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عباس افالطونی
تاريخ دريافت94/60/60 :
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چکیده:
موجوديهاي مواد و کاال ،حجم عمده سرمايه در گردش شرکتها را تشکيل میدهند.
حداکثرسازي بازده حاصل از نگهداري موجوديها ،يکی از اهداف مديران مالی است که اين امر
مستلزم شناسايی عوامل مؤثر بر ميزان نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال توسط شرکتهاست.
در اين پژوهش ،ابتدا با استفاده از تحليل رگرسيون ،عوامل تعيينکننده سطح نگهداشت
موجوديها در  851شرکت در بازه زمانی  8818تا پايان  8831شناسايی شده و در ادامه با
استفاده از الگوريتمهاي درخت تصميم و شبکه عصبی ،ميزان اهميت هر يک از عوامل ،رتبهبندي
گرديده است .نتايج تحليل رگرسيون نشان میدهد که به غير از نسبت اهرمی و عمر شرکت،
ساير متغيرها رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارند .همچنين ،نتايج
رتبهبندي متغيرها نشان میدهد که مخارج سرمايهاي و اندازه شرکت داراي بيشترين اهميت و
جريان وجوه نقد عملياتی و رشد شرکت ،داراي کمترين اهميت در تبيين ميزان نگهداشت
موجوديهاي مواد و کاالي شرکتها هستند.
واژههاي کلیدي :موجودي مواد و کاال ،رگرسيون چندگانه ،الگوريتم درخت تصميم ،شبکه
عصبی.
 استاديار حسابداري ،دانشگاه بوعلی سينا ،گروه حسابداري ،همدان ،ايران (نويسنده مسئول)
Email; abbasaflatooni@gmail.com
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حجم زياد سرمايهگذاري شرکتها در موجوديهاي مواد و کاال بيانگر اهميت اين گروه از
دارايیهاي جاري و ضرورت توجه به آنهاست .ماتووا )1188( 8بيان میکند که در شرکتهاي
آمريکايی ،موجوديهاي مواد و کاال حدود 44درصد از دارايیهاي جاري و 81درصد از کل
دارايیها را تشکيل میدهند .به اعتقاد وي ،تصميمات مربوط به مديريت موجوديهاي کاال نبايد
صرفاً به حداقلسازي هزينههاي مرتبط با آن (شامل هزينههاي سفارش و نگهداري) محدود شود
بلکه تأثير ساير عوامل تعيينکننده ميزان نگهداشت موجوديها نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
نگهداري حجم زياد موجوديهاي مواد و کاال نيازمند فضاي فيزيکی وسيع است ،ارزش افزودهاي
به دنبال ندارد ،روي شرکت فشار مالی وارد میکند ،مخاطرات مربوط به نگهداري حجم باالي
موجوديهاي مواد و کاال (ناباب و منقضی شدن) را افزايش میدهد و در نهايت ،ناکارايی تصميمات
اتخاذ شده براي مديريت موجوديهاي کاال را به دنبال دارد .اين موضوع موجب میشود که برخی
مديران ،در راستاي مفهوم توليد ناب 1به دنبال حداقلسازي حجم نگهداشت موجوديها در
شرکت باشند .البته بايد توجه داشت که تغييرات مکرر در الگوهاي تقاضاي موجودي مواد و کاالي
شرکتها ،بهکارگيري مفهوم توليد ناب و حداقل کردن حجم موجوديهاي کاال را با محدوديت
روبرو میکند (ووماک و همکاران8331 ،8؛ راجاگوپاالن و کومار.)8334 ،4
در زمينه مديريت موجوديها ،پژوهشهاي مختلف با اهداف متفاوتی صورت میگيرند .در
حالی که برخی پژوهشها (مانند کپکان و همکاران )1113 ،5به بررسی رابطه بين دوره تبديل
موجوديهاي کاال و سودآوري شرکت پرداختهاند؛ برخی ديگر از پژوهشگران (مانند گائور و
کساوان ،)1111 ،6تأثير ويژگیهاي شرکت را بر دوره گردش موجوديهاي کاال بررسی کردهاند.
تمرکز برخی پژوهشها (مانند واعظ و همکاران8831 ،؛ زنجيردار و همکاران )8831 ،نيز بر
مديريت سرمايه در گردش بوده و مستقيماً به مديريت موجوديهاي مواد و کاال توجه نداشتهاند.
با اين وجود ،تعداد پژوهشهايی که عوامل مؤثر بر ميزان نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال را
بررسی نمودهاند ،انگشتشمار هستند (ماتووا.)1188 ،
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با توجه به مطالب فوق که بيانگر اهميت موجوديهاي مواد و کاال براي شرکتها هستند،
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی و رتبهبندي عوامل مختلف حسابداري و اقتصادي
تعيينکننده سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال در شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .در ادامه ،مبانی نظري و پيشينه پژوهش ،فرضيهها و روششناسی
و يافتههاي پژوهش ارائه گرديده و در پايان نيز در خصوص نتايج پژوهش بحث شده است.

