهی بر لمردرد شرکت داشته باشد.

نگهذداری از   یها نهیهز، لمردرد شرکت، در موجودی کاال یگبار هیسرماکلیدی:یهاواژه

 .بهایابی جببی، موجودی کاال

در  یگبار هیسرما(. 8931ودیعی، محمدحسین؛ موایمنی، وحید. )؛کاردان، بهزاد استناد:

، دانش حسابداری .بد ر شدن آن یبرا یچالش ایبهبود لمردرد  یبرا یکار کاال، راه یموجود

81(4 ،)842-828. 

مقدمه

میزان موجودی کاال از گذشته تا کنون دارای فراز و فرودهایی بوده است. به طوور  

در سه دوران تفکیک نموود: دوران بلوا از    توان یمکلی میزان سطوح موجودی کاال را 

بعد از انقالب صنعتی توا کنوون. در دوران    ۀانقالب صنعتی، دوران انقالب صنعتی و دور

متفواو  و میوزان تقایوای     یوکارهوا   کسو  بلا از انقالب صنعتی با توجه به مشاغا و 

مردم به محصوال  در صنایع مختلفی نظیر کشاورزی، پوشوا،، معودن و ... موجوودی    

سوویی،،  ) گرفوت  یمو و تولیدا  بر حس  نیاز مردم صوور    شد ینمچندانی نگهداری 

 یهوا  ،یماشو علمی، حما و نقا،  یها نهیزمپس از انقالب صنعتی و پیشرفت در  (.3791

بخار و کارخانجا  تولیدی متعدد نوبت به تولید انلوه و انلاشت موجودی کاالی آمواده  

ایسوتون و  برای فروش و همچنی، موجودی مواد خام برای عدم توبف در تولیود رسوید )  

بعد از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن سیستم تولید به هنگام توسو    (.3132همکاران، 

ژاپ، نگرش تولیدکنندگان از تولید انلوه و نگهداری موجودی بوه تولیود بوه هنگوام و بوا      

 (.3133آکوتی، کیفیت و کاهش موجودی مواد و کاال جل  شد )

بوا افوزایش تولیود و نگهوداری موجوودی       تووان  یمو اگر چه در حسوابداری جوذبی   

را افوزایش داده و عملکورد شورکت را بهتور نشوان داد       هوا  یوی داراسوود و   ،کاالی بیشوتر 

محودود  مربوو  بوه    یهوا  نوه یهزنگهوداری نظیور    یها نهیهز( اما وجود 3133هورنگرن، )

نمودن پوول و سورمایه در گوردش، اشوشال شودن فاوایی از کارخانوه، آسوی  دیودن و          
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باعو    تواند یم ها یموجودنظار  بر  یها نهیهز، هزینه بیمه و ها یموجودفرسوده شدن 

نهمیوا،،  ؛ 3131اسولک و همکواران،   )کاهش سود و عملکرد یوعیف شورکت گوردد    

3119.) 

و تولیود   هوا  یموجوود در  یگوذار  هیسورما بنابرای،، ای، سؤال وجود دارد که آیا بوا  

عملکرد شرکت را بهلوود بخشویدآ آیوا نگهوداری      توان یمبیشتر و نگهداری بیشتر مواد 

نگهداری سلقت گرفته و در نهایوت   یها نهیهزاز  تواند یمموجودی مواد و کاالی بیشتر 

 یهووا نوه یهزعملکوورد شورکت ارادووه دهودآ و یوا نووه در حالوت مقابووا      زیلواتری از  ۀچهور 

نگهداری خود را بر عواید سیستم بهایابی جذبی و تولید بیشتر غال  کورده و در نهایوت   

آ بوا انجوام ایو، تحقیو      شود یممالی  ۀسل  بدتر شدن عملکرد شرکت در طی یک دور

تولیودی را در   یهوا  شورکت  تواند یمو نتایج آن  مزبور پاسخ داد یها پرسشبه  توان یم

کمتور بوه منظوور بهتور      یها یموجودتولید انلوه و یا حرکت به سمت  یها روشانتخاب 

همچنووی، دانسووت، وجووود ارتلووا  بووی، سووط    نشووان دادن عملکوورد خووود یوواری نمایوود. 

به مدیران در انتخاب استراتژی تولیود بوه هنگوام     تواند یمو عملکرد شرکت  ها یموجود

 موجودی کاال کمک نماید. یا نگهداری

پژوهش، یرور  و  ۀساختار پژوهش حایر بدی، شرح است که پس از بیان مسئل

پوژوهش در   یهوا  هیفریو نظری و همچنوی،   ۀاهمیت آن در بخش مقدمه، ادبیا  و پیشین

پوژوهش بوه هموراه تعریوف      یشناسو  روش. در بخوش سووم،   گردند یمبخش بعدی بیان 

پژوهش اراده شوده و در   یها افتهیدر بخش چهارم  متشیرهای پژوهش آورده شده است.

 پرداخته شده است. یریگ جهینتنهایت در بخش آخر نیز به 

ادبیاتنظریوپیشینهتحقیق

عملکرد شرکت برای مدیران چه از لحاظ پاداش و چه از لحاظ ثلا  ششلی بسویار مهوم   

مودیران را بوه    توانند یمبرای مدیران زیاد است که  بدر آنمیت ای، دو مویوع . اهاست

 (.3779ساندر، ؛ 3133اسکا ، دستکاری در سود و مدیریت آن تحریک نمایند )

به طور کلی مدیریت سود در دو شکا در تحقیقوا  مختلوف موورد بررسوی بورار      

: یکی مدیریت سود از طریو  ابوالم تعهودی و دیگوری مودیریت سوود وابعوی        ردیگ یم
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 (3779لویوت ) ابزار جادویی  5به  توان یم در ای، خصوص(. 3119کوه، و همکاران، )

حسووابداری خالبانووه  ،ییشووو حسوواب یهووا نووهیهز ره نمووود. موودیران بووا اسووتفاده از اشووا

ابودام بوه    ،شناسوایی درآمود   ، ذخوایر بخصووص، سوط  اهمیوت و    تجواری  یهوا  ایتحص

تسوریع در زموان فوروش از     مدیریت سوود وابعوی نیوز از طریو     . ندینما یممدیریت سود 

