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چكيده
گزارشگری مالی برای استفادهکنندگان دارای اهمیت ویژهای است .مهمترین هدف گزارشگری مالی ارائه
اطالعات برای پیشبینی جریان های نقدی و ارزیابی وضعیت مالی بیان شده است .یکی از ابزارهایی که برای
تعین وضعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است .نسبتهای مالی
بهمنظور کمک به ارزیابی صورتهای مالی طراحی شدهاند .مدیریت بر نقدینگی شرکتها از مهمترین وظایف
مدیران ارشد سازمان محسوب میشود و میزان و سرعت چرخش نقدینگی یک شرکت ،آن را سودآور و
رقابتپذیر میکند.
هدف اصلی این پژوهش تبیین مدل پیشبینی تله نقدینگی و بررسی رابطه تله نقدینگی با رویکرد کلینیک
مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  98تا  89می باشد .در این
راستا چهار فرضیه تدوین و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که ،بین عدم بازدهی مناسب ،ترکیب نامناسب دارایی های جاری،
عدم پیگیری موثر وصول مطالبات و رفتار نامناسب هزینه – زمان با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی
معنادار نمیباشد.
واژههای كليدی :تلهنقدینگی ،کلینیک مالی ،نسبتهای مالی.
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 -1مقدمه
حوزه مسائل مالی در جهان امروز از جمله چالشهای مهم سازمانها و جوامع هزاره سوم می باشد و شاهد
مدعا بروز بحرانهایی است که همواره شاهد هستیم .تصمیم گیریهای مناسب و بموقع در این حوزه در
پیشگیری از آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بسیار مؤثر است و در ایجاد آرامش و رفاه جامعه
نقش پراهمیتی ایفا می نماید .تصمیم گیری درست در عرصه های مالی می تواند یکی از مهم ترین مهارتهای
مدیران موفق تلقی شود ( نیکومرام و همکاران.)4981 ،
یکی از ابزارهایی که برای تعیین موقعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل
نسبتهای مالی است .نسبتهای مالی بمنظور کمک به ارزیابی صورتهای مالی طراحی شده اند .در واقع نسبت
های مالی واقعیت های مهمی را در ارتباط با عملیات و وضعیت مالی یک شرکت آشکار می سازد (محمدی و
همکاران .) 4989 ،
مطالعات زیادی وجود دارد که به بررسی مدل پیش بینی ورشکستگی نسبت های مالی پرداختهاند و کمتر
مطالعه ای وجود دارد که بطور خاص پیش بینی و بررسی مشکالت نقدینگی را مورد بررسی قرار داده باشد.
پژوهش حاضر تاکید بر چگونگی ارزیابی وضعیت مالی فعلی شرکت از رویکرد مدیران مالی و سرمایهگذاران دارد.
این پژوهش کمک میکند تا درک خوبی از صورتهای مالی داشته باشید و مهارت خود را در تفسیر
داده های حسابداری توسعه دهید .این مهارت مهم و پایه ای برای اتخاذ تصمیمات مالی ،ارزیابی عملکرد و پیش
بینی توسعه فعالیتهای آتی شرکت ضروری می باشد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
تحلیل گری مالی از وظایف مدیر مالی میباشد و به درک صحیح عملکرد و وضعیت گذشته شرکت اطالق
می شود که امکان برنامه ریزی آتی در راستای حداکثر کردن ثروت سهامداران را می دهد.
با وجود فضای کسب و کار چابک در هزاره سوم ،صرفا کسب اطالعات ،منجر به ثروت و ارزش آفرینی
نخواهد شد بلکه باید دانش ،خرد و بصیرت در استفاده از آن اطالعات در تصمیم گیرندگان ایجاد گردد .بنابراین،
مدیران جهت تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات ارزش آفرین نیازمند خرد و بصیرت کافی در همه حوزه های
تحت کنترل و مدیریت خود می باشند.
یکی از ابزارهایی که برای تعیین موقعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد تجزیه و تحلیل نسبت
های مالی است .نسبت ،عبارت است از بیان رابطه ریاضی بین یک مقدار و مقدار دیگر .نسبت ها معروفترین
ابزار تجزیه و تحلیل مالی هستند و به طرز گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند .در واقع نسبتهای مالی
واقعیتهای مهمی را در ارتباط با عملیات و وضع مالی یک شرکت آشکار می سازند.
مهمترین این نسبتها مالی عبارتند از :
 )4نسبت های نقدینگی
 )1نسبت های فعالیت ( کارایی )
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 )9نسبت های اهرمی ( بافت مالی )
 )0نسبت های سودآوری
 )5نسبت های ارزش بازار
در حقیقت هر یک از نسبت های فوق براساس دیدگاه های مرتبط با خود ،وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد
انتفاعی را مشخص می کند( نیکو مرام و همکاران .) 4981 ،