اگر بازارهاي سرمايه ،کامل و کارا 8بودند ،نگهداري موجوديهاي مواد و کاال تأثيري روي
ارزش شرکت نداشت .در شرايط مذکور ،اگر موجوديها در حال کاهش باشند ،شرکت به آسانی
خواهد توانست نياز خود را از بازار تأمين نمايد و در اين راستا ،کمترين مقدار مبالغ هزينههاي
سفارش موجوديها و يا نگهداري آنها (هزينههاي انبارداري) را تحمل کند .در بازار کامل،
نگهداري موجوديها هيچگونه هزينه فرصتی دربر ندارد .بنابراين ،اگر شرکتی منابع مالی خود را
در موجوديهاي مواد و کاال سرمايهگذاري کند ،تغييري در ثروت سهامداران ايجاد نمیشود .با
اين حال ،معموالً بازارها کامل نيستند و شرکتها در معرض ابهامات 1و نااطمينانیهاي محيطی8
زيادي قرار دارند .اين موضوع روي ميزان نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال و به تبع آن ،روي
ثروت سهامداران و ارزش شرکت تأثير دارد (ماتووا.)1188 ،
بر اساس نظريه سلسله مراتبی ،4منابع مالی خارج از شرکت نسبت به منابع مالی داخلی،
گرانتر هستند و اين موضوع باعث میشود تا از نظر شرکتها ،منابع ايجاد شده در واحد تجاري
(جريان وجوه نقد عملياتی) نسبت به منابع تأمين مالی برونسازمانی (مانند اخذ وام و انتشار
سهام جديد) در اولويت باشند (ميرز .)8311 ،5کاهش منابع مالی ايجاد شده در واحد تجاري
(شامل جريان وجوه نقد عملياتی) حجم سرمايهگذاري در موجوديهاي مواد و کاال را با محدوديت
روبرو میکند .در اين حالت ،شرکت منابع وجوه نقد را صرف اهداف مهمتري مینمايد (فازاري و
پترسن .)8338 ،6سرمايهگذاري در ساخت انبارها ،بکارگيري فناوري اطالعات 1و ايجاد
سيستمهاي مديريت موجوديها (که همگی مخارج سرمايهاي هستند) با سرمايهگذاري در
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موجوديهاي مواد و کاال رابطه دارد .زمانی که واحد تجاري ،منابع مالی را صرف افزايش مخارج
سرمايهاي میکند ،براي افزايش موجوديهاي مواد و کاال دچار محدوديت مالی میشود و مبالغ
کمتري را به اين کار اختصاص میدهد (گائور و همکاران .)1115 ،بهعالوه  ،فازاري و پترسن
( )8338اعتقاد دارند که مخارج سرمايهاي و سرمايه در گردش (که شامل موجوديهاي مواد و
کاال نيز است) ،در اختصاص منابع و وجوه نقد شرکت به خود ،با هم در رقابت هستند و افزايش
در موجوديهاي مواد و کاال موجب کاهش مخارج سرمايهاي میشود .شرکتهايی که فرصتهاي
رشد بيشتري دارند ،مبالغ بيشتري در موجوديهاي مواد و کاال سرمايهگذاري میکنند .آنان اين
کار را براي تضمين رشد شرکت در آينده ،ضروري میدانند (کيشنيچ و همکاران.)1116 ،8
اگر در يک دوره ،سطح واقعی فروشها نسبت به سطح فروشهاي پيشبينی شده ،بيشتر
(کمتر) شود؛ سطح موجوديهاي مواد و کاال کاهش (افزايش) میيابد .اين موضوع بيانگر آن است
که نوسان در فروشها روي ميزان نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال تأثير دارد (گائور و همکاران،
 .)1115محققان پيشين (مانند دلف1118 ،1؛ 1116؛ کامانکاز 1111 ،8و گيل و همکاران،4
 )1181عقيده دارند که افزايش سطح عملکرد عملياتی 5شرکت به معناي افزايش بيشتر فروشها
است و اين موضوع روي ميزان موجوديهاي مواد و کاال تأثيرگذار است .محققانی مانند هاسون
و ناندا ،)8335( 6بالزنکو و وندزاند ،)1118( 1گيل و همکاران ( )1181و ماتووا ( )1181عقيده
دارند که با افزايش طول چرخه تبديل وجه نقد ،1موجودي مواد و کاالي شرکت با سرعت کمتري
به وجه نقد تبديل میشود و اين موضوع باعث انباشته شدن موجوديها در انبار شده و سطح
نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال افزايش میيابد .در مقابل ،دلف ( )1118و فالوپ و آجيلر3
( )1113عقيده دارند که وقتی طول چرخه تبديل وجه نقد افزايش میيابد ،به دليل افزايش
احتمال از مد افتادگی موجوديهاي کاال و خطر فاسد شدن مواد اوليه ،در مجموع شرکتها
تمايل کمتري به نگهداشت موجوديها خواهند داشت و اين موضوع يک رابطه معکوس بين طول
چرخه تبديل وجه نقد و سطح نگهداشت موجوديها ايجاد میکند.
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به عقيده کارپنتر و همکاران )8334( 8و اروگلو و هوفر )1188( 1اندازه شرکت روي ميزان
نگهداري موجوديهاي مواد و کاال تأثير مثبت دارد .آنان بيان میکنند که در مقايسه با