نظیر تحقیو  و   ییها نهیهزکاهش  مناس ، یطری  اعطای تخفیفا  ویژه و شرای  اعتلار

اداری و کاهش بهای تمام شده کاالی فروش رفته از  یها نهیهزتوسعه، تللیشا  و دیگر 

 (.3111 رویچادری،) ردیپذ یمصور  طری  افزایش تولید 

اسوتفاده   باتا  کند یمدر ای، میان استفاده از سیستم بهایابی جذبی به مدیران کمک 

از تولید بیشتر و ایافه نمودن سط  موجودی کاال عالوه بر کواهش بهوای تموام شوده و     

هور  (. 3133هوورنگرن،  شرکت را نیز بهتر نشوان دهنود )   یها ییدارامیزان  ،افزایش سود

و بوا بوردن سوط     شورکتی کوه در یوک دوره موالی بوا اسوتفاده از تولیود بیشوتر         چند که 

خوود   یهوا  یوی داراو هوم سول  افوزایش     ودی کاالی خود هم سل  افوزایش سوود  موج

ولی بازار نسلت به ای، عما آگاه بوده و ای، کوار شورکت را بوا کواهش ارزش      شود یم

 (.3273تیموری، ؛ 3273نمازی و همکاران، ) دینما یمشرکت جلران 

را  هوا  شورکت و تولید به هنگام برار دارند که  تولید ناب یها روش ،مقابا ۀدر نقط

کوه بهلوود    شوود  یمو بیوان   هوا  روش. در ایو،  کننود  یمو از نگهداری موجودی کواال نفوی   

 استنگهداری موجودی مواد و کاال  یها نهیهزدر گروی کاهش  ها شرکتسودآوری 

تحت عنوان جالو  مور     یا مقالهدر  (3112) دومینگو (.3274، نمازی؛ 3131بلوچر، )

موورد را بورای نفوی نگهداشوت بویش از حود موجوودی کواال بیوان           5 ،بر موجودی کاال

( موجووودی 3سووودآوری شورکت را افووزایش دهوود،   توانوود ینمو ( موجووودی 3: کنوود یمو 

( موجوودی  2شرکت عموا کنود،    سامان نابهبه عنوان یک سپر در برابر شرای   تواند ینم

( میزان موجودی کاالی بهینه وجود نودارد و  4به عنوان دارایی بلمداد کرد،  توان ینمرا 

 .گذارد یم( موجودی بر روی کیفیت محصوال  اثر 5

را بوه  پیشرو در جهان به سمت تولید ناب حرکت کرده و خود  یها شرکتامروزه 

کوه بوه سومت حوذو سوطوح موجوودی غیور یوروری و          اند نمودهسازماندهی  یا گونه



 821/ 93/ پیاپی 8931/ زمستان 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ دهم/ ش 

 

تولیودی، تمرکوز بور     یهوا  روش یسواز  سادهبا  آنهاحرکت نمایند. بر ای، اسا،  بر نهیهز

، تولید بوه موبوع و ارادوه سواختارهای جدیود      یریپذ انعطاوروی کیفیت و بیمت پایی،، 

را کواهش   هوا  یموجوود عالوه بر ارتقای اثربخشی عملکورد، سوط     اند توانستهمدیریتی 

وا، و بلکمو،،  ؛ 3771آملوا،  داده و به تلع آن عملکرد مالی خود را نیز بهلود بخشوند ) 

 (.3133پونگ و میچا، ؛ 3771

 انود  رفتوه یپذرا  هوا  یموجوود ناب و کنترل سط   ۀایدها، شرکتبسیاری از چه اگر 

چالشی بوده و اثور معکوو، بور     تواند یمامر ای، که  اند دادهولی تحقیقا  مختلف نشان 

عملکرد شرکت بگذارد. بسیاری از تحقیقا  ترکی  مختلفوی از روابو  متلوت و منفوی     

پونوگ و میچوا،   ) انود  دادهو عملکرد شورکت را نشوان    ها یموجودبی، تشییر در گردش 

مشوخ  نموود کوه آیوا در ایوران میوزان        تووان  یمو با انجام ای، تحقیو    ،(. بنابرای،3133

 بر روی عملکرد شرکت تأثیر داشته باشدآ تواند یمموجودی کاالی نگهداری شده 

سونجیده  موجودی کواال و عملکورد شورکت    رابطه  آنهانتایج چندی، تحقی  که در 

را بوه عنووان اولوی،     (3792سوویینی ) شاید بتووان تحقیو     :استبه شرح ذیا  ،استشده 

تحقی  صور  گرفته در حوزه اثرگذاری موجودی کواال بور عملکورد شورکت در نظور      

در موجوودی کواال    یگذار هیسرماوی با بررسی نسلت سود ناخال  به میانگی، گرفت. 

عملکورد شورکت را بهلوود     توان یمبه ای، نتیجه رسید که با بهلود سیستم موجودی کاال 

بر میزان سوودآوری   تواند یمداد. بر ای، اسا، مشخ  گردید که سط  موجودی کاال 

 شرکت تأثیرگذار باشد.

موجوودی کواال و بوازده     بوی، تشییورا    ۀبوه بررسوی رابطو    (3113توما، و ژانگ )

نشوان داد کوه    آنهوا پرداختند. نتایج تحقیو    (3771اسلون ) الگویغیرعادی بر گرفته از 

. بودی، صوور    استبی، تشییرا  موجودی کاال و بازده غیرعادی رابطه معکو، بربرار 

رومیانسویو و نتسوی،    .ابود ی یمو که با افزایش موجودی کاال میزان بازده غیرعادی کاهش 

موورد   یالمللو  ،یبو بی، موجودی کواال و سوودآوری شورکت را در سوط       ۀرابط (3119)

پرداختنوی   یهوا  حسواب به ای، نتیجه رسیدند کوه فوروش بیشوتر،     آنهاآزمون برار دادند. 