درراستای حداکثر کردن ارزش شرکت باید دیدگاه های مدیران سنتی با توجه به تغییرات پویای دنیای چابک
مورد تجدید نظرقرارگیرد و دیدگاههایی مبتنی بردانش افزایی و توسعه مهارتهای مدیریتی ایجاد شود (
محمدی و همکاران.) 4989 ،
در این پژوهش ،بصیرت مالی مورد تبیین قرار میگیرد .از این رو ،در ابتدا به دو رویکردی که الزم است جهت
ایجاد بصیرت مالی وجود داشته باشد ،می پردازم :
 رویکرد تحلیلی در حل مسائل مالی
 رویکرد کلینیکی در حل مسائل مالی
در رویکرد تحلیلی از مفاهیم نظری مالی بهره گرفته می شود تا براساس آنها فنون مالی جهت حل مسئله
مورد استفاده قرار گیرند .اما در رویکرد کلینیکی از مسائل کاربردی به مفاهیم نظری می رسیم .در رویکرد
کلینیکی از نشانه ها به دالیل می رسیم .بنابراین در رویکرد کلینیکی از تئوری عالمت ها که در مباحث مالی،
حسابداری و مدیریت کاربرد فراوان دارند ،بهره گرفته می شود.
تله نقدینگی در اقتصاد به وضعیتی گفته می شود که در اثر نرخ بهره بسیار پایین سرمایه گذاران تمایلی به
خرید اوراق قرضه نداشته و ترجیح میدهند که سرمایه خود را به صورت نقدی ذخیره کنند و در واقع تقاضای
پول بی نهایت است .در این وضعیت با توجه به انتظار به افزایش نرخ بهره ،مردم سعی میکنند که سرمایه خود
را جهت حداقل نمودن زیان نا شی از افزایش نرخ بهره به صورت ذخایر راکد نگهدارند .این وضعیت در شرایط
رکورد اقتصادی ایجاد می شود و تزریق پول توسط بانک مرکزی هم هیج بهبودی در شرایط نخواهد داد .به
عبارتی انتظار افزایش نرخ بهره به مفهوم گران تر شدن پول و منابع مالی خواهد بود و در این شرایط خریداران
شروع به احتکار پول می کنند تا اسیر افزایش قیمتهای آتی نشوند و این در سطح کالن یعنی دام نقدینگی
وضعیتی که رخداد آن از نگاه نظریه پردازان کالسیک اقتصادی نامحتمل می نمود.
اما دراین پژوهش تله نقدینگی به وضعیتی اطالق می گردد که دراثر سیاستهایی نادرست سرمایه در
گردش(از قبیل سیاست های اعتباری  ،تامین مالی کوتاه مدت و  )...شرکت دچار عدم توانایی در تامین منابع
نقدی به موقع در راستای فعالیت های عملیاتی می شود .که این عدم توانایی در تامین منابع نقدی در قالب دو
بحث اصلی ریالی و زمان بندی طبقه بندی میشود (محمدی .)4980.،
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پيشينه پژوهش
جنانی و هـمکاران ( )1449بـه مطالعه روی توانایی نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها
پرداخـتند .از اطـالعات  99شرکت ورشکسته و  99شرکت غیر ورشکسته بر اسـاس نـسبت  Qتـوبین در طول
دوره  1444- 1445استفاده کردند .نتایج اولیه نشان مـیدهد کـه هر دو روش توانایی پیشبینی ورشکستگی
دارند .اما با دقتهای متفاوت هستند .احتمال ورشکستگی بـر اسـاس روش  CARTدر سال ورشکستگی ،یک
سال قـبل و دو سـال قبل از ورشـکستگی بـه تـرتیب  89/1 ،89/1و  99/4بود .بر اساس روش رگرسیون
لجستیک بـه تـرتیب  80/0 ،89/9و  90/9بوده است و میانگین سه سال در مدل  89/5 CARTو در مدل
رگرسیون لجستیک  81/9بود.
لیولن ( ) 1440طی تحقیقی توان نسبت های مالی برای پیش بینی بازده سهام را مورد بررسی قرار داد ،دوره
زمانی این تحقیق سال  1444-4885بود .در این تحقیق با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای
توان پیش بینی نسبت درآمد به قیمت ،ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سود تقسیمی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد که بازده سود تقسیمی به طور معنی داری می تواند نرخ بازده سهام را پیش بینی کند ،اما نسبت
درآمد به قیمت و ارزش دفتری به ارزش توانایی کمی برای پیش بینی نرخ بازده سهام دارند.
عرب مازار یزدی و صفرزاده ( )4998به بررسی توانایی نسبت های مالی در پیش بینی بحران مالی با استفاده
از تحلیل الجیت پرداختند .بدین منظور نمونه ای متشکل از  198شرکت ( 440شرکت بحران زده و 495
شرکت بدون بحران مالی ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  4991تا  4999انتخاب
شده اند .معیار مورد استفاده بمنظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکتهای بدون بحران مالی ،ماده 404
قانون تجارت می باشد .به منظور بررسی 44 ،نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی
انتخاب گردیدند .عملکرد مدل در طبقه بندی شرکتهای نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 90/8