شرکتهاي کوچک ،شرکتهاي بزرگتر از اعتبار بيشتري در بازار برخوردارند و به دليل در اختيار
داشتن دارايیهاي ثابتی که قابليت وثيقه شدن دارند ،آسانتر از شرکتهاي کوچکتر میتوانند
منابع مالی مورد نياز جهت افزايش موجوديها و نگهداري در انبارها را فراهم نمايند .بنيتو8
( )1115معتقد به وجود رابطه منفی ،و کامپا و شاور )1111( 4معتقد به وجود رابطه مثبت بين
نسبت بدهیهاي شرکت و سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال هستند .به اعتقاد بنيتو
( ،)1115زمانی که حجم بدهی باال میرود ،شرکت منابع مالی بيشتري را در قالب هزينههاي
مالی و بازپرداخت اصل اعتبارات دريافتی ،صرف میکند و توان آن براي خريد موجوديهاي مواد
و کاال کاهش میيابد .در مقابل ،کامپا و شاور ( )1111عقيده دارند که افزايش در نسبت بدهیها
به معناي دريافت اعتبار بيشتر و به تبع آن افزايش توان مالی شرکت براي سرمايهگذاري در
موجوديهاي مواد و کاالست .به عقيده کاشياپ و همکاران )8334( 5و اسمل ،)1111( 6با کاهش
نقدينگی شرکت (بهويژه در دوران بحران اقتصادي) ،دارايیهاي جاري درنهايت براي پوشش
بدهی هاي جاري کفايت خواهند کرد و اين موضوع توان شرکت را براي سرمايهگذاري در
موجوديهاي مواد و کاال کاهش میدهد .درنتيجه با کاهش نقدينگی ،سطح نگهداشت
موجوديهاي مواد و کاال کاهش میيابد.
به عقيده نيسکانن و نيسکانن ،)1116( 1ماتووا ( )1181و بانوس-کابالرو و همکاران)1181( 1
شرکتهايی که عمر بيشتري دارند ،عالوه بر اعتبار و نفوذ بيشتر (جهت تأمين مالی برونسازمانی
به منظور افزايش سطح موجوديها) ،معموالً زيرساختهاي الزم را براي نگهداري موجوديها در
اختيار دارند .به عبارت سادهتر ،آنان عقيده دارند که بين عمر شرکت و ميزان نگهداشت
موجوديهاي مواد و کاال ،رابطه مستقيم وجود دارد .شرايط کالن اقتصادي نيز تأثير بسزايی بر
سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد .براي مثال ،کارپنتر و همکاران ( )8334و کاشياپ
و همکاران ( )8334اعتقاد دارند که افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلی به معناي رشد
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اقتصادي در بيشتر صنايع است و رشد ساير صنايع را نيز در پی دارد .به عقيده آنان ،در شرايط
رشد اقتصادي ،شرکتها امکان بيشتري براي افزايش توليد و فروش محصوالت خود دارند و اين
موضوع ،روي حجم سرمايهگذاري شرکت در سرمايه در گردش (شامل موجوديهاي مواد و کاال)
تأثير مثبت دارد .همچنين ،آنان اعتقاد دارند که در شرايط تورمی ،واحدهاي تجاري (به دليل
افزايش قيمتها) ترجيح میدهند تا سطح بيشتري از موجوديهاي مواد و کاال را ذخيره نمايند.
زيرا با اين سياست ،آنان موجوديهاي مواد اوليه بيشتري را با قيمت کمتري خريداري و انبار
مینمايند و موجودي محصوالت انبار شده را با قيمت بيشتري در آينده به فروش میرسانند.
در پژوهشهاي خارجی ،يافتههاي کامانکاز ( ،)1111ساميلوگلو و دميرگونز )1111( 8و فالوپ
و آجيلر ( )1113بيانگر وجود رابطه منفی بين عملکرد شرکت و سطح نگهداشت موجوديهاي
مواد و کاال است ،در حالی که کپکان و همکاران ( ،)1113گيل و همکاران ( ،)1181ماتووا
( )1181و اروگلو و هوفر ( )1188رابطه مثبتی بين عملکرد شرکت و سطح نگهداشت
موجوديهاي مواد و کاال کشف نمودند .ماتووا ( )1188دريافت که عواملی مانند توان ايجاد جريان
وجوه نقد ،مخارج سرمايهاي ،فرصتهاي رشد ،نوسان پذيري فروشها ،حاشيه سود
ناخالص(عملکرد عملياتی) و چرخه تبديل وجه نقد ،نرخ تورم و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی،
رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارند .روکچامنونگ و همکاران1
( )1184نشان دادند که با افزايش در ريسک سيستماتيک بازار ،ميزان موجوديهاي مواد و کاالي
نگهداري شده توسط شرکتها نيز افزايش میيابد .ژيائو و همکاران )1185( 8نيز نشان دادند
زمانی که هزينه تهيه موجودي مواد و کاال داراي نوسان باشد ،شرکت ميزان بيشتر از موجوديهاي
مواد و کاال را ذخيره میکند.
با توجه به بررسیهاي به عمل آمده ،در پژوهشهاي داخلی ،به عوامل تأثيرگذار بر سطح
نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال ،توجهی نشده و تحقيقی در اين زمينه صورت نگرفته است.