بیشتر، سود ناخال  بیشتر، عدم اطمینوان بیشوتر در فوروش و رشود فوروش بوا موجوودی        
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کشوور موورد بررسوی     7کوه از   کننود  یمبیان  آنها. همچنی، هستندکاالی بیشتر در رابطه 

کشور نیز عدم صرفه مقیوا،   4چهار کشور از صرفه مقیا، موجودی بیشتر بهره برده و 

جالو    ۀاز سودآوری بازده حاصا از فوروش بوود کوه نتیجو     آنها را تجربه نمودند. معیار

ای، بود که از میان سه بخش موجودی تنها موجودی مواد با بازده حاصوا از   آنهاتحقی  

 معنادار منفی داشت. ۀرابط ،فروش

با بررسی یک رابطوه سوه جانلوه بوی، موجوودی کواال، فنواوری         (3119شاه و شی، )

بوورای سووه بخووش  3777تووا  3711سوواله بووی،  41اطالعووا  و سووودآوری در بووازه زمووانی 

که بوی، موجوودی کواال و عملکورد      کنند یمتولیدی، عمده فروش و خرده فروشی بیان 

و ایو، بودان    اسوت منفوی معنوادار بربورار     ۀرابطو  ،فعال در هر سه بخش یها شرکتمالی 

 .گردد یم ها شرکتمعناست که افزایش موجودی کاال سل  تاعیف عملکرد مالی 

نیوز بوا در نظور گورفت، تولیود نواب بوه عنووان عاموا موفقیووت           (3119کومانکوا، ) 

عملکرد شرکت را مورد بررسی برار داد. وی بوه  میان موجودی کاال و  ۀرابط ،ها شرکت

با نگهداری میوزان موجوودی کواالی بیشوتر نورد بوازدهی        ها شرکتسید که ای، نتیجه ر

در تحقیقوی   (3117کلکوان و همکواران )  کمتری خواهند داشت. ای، در حالی است که 

 یهوا  ا،یو مقبا عنوان مشابه به ایو، نتیجوه رسویدند کوه بوی، عملکورد موجوودی کواال و         

 .استمتلت بربرار  یا رابطهعملکرد  یریگ اندازه

سودآوری با تشییرا  موجودی کاال را مورد آزمون بورار   ۀرابط (3133برج و زو )

غیور سوود    یها شرکتسود ده نسلت به  یها شرکتبه ای، نتیجه رسیدند که  آنهادادند. 

 (3133پونگ و میچا ) .هستندده از میزان تشییرا  بیشتری در موجودی کاال برخوردار 

ژاپنوی، آلموانی و    یهوا  شورکت در موجودی کاال بر روی عملکرد  یگذار هیسرمانقش 

به ای، نتیجوه رسویدند کوه در هور سوه کشوور        آنهاآمریکایی را مورد بررسی برار دادند. 

 هوا  شورکت  معنادار منفی بی، میزان موجودی کاال و عملکورد  ۀرابط ،توسعه یافته مذکور

تولیود نواب و تولیود بوه هنگوام در       یها ستمیستأییدکننده اهمیت  آنها. نتایج استبربرار 

 .استکشورهای توسعه یافته 



 821/ 93/ پیاپی 8931/ زمستان 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ دهم/ ش 

 

 یهوا  شورکت بی، مدیریت موجوودی و سوودآوری را در    ۀرابط (3132پانیگراهی )

سیمانی هندوستان مورد بررسی برار داد. نتایج تحقی  وی نشوان داد کوه هور چوه مود       

تلدیا موجوودی در جریوان کوار افوزایش یابود سوودآوری شورکت کواهش          ۀزمان دور

موجودی کاال با بوازده آتوی    یور بهرهرابطه بی،  (3134آالن و همکاران ) خواهد یافت.

با در نظر گرفت، بازده موجودی کاال بوه   آنهارا مورد مطالعه برار دادند.  ها شرکتسهام 

 یور بهوره موجوودی کواال بوه ایو، نتیجوه دسوت یافتنود کوه          یور بهوره عنوان معیاری از 

بازده سهام شورکت در آینوده باشود. بوه علوار        کننده ینیب شیپ تواند یمموجودی کاال 

 .استه آتی سهام رابطه متلت معنادار بربرار موجودی کاال و بازد یور بهرهبهتر، بی، 

کوه هور چووه سوط  موجوودی کوواالی      کننوود یمو نیووز مطورح   (3135پویس و گاموا )  

کوچوک و متوسو  کواهش یابود، سوودآوری شورکت        یهوا  شرکتنگهداری شده در 

بورای سونجش سوودآوری از بوازده      آنهوا افزایش خواهد یافت. الزم به ذکور اسوت کوه    

بوه بررسوی تمرکوز مشوتری و      (3131آ، و پاتاتوکا، ) استفاده نموده بودند. ها ییدارا

کوه   ییهوا  شورکت به ای، نتیجوه دسوت یافتنود کوه      آنهاکارایی موجودی کاال پرداختند. 

تووری نگهووداری دارای مشووتریان عمووده و متمرکووز هسووتند میووزان موجووودی کوواالی کم 

شوده   هوا  شورکت و همی، امر باع  بهلود عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش آن  کنند یم

گفت که نگهداری موجودی کاالی کمتر به بهلود عملکرد  توان یماست. بر ای، اسا، 

 منتهی خواهد شد. ها شرکت

را در  ها شرکتنیز اثر میزان موجودی کاال بر سودآوری  (3131شی، و همکاران )

به ای، نتیجه دست یافتند که نگهوداری سوط     آنهاسط  کالن مورد بررسی برار دادند. 

کمتری از موجودی کاال در یک صونعت بخصووص سول  افوزایش سوودآوری در آن      

 صنعت بخصوص خواهد شد.

ال و عملکورد شورکت را موورد    اما تحقیقاتی که در ایران رابطوه بوی، موجوودی کوا    

رابطوه بوی،    (3271ابراهیموی و همکواران )  . هسوتند بوه شورح ذیوا     انود  دادهبررسی بورار  

 تر شیپمدیریت سود وابعی و بازده آتی سهام را مورد آزمون برار دادند. همان طور که 

در  آنها. استمدیریت سود وابعی استفاده از موجودی کاال  یها راهبیان گردید یکی از 
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تحقی  خود به ای، نتیجه رسیدند که بی، تشییرا  غیرعوادی در موجوودی کواال و بوازده     

. بر ای، اسوا، بیموت سوهام بوادر اسوت کوه اثور        استمعکو، بربرار  ۀرابط ،آتی سهام

 ایافه تولید را بر عملکرد آتی شرکت به نمایش گذارد.