درصد تجاوز کرد .همچنین نتایج نشان داد که مدل ،توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به
حسابرسان ،مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نماید.
پورزمانی و همکاران ()4999در تحقیق خود تالش کردند وضعیت مـالی و اقتصادی شرکتها را با استفاده از
نـسبتهای شاخص سودآوری ،جـریانهای نقـدی و رشـد پیشبینی کـنند ،از این رو هدف این پژوهش توسعه
و آزمـون عملکـرد مـالی و رویکـرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقهبندی شرکتها به دو گروه موفق و
ناموفق ،فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق مـاده  404قـانون تجـارت و شـرکتهای حذف
شده از بورس طبق تصمیم هیأت پذیرش بـورس بـا اسـتفاده از تحلیـل آمـاری الجیت مورد آزمون قرار گرفت،
نتایج تحقیق نشان میدهد نسبتهای مـالی در هـر دو گروه نمونهگیری ،توانایی طبقهبندی شرکتها به دو گروه
موفق و نـاموفق را دارنـد امـا دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکـسته طبـق مـاده  404قـانون
ست .
تجـارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار باالتر ا 
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 -3فرضيههای پژوهش
فرضیه های پژوهش عبارتند از:
 )4بین عدم بازدهی مناسب و یا زیان دهی عملیاتی با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد.
 )1بین ترکیب نامناسب دارائیها با ایجاد تله نقد ینگی رابطه وجود دارد.
 )9بین عدم پیگیری موثر وصول مطالبات با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد.
 )0بین رفتار نامناسب هزینه – زمان با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد.
 -4روش شناسی
این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی است.در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و
بررسی پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای با بهره گیری از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین و پایان
نامه ها استفاده شده است از آنجایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقالم
حسابداری مندرج در صورت های مالی شرکت ها می باشد ،داده های مورد نیاز از صورت های مالی موجود در
سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و شبکه کدال و داده های موجود در نرم افراز شرکت ره آورد نوین جمع
آوری شده است .روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است ،که با استفاده از
دادههای ثانویه مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل
رابطهی همبستگی میپردازد.
جامعه پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در جامعه آماری
مورد نظر ،شرکتهای نمونه با توجه به شرایط و محدودیتهای زیر انتخاب گردیده است:
 )4شرکتها باید قبل از سال  4998در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )1معامالت شرکتها در طی دوره پژوهش( بین سالهای  )4989-4998دچار وقفه نشده باشند.
 )9دوره مالی شرکتها منتهی به اسفندماه باشند.
 )0بین سالهای  4980-4998تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.
 )5شرکتهای واسطهگری مالی( سرمایهگذاریها ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها) نباشند.
 )9دستیابی به اطالعات مورد نیاز شرکتها مقدور باشد.
پیشفرض ها به ترتیب اعمال شدند ،بدین صورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرار گرفته است ،برای
شمارش پیش فرضهای بعدی لحاظ نگردیده است.
تعداد شرکتهای عضو نمونه  541شرکت میباشد که پس از اعمال پیش فرضها تعداد  184شرکت به عنوان
نمونه آماری انتخاب شدهاند.
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 -5متغيرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش عبارتند از :تله نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و عدم بازدهی مناسب و یا زیاندهی عملیاتی،
ترکیب نامناسب دارایی های جاری ،عدم پیگیری موثر وصول مطالبات و رفتار نامناسب هزینه – زمان به عنوان
متغیرهای مستقل.
 )4نسبتها و شاخص های متغیر وابسته(تله نقدینگی) :
نسبت جاری :توانایی در پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت
از تقسیم دارائی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید .
دارائی های جاری
بدهی های جاری