30
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فرضیه اول  :جريان وجوه نقد عملياتی رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و
کاال دارد.
فرضیه دوم  :مخارج سرمايهاي رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد.
فرضیه سوم  :فرصتهاي رشد شرکت رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و
کاال دارد.
دارد.
فرضیه پنجم  :عملکرد عملياتی رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال
دارد.
فرضیه ششم  :چرخ ه تبديل وجه نقد رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و
کاال دارد.
فرضیه هفتم  :اندازه شرکت رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد.
فرضیه هشتم  :نسبت اهرمی رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد.
فرضیه نهم  :نقدينگی شرکت رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد.
فرضیه دهم  :عمر شرکت رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد.
فرضیه يازدهم  :نرخ تورم ،رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارد.
فرضیه دوازدهم  :ن رخ رشد توليد ناخالص داخلی ،رابطه معناداري با سطح نگهداشت
موجوديهاي مواد و کاال دارد.

 -4روششناسی پژوهش
 -3-4روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ نتايج از نوع کاربردي و از نظر بُعد زمانی ،گذشتهنگر (پسرويدادي) است.
براي آزمون فرضيههاي پژوهش ،از رويکرد دادههاي ترکيبی 8و رگرسيون چندگانه استفاده شده
1 Panel Data
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فرضیه چهارم  :نوسان در فروشها رابطه معناداري با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال
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 -2-4مدل پژوهش ،متغیرهاي پژوهش و الگوريتمها
در مرحله اول پژوهش حاضر ،براي آزمون فرضيههاي پژوهش (و کشف متغيرهايی که تأثير
معناداري بر متغير وابسته دارند) ،با پيروي از ماتووا ( )1188مدل زير که مبانی نظري مربوط به
ارتباط هر يک از متغيرهاي مستقل آن با متغير وابسته پيش از اين ارائه شده ،برآورد گرديده
است:
()8