بوه ایو،    3299توا   3293شورکت در بوازه    51با بررسوی   (3273نمازی و همکاران )

نتیجه دست یافتند کوه بوی، تشییورا  موجوودی کواال و تشییورا  کوتواه مود  در سوود          

ظروفچوی  . ماافاً استمعنادار معکو، بربرار  ۀرابط آنهاو تشییرا  در ارزش  ها شرکت

نیز همی، تحقیو  را بورای چهوار صونعت خواص موواد دارویوی، خودروسوازی،          (3273)

فلزی و غیرفلزی مجودداً موورد آزموون بورار داد و بوه نتوایج مشوابهی         یها کانهسیمان و 

 دست یافت.

نقش ساختار مالکیت بر روی موجودی کواال را موورد    (3272ستایش و همکاران )

کوه بوی، مالکیوت مودیریتی و میوزان نگهوداری        کننود  یمو بیوان   آنهاش برار دادند. سنج

معکو، بربرار بوده ولی بی، مالکیت نهوادی، مالکیوت شورکتی و     ۀرابط ،موجودی کاال

. ایو، در حوالی   نیسوت بربورار   یا رابطهتمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی کاال 

 مالکیوت  شورکتی،  مالکیوت  بوی، کوه   کنند یمبیان  (3273و همکاران )ناظمی است که 

 معناداری و مستقیم ۀرابط ،کاال مدیریت موجودی کارایی با نهادی مالکیت و مدیریتی

به وجود رابطه معنادار متلوت بوی، انودازه     توان یم آنهادارد. از دیگر نتایج تحقی   وجود

هیأ  مدیره و کوارایی مودیریت موجوودی کواال و همچنوی، رابطوه معنوادار منفوی بوی،          

دوگانگی نقوش مودیر عاموا و درصود اعاوای غیور موظوف هیوأ  مودیره بوا کوارایی            

 موجودی کاال اشاره نمود.

جووذبی و  یابیوو نووهیهزدر تحقیقووی تحووت عنوووان رابطووه  (3274خووانی و همکوواران )

پذیرفته شده بور، اوراق بهادار تهران به ای، نتیجه  یها شرکتمدیریت سود وابعی در 

در هموان دوره رابطوه    هوا  یوی دارادست یافتند که بی، تولید مازاد در یوک دوره و بوازده   

عد رابطوه معنوادار منفوی بربورار     در دوره ب ها ییدارامتلت معنادار و بی، آن متشیر و بازده 

جوذبی مطورح شوده توسو       یابیو  نهیهزمطاب  با  آنها. نتایج بدست آمده در تحقی  است

 .است (3133هورنگرن و همکاران )
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رابطه بی، موجودی کاال و سودآوری  (3274نلوی چاشمی و همکاران )در نهایت 

شرکت را مورد آزمون برار دادند و به ای، نتیجه دست یافتند که بی، گردش موجوودی  

و  هوا  ییداراجاری با بدر  سودآوری، بازده  یها ییداراکاال و نسلت موجودی کاال به 

 .استبازده حقوق صاحلان سهام رابطه معنادار بربرار 

رابطوه بوی، سوودآوری و     هوا  پوژوهش در عمده ایو،   شود یمهمان طور که مشاهده 

سودآوری بوا میوزان موجوودی کواال و یوا تشییورا  آن موورد سونجش بورار           یها ا،یمق

گرفته است. ای، در حالی است که از معیارهای سنجش عملکرد شرکت نظیر نرد بازده 

یو، پوژوهش   یا نرد بازده حقوق صاحلان سهام کمتر اسوتفاده شوده اسوت. در ا    ها ییدارا

 یگوذار  هیسورما عملکرد و میزان  یها ا،یمقسنجش رابطه سعی شده است که عالوه بر 

در موجوودی کواال بوا     یگوذار  هیسورما در موجودی کاال، رابطه بوی، تشییورا  در میوزان    

 عملکرد نیز سنجیده شود. یها ا،یمقتشییرا  در 

تحقیقةفرضی

 تووان  یمو تحقی  را  یها هیفریبیان شده در فوق،  و تجربی با توجه به ادبیا  نظری

 به شرح ذیا مطرح نمود:

 ۀدر موجووودی کوواال و عملکوورد شوورکت رابطوو  یگووذار هیسوورمابووی، اول:  ۀفریووی

 .استمعناداری بربرار 

در موجوودی کواال و تشییور در عملکورد      یگوذار  هیسورما دوم: بی، تشییور در   ۀفریی

 .استمعناداری بربرار  ۀشرکت رابط

تحقیقروش

از نووع تحقیقوا  شوله تجربوی و      یشناسو  روشای، تحقیو  از جهوت هملسوتگی و    

بوده و در حوزه تحقیقا  اثلواتی حسوابداری بورار دارد کوه بوا اطالعوا         یدادیرو پس

. اسوت . ای، تحقی  از لحاظ ماهیوت و هودو از نووع کواربردی     ردیپذ یموابعی صور  

پایگواه  همچنوی،   هموراه آن و  یهوا  ادداشوت یمالی و  یها صور ای، تحقی  از  یها داده

 کدال استخراج گردیده است.  یرسان اطالع
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جامعهونمونهآماری

پذیرفتوه شوده در بوور، اوراق     یهوا  شورکت جامعه مطالعاتی تحقی  دربرگیرنوده  

 .است 3275تا  3299بی،  یها سالبهادار تهران و بلمرو زمانی تحقی  

جامعه آمواری اعموال    یها شرکتزیر بر روی  یها تیمحدودبرای انتخاب نمونه، 

 :شود یم

 پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد. .3

 در طول دوره مورد بررسی سال مالی آن شرکت تشییر نکرده باشد. .3

 نلاشد. ها بانک، بیمه، لیزینگ و یگذار هیسرما یها شرکتاز جمله  .2

 مورد نیاز تحقی  برای آن شرکت در دستر، باشد. یها داده .4

شرکت به عنووان جامعوه بابیمانوده     312تعداد  4الی  3بنابرای، با توجه به موارد بند 

مشواهده بورای آزموون     3،214و برای هر متشیر ای، پوژوهش تعوداد    هتحقی  انتخاب شد

 شده است. در نظر گرفتهفرییه آماری 

تحقیقهایآزمونفرضیهیالگو

مفهوومی   یها الگوبی، متشیرها از  ۀدر هر تحقی  علمی برای به تصویر کشاندن رابط

در  یگوذار  هیسورما بوی،  برای آزمون رابطوه  . در ای، تحقی  نیز شود یمو ریایی استفاده 