= نسبت جاری

نسبت سریع یا آنی:
از طریق کم کردن موجودی های مواد و کاالو پیش پرداخت ها از دارائی های جاری و سپس تقسیم نتیجه بر
بدهی های جاری بدست می آید .
دارائی های جاری

پیش پرداخت ها موجودی ها
بدهی های جاری

= نسبت سریع یا آنی

نسبت نقد:
از تقسیم دارایی های نقد بر بدهی های جاری بدست می آید .
دارائی های نقد
بدهی های جاری

= نسبت نقد

نسبت دوره وصول مطالبات:
این نسبت از تقسیم حسابهای دریافتنی بر فروش خالص اعتباری دوره وصول مطالبات به دست می آید .
بدهکاران تجاری
فروش خالص اعتباری

= نسبت دوره وصول مطالبات

نسبت نگهداری موجودی ها:
از تقسیم موجودی ها بر فروش خالص بدست می آید.
موجودی ها
فروش خالص

= نسبت نگهداری موجودی ها

نسبت دوره عملیات:
از حاصل جمع نسبت دوه وصول مطالبات و نسبت دوره نگهداری موجودی ها بدست می آید.
نسبت دوره وصول مطالبات +نسبت دوره نگهداری موجودی ها = نسبت دوره عملیات
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 )1نسبتها و شاخص های متغیرهای مستقل:
 عدم بازدهی مناسب و یا زیاندهی عملیاتی:
 .4نسبت سود به فروش عملیاتی:
از تقسیم سود خالص بر فروش بدست می آید .این نسبت سود حاصل از هر واحد فروش انجام شده
را نشان می دهد.
سود عملیاتی
فروش عملیاتی

= نسبت سود به فروش عملیاتی

 .1نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به فروش:
از تقسیم ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به فروش بدست می آید.
میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
فروش

= نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به فروش

 . 9نسبت ذخیره کاهش ارزش موجودی ها به موجودی ها :
از تقسیم ذخیره کاهش ارزش موجودی ها بر ارزش کل موجودی ها بدست می آید.
میزان ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
ارزش کل موجودی ها

= نسبت ذخیره کاهش ارزش موجودی ها به موجودی ها

 ترکیب نامناسب دارایی های جاری:
 . 4نسبت جاری :توانایی در پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت
از تقسیم دارائی های جاری بر بدهی های جاری ،نسبت جاری به دست می آید.
دارائی های جاری
بدهی های جاری

= نسبت جاری

 . 1نسبت سریع یا آنی:
از طریق کم کردن موجودیهای مواد و کاال از دارائی های جاری و سپس تقسیم نتیجه بر
بدهیهای جاری بدست می آید .
موجودی ها

دارائی های جاری

بدهی های جاری

= نسبت سریع یا آنی

 عدم پیگیری موثر وصول مطالبات:
 .4متوسط دوره وصول مطالبات:
این نسبت از تقسیم حساب های دریافتنی بر متوسط فروش روزانه به دست می آید و به منظور
ارزیابی حسابهای دریافتنی بکار می رود.
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حساب های دریافتنی
متوسط فروش روزانه

= متوسط دوره وصول مطالبات

 رفتار نامناسب هزینه – زمان:
 . 4نسبت دوره گردش موجودی کاال:
از تقسیم بهای تمام شده کاالی فروش رفته بر متوسط موجودی ها بدست می آید.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته
متوسط موجودی ها

= نسبت دوره گردش موجودی کاال

برازش مدل پيشبينی تله نقدینگی
جهت بدست آوردن مدل رگرسیونی پیش بینی تله نقدینگی ،ابتدا پس از خروج و بدست آوردن نسبتهای
نقدینگی شرکتهای تولیدی برای  5سال  98تا  89؛ اقدام به کدبندی اطالعات و نسبتها متغیر پاسخ
مینماییم ،چون دادههای تله نقدینگی بصورت مستقیم معلوم نبودن ،به همین خاطر متغیر پنهان در نظر
گرفتیم و از طرفی چون متغیرهای توصیفی xها هم مقیاس نبودن ،بنابراین  yرو در مجموع کدها در نظر
گرفتیم .سپس اطالعات را با نرم افزار  spssمورد برازش قرار داده و رگرسیون چندگانه آنها را بدست آوردیم(
جدول .)4
جدول  -1برازش مدل پيش بينی تله نقدینگی
ضرایب استاندارد

استاندارد سازی

سازی نشده

ضرایب

T

Sig.

B

Std. Error

Beta

نسبت جاری

1

0

0.417

48013963.2

0

نسبت آنی

1

0

0.347

40174133.1

0

نسبت نقد

1

0

0.256

47177204.9

0

نسبت دوره وصول مطالبات

1

0

0.183

36064377.5

0

نسبت نگهداری موجودی ها

1

0

0.277

47064156.6

0

نسبت دوره عملیات

1

0

0.167

28037955.6

0

Model

نسبتها

مدل()4
 : yمدل پیش بینی تله نقدینگی
 : X4نسبت جاری
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 :X1نسبت آنی
 :X9نسبت نقد
 : X0نسبت دوره وصول مطالبات
 : X5نسبت نگهداری موجودی ها
 : X9نسبت دوره عملیات
باتوجه به اینکه در مدل پیش بینی تله نقدینگی عوامل زمانی و ریالی دخیل می باشند جهت باال بردن دقت
پیش بینی تله نقدینگی ،مدل برحسب نسبتهای متاثر زمانی و ریالی تفکیک و بصورت ’ yو’’ yارائه میگردد :
مدل()1