Inv it   0  1CFOit   2 CapExp it   3 MTBit   4 SVOL it   5 OPit   6 CCCit
  7 Size it   8 Lev it   9 QR it  10 Age it  11INFit  12GDPG it   it

که در آن Inv ،نسبت کل موجودي مواد و کاال به کل دارايیها CFO ،نسبت جريان وجوه
نقد عملياتی به کل دارايیها CapExp ،نسبت مخارج سرمايهاي (شامل تغيير در دارايیهاي
ثابت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت) به کل دارايیها MTB ،فرصتهاي رشد شرکت (معادل
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام) SVol ،نوسانات فروش (انحراف معيار فروشهاي سه
سال اخير که با کل دارايیها همگن شدهاند) OP ،عملکرد عملياتی (نسبت سود و زيان عملياتی
به کل دارايیها) CCC ،چرخه تبديل وجه نقد (لگاريتم طبيعی مجموع دوره وصول مطالبات و
دوره گردش موجوديها منهاي دوره بازپرداخت بدهیها) Size ،اندازه شرکت (لگاريتم طبيعی
مجموع دارايیها) Lev ،نسبت اهرمی (نسبت کل بدهیها به کل دارايیها) QR ،نقدينگی شرکت
که معادل نسبت آنی (دارايیهاي جاري منهاي موجوديهاي مواد و کاال و پيشپرداختها تقسيم
1 Ranking
2 Decision Tree Algorithms
3 Neural Network
4 Delen et.al.
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است .در اين مرحله ،براي تجزيه و تحليل دادهها ،برآورد مدل و انجام آزمونهاي آماري ،از
نرمافزار  Stataاستفاده شده است.
در مرحله دوم ،براي رتبهبندي 8ميزان اهميت هر يک از متغيرهاي پژوهش در تبيين متغير
وابسته ،از الگوريتمهاي درخت تصميم( 1شامل الگوريتمهاي  QUEST ،CHAID ،C&RTو
 )C5.0و الگوريتم شبکه عصبی( 8با بکارگيري نرمافزار  )IBM SPSS Modelerاستفاده شده
است .علت استفاده از نتايج الگوريتمهاي شبکه عصبی و درخت تصميم (در مقايسه با ضرايب
مدل رگرسيون) براي رتبهبندي متغيرها ،قابليت اتکاي باالتر يافتههاي حاصل از الگوريتمهاي
ذکر شده در مقايسه با نتايج تحليل رگرسيون است (حجازي و همکاران8838 ،؛ دلن و همکاران،4
.)1188

32
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 -3-2-4الگوريتم شبکه عصبی:
الگوريتم شبکه عصبی يکی از انواع تکنيکهاي دادهکاوي 8است که با الگوگيري از سيستم عصبی
بدن انسان ،به عنوان روشی براي پردازش و تجزيه و تحليل دادهها به کار میرود (پيکتن،1
 .)1111يکی از ويژگیهاي مهم شبکههاي عصبی ،توانمندي آنها در شناسايی و کشف روابط
بين دادههايی است که منابع توليد آنها ،خصيصهاي پويا 8و غيرثابت دارند و الگوهاي ارتباطی
بين وروديها و خروجیها ،همواره در حال تغيير و تحول هستند (گاستلو .)1114 ،4همانند
عارفی و پورمقيم ( )8838در اين پژوهش از شبکه عصبی چنداليه پيشخور( 5در مرحله اول به
ترتيب داراي  1 ،8و  8اليه پنهان )6با الگوريتم پس انتشار 1استفاده شده است .علت استفاده از
تکنيک شبکه عصبی با روش فوق ،توان باالي آن در انجام پردازشهاي موازي و غيرخطی بر روي
دادهها است که میتواند شدت ارتباط متغيرهاي مستقل و وابسته را دقيقتر از رگرسيون خطی
توصيف نمايد .به عالوه ،اين روش نيازي به برقراري فروض کالسيک رگرسيون ندارد (حجازي و
همکاران.)8838 ،
 -2-2-4الگوريتمهاي درخت تصمیم:

1 Data Mining
2 Picton
3 Dynamic
4 Guastello
5 Multy Layer Perceptron
6 Hidden Layers
7 Backpropagation
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بر کل بدهیهاي جاري) است Age ،عمر شرکت (تعداد سالهاي حضور در بورس اوراق بهادار
تهران) INF ،نرخ تورم (درصد تغييرات شاخص قيمت مصرفکننده) و  GDPGنرخ رشد توليد
ناخالص داخلی است .داده هاي دو متغير اخير از سايت بانک مرکزي و ساير دادهها از بانک
اطالعاتی رهآورد نوين گردآوري شدهاند.
بايد توجه داشت که به دليل مقياسهاي متفاوت سنجش متغيرهاي مستقل و تفاوت در
سطح معناداري متغيرها ،اندازه ضرايب رگرسيون معيار مناسبی براي رتبهبندي متغيرها نيست
(دلن و همکاران .)1188 ،به همين دليل ،در ادامه براي رتبهبندي اهميت متغيرهاي مستقل در
تبيين متغير وابسته ،از الگوريتمهاي شبکه عصبی و درخت تصميم استفاده شده است.
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الف) الگوريتم :CHAID2
در اين الگوريتم که براي استفاده در مورد متغيرهاي کيفی و متغيرهاي کمیِ ردهبنديشده،
معرفی شده است ،براي انتخاب از بين متغيرها ،سطح معناداري آماره کايدو مربوط به آزمون
استقالل 8جدول توافقی 4به کار میرود .ضعف اين الگوريتم ،عدم توانايی آن در ايجاد بهينهترين
تقسيمات ممکن بر اساس متغيرهاي موجود است (کاس .)8311 ،5در پژوهشهاي داخلی،
بهنامپور و همکاران ( )8831و جوريان و عاشوري ( )8838از اين الگوريتم استفاده کردهاند.

ب) الگوريتم :C&RT6
اين الگوريتم که موجب تشکيل يک درخت تصميم با تقسيمات دوگانه میگردد ،براي متغيرهاي
کمی طراحی گرديده ولی براي هر نوع متغيري قابل استفاده است و در آن از شاخص جينی 1به
عنوان معياري براي انتخاب متغيرهاي مناسب ،استفاده میشود (بريمن و همکاران .)8314 ،1در
پژوهشهاي داخلی ،بهنامپور و همکاران ( )8831و جوريان و عاشوري ( )8838از اين الگوريتم
بهره بردهاند.

ج) الگوريتم :QUEST3
1 Non-Parametric
)2 Chi-Squared Automatic Interaction Detector (CHAID
3 Test of Independence
4 Contingency Table
5 Kass
)6 Classification and Regression Tree (C&RT
7 Gini
8 Breiman et.al.
)9 Quick Unbiased Efficient Statistical Trees (QUEST
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درخت تصميم ،يکی از روشهاي ناپارامتريک 8براي ردهبندي کردن متغيرهاست و داراي
الگوريتمهاي متنوعی است .علت برتري الگوريتمهاي درخت تصميم براي رتبهبندي متغيرها در
مقايسه با رگرسيون خطی آن است که همانند تکنيک شبکه عصبی ،در اين روش نيازي به
برقراري پيششرطهاي سختگيرانه رگرسيون نيست .عالوه بر آن ،زمانی که توزيع آماري
متغيرهاي مستقل و وابسته چندان به توزيع نرمال نزديک نيست ،استفاده از الگوريتمهاي درخت
تصميم براي رتبهبندي متغيرها از اعتبار باالتري (در مقايسه با روشهاي مبتنی بر رگرسيون)
برخوردار است (بهنامپور و همکاران .)8831 ،در ادامه ،مهمترين و شناختهشدهترين الگوريتمهاي
درخت تصميم مورد استفاده در اين پژوهش معرفی شدهاند:

46
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د) الگوريتم :C5.0
الگوريتم  C5.0نسخه توسعه يافته الگوريتمهاي ( ID34معرفی شده توسط کوئينلن )8316 ،5و
( C4.5نسخه اصالح شده الگوريتم  ID3توسط کوئينلن) است که نسبت به آنها تورش 6کمتري
دارد و از سرعت بيشتري در معرفی يک درخت ردهبندي برخوردار است .الگوريتم  C5.0براي
متغيرهاي کيفی طراحی شده ولی براي متغيرهاي کمی نيز قابل استفاده است .معيار انتخاب
متغيرها در الگوريتم  ،C5.0شاخص آنتروپی 1است (بهنامپور و همکاران .)8831 ،در پژوهشهاي
داخلی ،عامري و همکاران ( )8831و جوريان و عاشوري ( )8838از اين الگوريتم استفاده کردهاند.