آزموون رابطوه بوی، تشییور در     بورای   و (3) یالگوو موجودی کواال و عملکورد شورکت از    

استفاده شوده   (3) یالگودر موجودی کاال و تشییر در عملکرد شرکت از  یگذار هیسرما

سوود عملیواتی،    یهوا  ا،یو مق. الزم به ذکر است که برای بیان عملکورد شورکت از   است

 :، بازده حقوق صاحلان سهام و رشد فروش استفاده شده استها ییدارابازده 

(3)                    
                           
                                      
              

 

(3)                                   
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و  انود  شده( متشیرهای وابسته با یک ویرگول از یکدیگر جدا 3( و )3) یها الگودر 

متشیرهای وابسوته تکورار    تک تکای، بدان معناست که متشیرهای مستقا و کنترلی برای 

 خواهند شد.
وابستههایمتغیر

پونوگ و میچوا   از نسلت استفاده شده توسو    بیان ای، متشیربرای (:    ) سود عملیاتی

 که در زیر بیان گردیده استفاده شده است: (3133)

   سود عملیاتی
NOI 

   ها ییدارامجموع  –بلند مد   یگذار هیسرما –مطاللا  بلند مد  
 

پونوگ و  (: ای، متشیر برابر است با حاصوا تفایوا نسولت        عملیاتی )تشییر در سود 

 .t-1و  tدر سال  (3133میچا )

(: برابور اسوت بوا نسولت سوود عملیواتی بوه ارزش بوازار            شرکت ) یها ییدارابازده 

از  هوا  یبدهاز تفری  ارزش دفتری  ها ییدارا. الزم به ذکر است که ارزش بازار ها ییدارا

 ارزش بازار شرکت شرکت حاصا گردیده است.

 tدر سوال   ها ییدارا(: برابر است با حاصا تفایا بازده     ) ها ییداراتشییر در بازده 

 .t-1و 

(: برابر اسوت بوا نسولت سوود خوال  بوه ارزش بوازار           بازده حقوق صاحلان سهام )

 شرکت.

(: برابر است با حاصا تفایا بوازده حقووق       صاحلان سهام )تشییر در بازده حقوق 

 .t-1و  tصاحلان سهام در سال 

 t-1 سوال منهوای فوروش    t(: برابر است با نسلت فروش سوال          رشد فروش )

 .t-1 سالتقسیم بر فروش 
مستقلهایمتغیر

کواال  برابور اسوت بوا نسولت موجوودی      (:        ) در موجودی کواال  یگذار هیسرما

 .215تقسیم بر بهای تمام شده کاالی فروش رفته یرب در 
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(: برابر است با حاصوا تفایوا           در موجودی کاال ) یگذار هیسرماتشییر در 

 .t-1و  tدر موجودی کاال در سال  یگذار هیسرما
متغیرهایکنترلی

 .شرکت فروشبرابر است با لگاریتم طلیعی مجموع (:     ) شرکت ۀانداز

دریوافتنی   یهوا  حسواب نسولت  برابر است با (:        ) دریافتنی یها حسابگردش 

 .215تجاری تقسیم بر فروش طی دوره یرب در 

(: برابور اسوت بوا حاصوا تفایوا              دریوافتنی )  یها حسابتشییر در گردش 

 .t-1و  tدریافتنی در سال  یها حسابگردش 

پرداختنوی   یهوا  حساببرابر است با نسلت (:        ) پرداختنی یها حسابگردش 

 .215تجاری تقسیم بر خرید طی دوره یرب در 

(: برابور اسوت بوا حاصوا تفایوا              پرداختنی ) یها حسابتشییر در گردش 

 .t-1و  tپرداختنی در سال  یها حسابگردش 

 یهوا  یگوذار  هیسورما (: برابور اسوت بوا نسولت        بلندمود  )  یها یگذار هیسرمامیزان 

 .ها ییداراارزش بازار بلندمد  تقسیم بر مجموع 

بلندمود  تقسویم بور     یهوا  وام(: برابور اسوت بوا نسولت         بلندمود  )  یها واممیزان 

 .ها ییداراارزش بازار مجموع 

(. به علوار   3299(: برابر است با سال مالی منهای سال پایه )         تشییر سال )

                 دیگر: 

تحقیقیهاافتهی

آمواری متشیرهوای تحقیو  آورده     یهوا  تیکمآمار توصیفی و خالصه  3جدول در 

میوانگی، گوردش موجوودی     گوردد  یمو مشواهده   3همان طور که در جودول  . شده است

روز بوده و به طور میانگی، هر سال نسلت به سال گذشته ایو،   314کاالی نمونه انتخابی 

روز بووده   335ی دریوافتنی  ها حسابروز کمتر شده است. میانگی، دوره وصول  2دوره 

روز افوزایش یافتوه اسوت.     9و به طور میانگی، ای، دوره هر سال نسلت بوه سوال گذشوته    

روز بوده و ای، بوه طوور میوانگی، ایو، دوره هور       11ی تجاری ها یبدهپرداخت  میانگی،



 899/ 93/ پیاپی 8931/ زمستان 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ دهم/ ش 

 

ی نمونه به طور میانگی، از یک سال بوه  ها شرکتروز افزایش یافته است. فروش  5ساله 

پونوگ و  درصدی برخوردار بوده است ولیک، سه شاخ  نسلت  39سال دیگر از رشد 

کوه عملکورد    دهند یمو بازده حقوق صاحلان سهام نشان  ها ییدارا، بازده (3133میچا )

 ی نمونه هر سال نسلت به سال گذشته بدتر شده است.ها شرکت
 .آمارتوصیفیبرایمتغیرهایتحقیق1شمارهجدول
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    3214 175/1 174/1 199/1 151/1- 927/2 337/1- 292/1 
     3214 117/1- 117/1- 114/1 353/1 213/5 393/1- 215/1 
    3214 199/1 199/1 191/1 331/1- 172/2 337/1- 253/1 
     3214 119/1- 119/1- 159/1 343/1 173/5 334/1- 215/1 
    3214 177/1 335/1 315/1 393/3- 925/31 931/3- 713/3 
     3214 132/1- 133/1- 343/1 151/1- 159/21 229/3- 159/3 

         3214 393/1 343/1 291/1 927/3 319/34 921/1- 153/4 
        3214 343/314 417/341 943/341 433/1 534/75 519/1 171/3923 