y’= 0.417x1 + 0.347x2 + 0.256x3

و
مدل()9
’yمدل پیش بینی تله نقدینگی برای متغیرها و نسبتهای ریالی
’’yمدل پیش بینی تله نقدینگی برای متغیرها و نسبت های زمانی

y’’= 0.183x4 + 0.277x5 + 0.167x6

-6یافتههای پژوهش
 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه اول
بین عدم بازدهی مناسب و یازیاندهی عملیاتی با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نمی باشد.
همانطور که در جدول( )1مشاهده میشود از نظر مقادیر ریالی بین عدم بازدهی مناسب و یازیاندهی
عملیاتی با ایجاد تله نقدینگی همبستگی ضعیف بوده که در نسبت سود به فروش عملیاتی همبستگی عکس و
در نسبت های ذخیره مطالیات مشکوک الوصول و نسبت ذخیره کاهش ارزش موجودی به موجودی ها
همبستگی مستقیم است .
از نظر مقادیر زمانی بین عدم بازدهی مناسب و یازیاندهی عملیاتی با ایجادتله نقدینگی همبستگی ضعیف
بوده که در نسبت سود به فروش عملیاتی همبستگی مستقیم و در نسبت های ذخیره مطالیات مشکوک الوصول
و نسبت ذخیره کاهش ارزش موجودی به موجودی ها همبستگی عکس است .
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جدول  -2تجزیه و تحليل فرضيه اول
نسبت ذخيره مطالبات

نسبت ذخيره كاهش

مشكوک الوصول به

موجودی ها به موجودی

فروش

ها

-.043
0.0018

.045
0.0020

.035
0.0012

.555
189

.538
189

.640
183

.010
0.0001

-.011
0.0001

-.019
0.0003

.889
189

.876
189

.798
183

نسبت سود به فروش
عملياتی
همبستگی پيرسون
'y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

همبستگی پيرسون
''y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

نتيجه گيری :بین عدم بازدهی مناسب و یا زیان دهی عملیاتی با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد.
 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه دوم
بین ترکیب نامناسب دارایی های جاری با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نمی باشد.
همانطور که در جدول( )9مشاهده میشود از نظر مقادیر ریالی بین ترکیب نامناسب دارایی های جاری با
ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد .که در هردو نسبت جاری و آنی همبستگی مستقیم و ضعیف است .
از نظر مقادیر زمانی بین ترکیب نامناسب دارایی های جاری با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار
نیست .که در هردو نسبت جاری و آنی برخالف مقادیر مالی همبستگی عکس و ضعیف می باشد.
جدول  -3تجزیه و تحليل فرضيه دوم
همبستگی پيرسون
'y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

همبستگی پيرسون
''y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

نسبت جاری

نسبت آنی

.117
0.0136

.132
0.017

.105
192

.068
192

-.043
0.01849

-.038
0.1444

.555
192

.602
192

نتيجه گيری :بین ترکیب نامناسب دارایی های جاری با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد.
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 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه سوم
بین عدم پیگیری موثر و وصول مطالبات با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نمی باشد.
همانطور که در جدول( )0مشاهده میشود از نظر مقادیر ریالی بین عدم پیگیری موثر و وصول مطالبات با
ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد و همبستگی بین نسبت متوسط دوره وصول مطالبات و تله نقدینگی مستقیم
است.
از نظر مقادیر زمانی بین عدم پیگیری موثر و وصول مطالبات با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار
نمی باشد و همبستگی بین نسبت متوسط دوره وصول مطالبات و تله نقدینگی عکس می باشد.
جدول  -4تجزیه و تحليل فرضيه سوم
متوسط دوره وصول مطالبات
همبستگی پيرسون
'y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