         3214 125/3- 923/3- 749/323 499/1- 993/313 922/3512- 479/3419 

     3214 193/32 591/32 527/3 511/1 979/2 977/9 219/37 

        3214 179/334 111/91 735/337 251/5 239/99 111/1 319/3335 

         3214 729/9 472/3 933/313 231/1 174/335 195/3777- 925/3133 

        3214 339/11 312/41 592/93 192/5 911/54 111/1 424/3333 

         3214 144/5 397/3 713/55 753/3 999/25 353/433- 931/113 

    3214 145/1 134/1 191/1 232/2 243/39 111/1 941/1 
     3214 139/1 111/1 111/1 337/2 744/34 111/1 451/1 

          3214 5/2 5/2 373/3 111/1- 913/3 111/1 111/9 
 

هادادهبرایآزمونالگوفرآیندانتخاب

از تحلیا پانلی استفاده گردیده که به محق  ای، امکان  ها دادهبرای تجزیه و تحلیا 

تا ارتلا  میان متشیرها و حتی واحودها را در طوول زموان در نظور بگیورد و بوه        دهد یمرا 

کوه بابوا    یبپردازد و همچنی، در کنترل اثورا  انفورادی مربوو  بوه مقواطع      آنهابررسی 

مزیت اسوتفاده از تجزیوه و تحلیوا     ،یتر مهم» .استتوانمند  است یریگ اندازهمشاهده و 

 .«است ها گروهپانلی لحاظ کردن ناهمگنی 
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در تجزیه و تحلیا پانلی دو روش اثرا  ثابت و اثرا  تصادفی وجود دارد کوه بوا   

. (3271خوشوکام،  مناس  را شناسوایی نموود )   یالگو توان یماستفاده از آزمون هاسم، 

متعددی وجود دارد که بوا اسوتفاده    یها روش ها دادههمچنی، برای بررسی بابلیت ادغام 

حودابا   یالگوو اثرا  ثابت را بر  یالگوارجحیت  توان یمو یا آزمون چاو  Fاز آزمون 

 3 شووماره جودول در (. 3134آگنووگ، ؛ 3115تواجی،  لبامربعوا  معمووولی تعیوی، نمووود )  

متشیوور وابسووته  33تجزیووه و تحلیووا  یالگوووبوورای انتخوواب و آزمووون هاسووم،  Fآزمووون 

الزم به ذکر است که بورای متشیرهوایی    است. کشیده شدهبه تصویر مفروض ای، تحقی  

با اثورا  باشود دیگور     یالگونسلت به  OLS الگوارجحیت  کننده انیب آنها Fکه آزمون 

 آزمون هاسم، اجرا نگردیده است.
 مناسبیالگووآزمونهاسمنبرایانتخابFآزمون.2شمارهجدول

 متشیر وابسته
نوع 

 آزمون

مقدار 

 آزمون

درجه 

 آزادی
 نتیجه Pمقدار 

    
 ارج  است OLS یالگوبا اثرا  نسلت به  یالگو F 944/7 313 111/1آزمون 

 استبا اثرا  تصادفی ارج   یالگو 111/3 1 111/1 هاسم،

 با اثرا  ارج  است یالگونسلت به  OLS یالگو F 513/1 313 111/3آزمون      

    
 ارج  است OLS یالگوبا اثرا  نسلت به  یالگو F 191/31 313 111/1آزمون 

 استبا اثرا  تصادفی ارج   یالگو 111/3 1 111/1 هاسم،

 با اثرا  ارج  است یالگونسلت به  OLS یالگو F 494/1 313 111/3آزمون      

    
 ارج  است OLS یالگوبا اثرا  نسلت به  یالگو F 113/4 313 111/1آزمون 

 استبا اثرا  ثابت ارج   یالگو 111/1 1 733/72 هاسم،

 با اثرا  ارج  است یالگونسلت به  OLS یالگو F 393/1 313 111/3آزمون      

         
 ارج  است OLS یالگوبا اثرا  نسلت به  یالگو F 32/3 313 111/1آزمون 

 استبا اثرا  تصادفی ارج   یالگو 111/3 1 111/1 هاسم،

مناسو ،   یالگوو باشود،  درصود   5از  کمتور  Fدر آزموون   pمقودار   در صورتی کوه 

همچنوی، اگور   . خواهود بوود  حودابا مربعوا  معموولی     یالگودر مقابا با اثرا   یالگو

 یالگوو مناسو  بوودن    ۀدهند نشان ،باشددرصد  5برای آزمون هاسم، کمتر از  pمقدار 

نتوایج   2 شوماره  جودول در  .خواهود بوود  اثورا  تصوادفی    یالگوو اثرا  ثابت در مقابا 

 یالگوو و  با اثرا  ثابت یالگو، OLS یالگوبر اسا،  ها دادهتحلیا تجزیه و حاصا از 

 .بیان گردیده است 3جدول تشخی  داده شده در  یالگوبا اثرا  تصادفی بر اسا، 
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 (1)یالگویحاصلازبرازشهاافتهی.3شمارهجدول
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 -33/1 -13/1 19/1 33/1 12/1 -11/1 11/1 11/1 یری 

75/
39 

11/1 

32/1 

 -t 51/1 21/3- 21/3- 11/31 59/2 32/3 97/5- 97/5مقدار 

 p 13/1 39/1 ***11/1 ***11/1 ***11/1 *12/1 **11/1 ***11/1مقدار 

    

 -37/1 -13/1 -11/1 -12/1 31/1 -11/1 -11/1 11/1 یری 

13/
35 

11/1 

33/1 

 -t 13/1 39/3- 42/5- 97/31 34/3- 33/3- 15/2- 91/5مقدار 

 p 54/1 34/1 ***11/1 ***11/1 33/1 *12/1 **11/1 ***11/1مقدار 

    

 -79/3 -14/1 -33/1 37/1 31/1 11/1 -11/1 11/1 یری 

92/4 

11/1 

43/1 

 -t 37/3 53/3- 12/1 12/7 21/3 73/1- 24/33- 91/9مقدار 

 p 31/1 32/1 79/1 ***11/1 *13/1 21/1 ***11/1 ***11/1مقدار 

، و    است.معنادار  15/1و  13/1، 113/1به ترتی  در سط 

تحقیقةنتایجآزمونفرضی
اولةنتیجهآزمونفرضی

ی عملکرد شورکت  ها شاخ  تک تکبرای  pو مقدار  2 شماره با توجه به جدول

و بوازده حقووق صواحلان سوهام بوه ترتیو  بوه عودد          ها ییداراشاما سود عملیاتی، بازده 

درصووود  5نتیجوووه گرفوووت کوووه در سوووط  معنووواداری   تووووان یمووو 31/1و  54/1، 13/1

رابطوه معنوادار آمواری بوا عملکورد شورکت        گونوه  چیهی در موجودی کاال گذار هیسرما

گفت کوه عوایود حاصوا از نگهوداری موجوودی کواال در        توان یمندارد. بر ای، اسا، 

 گونوه  چیهو ی نگهوداری موجوودی کواال تهواتر شوده و در عموا       ها نهیهزروش جذبی با 

 .گردد ینمی عاید شرکت و یا بر آن تحمیا ا نهیهزمنفعت یا 
دومةنتیجهآزمونفرضی

ی عملکورد شورکت   ها شاخ برای تشییرا   pو مقدار  4 شماره با توجه به جدول

و تشییور بوازده حقووق صواحلان سوهام بوه        ها ییداراشاما تشییر سود عملیاتی، تشییر بازده 

 5نتیجوه گرفوت کوه در سوط  معنواداری       تووان  یمو  23/1و  33/1، 31/1ترتی  به عودد  

معنادار آماری بوا تشییور    ۀرابط گونه چیهی در موجودی کاال گذار هیسرمادرصد تشییر در 
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نسولت   هوا  یموجودرکت ندارد. ای، بدان معناست که با افزایش یا کاهش در عملکرد ش

 pعملکرد شرکت را بهلود بخشید. الزم به ذکر است که مقدار  توان ینمبه سال گذشته 

معنادار آماری بی، رشد فوروش   ۀوجود رابط کننده انیبکه  است 11/1برای رشد فروش 

 .تاسی در موجودی کاال گذار هیسرماو تشییر در 
 (2)یالگویحاصلازبرازشهاافته:ی4شمارهجدول
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 -13/1 11/1 31/1 13/1 11/1 -11/1 -11/1 -11/1 یری 

13/
33 

11/1 

11/1 

 -t 33/3- 79/4- 21/4- 31/1 45/1 13/2 34/1 19/3مقدار 

 p 31/1 ***11/1 ***11/1 97/1 15/1مقدار 
***11/

1 
97/1 39/1 

     

 -13/1 -11/1 19/1 13/1 11/1 -11/1 -11/1 -11/1 یری 

14/
31 

11/1 

15/1 

 -t 32/3- 74/4- 21/4- 55/1 29/1 11/3 11/1- 39/3مقدار 

 p 33/1 ***11/1 ***11/1 59/1 93/1مقدار 
**11/

1 
77/1 31/1 

     

 -13/1 11/1 39/1 17/1 -11/1 -11/1 -11/1 -11/1 یری 

32/5 

11/1 

12/1 

 -t 11/3- 91/2- 91/3- 51/1- 19/3 51/3 47/3 34/1مقدار 

 p 23/1 ***11/1 **11/1 13/1 39/1 33/1 34/1 93/1مقدار 

      
    

 -35/1 -13/1 -13/1 -22/1 12/1 -11/1 -11/1 -11/1 یری 

13/
42 

11/1 

37/1 

 -t 99/33- 13/9- 93/5- 29/4 11/3- 12/1- 39/3- 94/3مقدار 

 pمقدار 
***11/1 ***11/1 ***11/1 ***11/1 **13/1 79/1 *12/1 19/1 

، و    است.معنادار  15/1و  13/1، 113/1به ترتی  در سط 

سایرنتایج

انودازه  متشیور کنترلوی    ی،گفت که بو  توان یم pمقادیر و  2 شماره جدولبا توجه به 

 بربورار معنوادار آمواری    ۀرابطو  ( تحقیو  3) یالگوو شرکت و تمامی متشیرهای وابسته در 

سود عملیاتی بیشوتری داشوته، بوازده    باشد،  تر بزر به علار  بهتر هر چه شرکت  .است

از عملکرد بهتری برخوردار خواهود   در کادارایی و بازده حقوق سهام آن بیشتر بوده و 
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کوامالً بربورار    4 شماره جدول( تحقی  با توجه به 3) یالگواللته، ای، استدالل برای  بود.

 .استنسلت به سال گذشته بهتر  تر بزر  یها شرکتفروش نلوده و صرفاً 

پرداختنوی در   یهوا  حسواب برای متشیر کنترلی تشییور در گوردش    pهمچنی، مقادیر 

( 3) یالگوو که بی، ای، متشیر و تمامی متشیرهای وابسته در  دهد یمنشان  4 شماره جدول

 یهوا  حسواب ای، بدان معناست که با کواهش گوردش   . استرابطه معنادار آماری بربرار 

، بوازده حقووق   هوا  یوی داراپرداختنی از یک سال بوه سوالی دیگور سوود عملیواتی، بوازده       

 .ابدی یمصاحلان سهام، فروش و در نهایت عملکرد نسلت به سال گذشته بهلود 

وپیشنهادهایریگجهینت

 ،اسوت ی جوذبی کوه روش متوداول در حسوابداری موجوودی کواال       یاببر اسا، بها

سوود عملیواتی و در نهایوت     ،که با افزایش تولید و انلارش موجودی کواال  رود یمانتظار 

نگهوداری و   یهوا  نوه یهزعملکرد شرکت بهتر نشان داده شود. از طرو دیگر با توجه به 

انتظوار   ،و حرکوت بوه سومت تولیود بوه هنگوام       هوا  نوه یهزنسلت به ای،  ها شرکتآگاهی 

برای داشت، عملکرد بهتر به سومت تولیود    ها شرکتکه در محی  کنونی تجاری  رود یم

نگام حرکت نمایند. ای، تحقی  نیز در پاسخ به ای، پرسش صور  پوذیرفت  کمتر و به ه

و یوا   اسوت که وابعاً در ایران برای بهتر نشان دادن عملکرد موجودی کواال عواملی موؤثر    

در موجوودی کواال و عملکورد     یگوذار  هیسورما خیر. نتایج ای، تحقی  نشان داد کوه بوی،   

ای، نتیجه منطلو  بور نتوایج کسو      . نیستی بربرار معنادار آمار ۀرابط گونه چیه ،شرکت