همبستگی پيرسون
''y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

.017
0.0002
.826
166
-.027
0.0007
.734
166

نتيجه گيری :بین عدم پیگیری موثرو وصول مطالبات باایجاد تله نقدینگی رابطه وجوددارد.
 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه چهارم
بین رفتار نامناسب هزینه  -زمان با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نیست .
همانطور که در جدول( )5مشاهده میشود از نظر مقادیر ریالی بین رفتار نامناسب هزینه  -زمان با ایجادتله
نقدینگی رابطه وجود دارد ولی بین نسبت دوره گردش موجودی کاال و تله نقدینگی همبستگی ضعیف است.
از نظر مقادیر زمانی بین رفتار نامناسب هزینه  -زمان با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود ندارد و همبستگی بین
نسبت دوره گردش موجودی کاال و تله نقدینگی عکس می باشد.
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جدول  -5تجزیه و تحليل فرضيه چهارم
نسبت دوره گردش موجودی كاال
همبستگی پيرسون
'y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

همبستگی پيرسون
''y

ضریب تعيين( )
)Sig. (2-tailed
N

.008
0.0006
.918
178
-.036
0.0012
.629
178

نتيجه گيری :بین رفتار نامناسب هزینه  -زمان با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد .
 -7نتيجهگيری و بحث
مالکین ،مدیران ،سرمایه گذاران ،و شرکای تجاری و بستانکاران به اندازه موسسات دولتی به ارزیابی موقعیت
مالی یک شرکت عالقمند هستند .بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است .در
تصمیمگیریهای مالی در مورد یک موسسه ،شاخص علمی و واقعی مناسب ،برای هر موسسه مورد نیاز است.
یکی از شاخص های مناسب برای این هدف ،ارزیابی درست احتمال مشکالت نقدینگی و تله نقدینگی
شرکت هاست .مدل پیش بینی تله نقدینگی یکی از فنون و ابزارهای پیش بینی وضعیت آتی شرکت هاست که
احتمال وقوع مشکالت مالی را با ترکیب گروهی از نسبت های مالی برخاسته از صورتهای مالی شامل
ویژگیهای کیفی از جمله محافظهکاری است تخمین میزنند .در این جاست که دانش حسابداری و مدیریت
مالی به کمک سرمایه گذاران می آید ،تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد.
در این تحقیق پس از جمع آوری اطالعات و داده های الزم ،متغیر های مورد مطالعه در شرکت های تولیدی
محاسبه شده و رابطه بین کلینیک مالی و تله نقدینگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری شده
است و سپس از آزمون ( )Tبا درجه آزادی  df = n -2و سطح اطمینان  85%برای تعیین معنی دار بودن رابطه
همبستگی بین معیار های فوق استفاده شده است .با توجه به آزمون و تحلیل های صورت یافته و برازش مدل
پیش بینی تله نقدینگی جهت بررسی رابطه بین کلینیک مالی و تله نقدینگی ،تجزیه و تحلیل روابط با فرضیه ها
نتایج زیر حاصل گردید.
 بین عدم بازدهی مناسب و یا زیان دهی عملیاتی با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد .
 بین ترکیب نامناسب دارایی های جاری با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجود دارد .
 بین عدم پیگیری موثر وصول مطالبات با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجوددارد .
 بین رفتار نامناسب هزینه  -زمان با ایجاد تله نقدینگی رابطه وجوددارد .
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شواهد این پژوهش اظهار میکند که بین فرضیه های تبیین شده با تله نقدینگی رابطه وجود دارد و با
استفاده از مدل پیش بینی تله نقدینگی می توان به پیش بینی وضعیت نقدینگی آتی شرکت جهت اعمال
تصمیمات هرچه بهتر پرداخت و به عملکرد بهتری دست یافت.
چون این اولین بررسی برای مطالعه آزمایشی روابط علت و معلولی بین کلینیک مالی و تله نقدینگی است و
همچنین تاکنون مدلی جهت پیش بینی تله نقدینگی برازش و تعریف نشده لذا عامل قابل مالحظه ای برای
پژوهش های مرتبط با این موضوع وجود دارد و می توان با سایر رویکردها همچون تحلیل کلینیکال هزینه های
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