. عالوه بر ایو،، بوی، تشییور در    است (3273کالته )و  (3271توکا ) یها پژوهششده در 

متلوت معنوادار شناسوایی گردیود      ۀرابط ،در موجودی کاال و رشد فروش یگذار هیسرما

از دیگر نتایج ای، تحقیو   . اند گذاشتهصحه نتیجه  نیز بر ای، (3113توما، و ژانگ )که 

و  و متشیور انودازه شورکت    عملکورد شورکت  به وجود رابطه متلوت معنوادار بوی،     توان یم

 یها حسابهمچنی، رابطه منفی معنادار بی، تشییر در عملکرد شرکت و تشییر در گردش 

 اشاره کرد. پرداختنی

در  یگوذار  هیسورما وجود رابطه معنادار بی، عدم بر اسا، نتایج ای، تحقی  ملنی بر 

به منظوور بهتور   که  گردد یم پیشنهاد مدیران شرکتبه  موجودی کاال و عملکرد شرکت
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 .و نگهوداری موجوودی کواال ننماینود     ملکرد شرکت ابدام بوه تولیود بیشوتر   نشان دادن ع

بورای عملکورد شورکت )نظیور     متفواو    یها نسلتو وجود تعاریف همچنی، با توجه به 

عواموا  سوایر  بوا اسوتفاده از    گوردد  یمو بوه محققوان آتوی پیشونهاد      افزایش ارزش سوهام( 

همچنوی، از آنجوایی    تحقی  حایر را مجدداً آزموون نماینود.   عملکرد شرکت کننده انیب

در موجوودی کواال اثوری متفواو  بور       یگوذار  هیسورما که ممک، اسوت در هور صونعت    

به تفکیک صنعت موورد بررسوی    ها شرکتعملکرد شرکت داشته باشد و در ای، تحقی  

کوه تحقیو  حایور را بورای صونایع       گوردد  یمو به محققوان آتوی پیشونهاد     اند نگرفتهبرار 

 مختلف مورد آزمون برار دهند.

رد گردید به شرح ذیوا  برخو ها آنیی که در حی، انجام ای، تحقی  با ها تیمحدود

 :هستند

 .نلود معیاری دبی  برای سنجش عملکرد شرکت .3

 .عدم دسترسی به اطالعا  دبی  در خصوص خرید طی دوره هر شرکت .3

منابع
 و وابعوی  هوای  فعالیوت  کاری دست بی، ارتلا  (. بررسی3271ایزدپور، مصطفی. ) ؛ربیعی، حامد ؛ابراهیمی، ابراهیم

 .393-353(، 3)3، پژوهش حسابداریفصلنامه سهام.  آتی بازده

 ،کارشناسوی ارشود   ناموه  انیپا. (. بررسی ارتلا  عملکرد موجودی کاال و عملکرد مالی شرکت3271توکا، الهه. )

 مؤسسه آموزش عالی رجاء. و مدیریت حسابداریدانشکده 

در موجودی کاال بوا هزینوه حقووق صواحلان سوهام و ارزش       یگذار هیسرما(. رابطه 3273. )سادا  فاطمهتیموری، 

 دانشکده امور ابتصادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. ،کارشناسی ارشد نامه انیپاشرکت. 

 در وابعوی  سوود  مودیریت  و جوذبی  یوابی  هزینوه  بوی،  (. رابطه3274جعفری، مژده. ) ؛صادبی، محس، ؛خانی، علداهلل

 .49-35(، 3)9حسابداری،  یها شرفتیپتهران.  بهادار اوراق بور، شده رفتهیپذ های شرکت

. اجتمواعی  و ابتصوادی  آموار  ارشود  کارشناسوی  نامه انیپا. ابتصادسنجی در پانلی یها داده(. 3271. )زهرا خوشکام،

 .مشهد فردوسی دانشگاه ریایی علوم دانشکده

 وهیشو  بور  مالکیوت  ساختار نقش (. بررسی3272داوود. ) ، سیدراد ینیحس ؛ریایی، غالمریا؛ ستایش، محمدحسی،

تهووران.  بهووادار اوراق بووور، در شووده پذیرفتووه یهووا شوورکت کوواالی یهووا یموجووود و نقوود وجوووه موودیریت

 ..13-37(، 3)1حسابداری،  یها شرفتیپ
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 در فعوال  های شرکت ارزش و سودآوری با کاال موجودی در تشییرا  بی، ارتلا  بررسی(. 3273ظروفچی، علی. )
کارشناسوی ارشود دانشوکده ادبیوا  و علووم انسوانی دانشوگاه آزاد اسوالمی واحود           ناموه  انیو پامختلف.  صنایع

 شاهرود.

کارشناسوی ارشود    ناموه  انیو پاشورکت.   ارزش و سوود  بوا  کواال  موجوودی  تشییرا  بی، رابطه(. 3273کالته، محمد )

 دانشکده حسابداری و مدیریت مؤسسه آموزش عالی رجاء.

 کوارایی  و شورکتی  حاکمیت سازوکارهای بی، (. رابطه3273، محس،. )این یصالح ؛ممتازیان، علیریا ؛ناظمی، امی،

مطالعوا   . (تهوران  بهوادار  اوراق بوور،  در شده پذیرفته های شرکت: موردی مطالعه) کاال موجودی مدیریت

 .394-359 (،43)33 ،تجربی حسابداری مالی

 نووآوری  ارتلوا   (. بررسوی 3274، سوحر. ) یآبواد  علوا، راعوی   ؛راعی واسکسی، فاطموه  ؛نلوی چاشمی، سید علی

 مودیریت،  علووم  در نووی،  رویکردهوای  ملوی  کنفورانس . (سودآوری) مالی عملکرد( کاال موجودی) عملیاتی

 حسابداری. و ابتصاد

 انتشارا  سمت.جلد اول. حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عما. (. 3274نمازی، محمد. )

 در تشییوورا  بووی، ارتلووا  (. بررسووی3273غفوواری، محموودجواد. )  ؛، علووییآبوواد ،یحسووزارع  ؛نمووازی، محموود 

 یهوا  پوژوهش تهوران.   بهوادار  اوراق بوور،  در شوده  پذیرفتوه  های شرکت ارزش و سودآوری کاال، موجودی

 .39-3(، 33)4، حسابداری مالی
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