 -1-2-4معیار کارايی الگوريتمهاي شبکه عصبی و درختهاي تصمیم:
براي تعيين کارايی الگوريتمهاي شبکه عصبی و درختهاي تصميم در تبيين متغير وابسته ،از
معيارهاي مختلفی (مانند درصد صحت ،1درصد دقت ،3درصد شفافيت 81و درصد حساسيت)88
1 Loh and Shih
2 Fisher
3 Analysis of Variance
)4 Induction of Decision Trees (ID
5 Quinlan
6 Bias
7 Entropy
8 Accuracy
9 Precision
10 Specificity
11 Sensitivity

Downloaded from qfaj.ir at 13:03 +0430 on Saturday March 28th 2020

اين الگوريتم توسط لو و شی )8331( 8معرفی شده است .درخت ردهبندي حاصل از اين الگوريتم
مشابه درخت حاصل از الگوريتم  C&RTداراي تقسيمات دوتايی است ولی در آن ،براي انتخاب
متغيرهاي کمّی از سطح معناداري آزمون فيشر( 1در تحليل واريانس )8و براي انتخاب متغيرهاي
کيفی از سطح معناداري آماره کايدو مربوط به آزمون استقالل جدول توافقی استفاده میشود.
اين الگوريتم دقتی در حد الگوريتم  C&RTدارد و نسبت به آن از سرعت باالتري در معرفی يک
درخت ردهبندي برخوردار است (لو و شی .)8331 ،در پژوهشهاي داخلی ،بهنامپور و همکاران
( )8831از الگوريتم فوق استفاده کردهاند.
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استفاده میشود .مقادير باالي 11درصد معيارهاي مذکور ،بيانگر توان باالي الگوريتم در ردهبندي
متغيرها و مقادير بين  11تا 11درصد ،بيانگر قابل قبول بودن نتايج الگوريتم است (ديماريس،8
 .)1114عامري و همکاران ( ) 8831نيز در پژوهش خود از معيارهاي ذکر شده براي بررسی
کارايی الگوريتمها استفاده کردهاند.
 -1-4جامعه و نمونه آماري

 -3يافتههاي پژوهش
 -3-3آمارههاي توصیفی
آمارههاي توصيفی پژوهش که شمايی کلی از وضعيت توزيع دادهها را ارائه میکنند ،در جدول
( )8ارائه شدهاند.
جدول ( .)1آمارههاي توصیفي
متغيرها

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف معيار

Inv

0/52

0/52

0/52

0/00

0/01

CFO

0/02

0/02

5/25

-0/00

0/50

CapExp

0/20

0/12

0/00

0/05

0/55

MTB

5/00

5/56

25/00

0/05

2/22

SVol

0/02

0/05

0/00

0/60

0/50

1 Demaris

Downloaded from qfaj.ir at 13:03 +0430 on Saturday March 28th 2020

جامعة آماري پژوهش ،شامل تمام شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در بازه زمانی  81ساله  8818تا  8831است .در انتخاب نمونه آماري ،شرايط زير اعمال شده
است:
 .8پايان سال مالی شرکتها منتهی به پايان اسفندماه بوده و در طول دورة مطالعه ،تغيير سال
مالی نداشته باشند.
 .1سهام شرکتها وقفة معامالتی بيش از  4ماه نداشته باشد.
 .8ارزش دفتري سهام شرکتها ،منفی نباشد.
 .4از شرکتهاي فعال در صنايع بيمهاي ،بانکی و سرمايهگذاري مالی نباشند و
 .5دادههاي مورد نياز جهت محاسبه متغيرها ،در دسترس باشد.
با اعمال شرايط فوق ،حجم نمونه آماري برابر  851شرکت ( 8111مشاهده) شده که براي آزمون
فرضيههاي پژوهش و ساير محاسبات از آن استفاده شده است.
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CCC

0/50

0/25

5/56

0/00

0/65

Size

02/06

01/05

06/56

05/21

0/00

Lev

0/50

0/51

0/00

0/50

0/06

QR

0/20

0/25

5/00

0/00

0/26

Age

2/52

1/00

16/00

0/00

2/00

INF

0/55

0/55

0/12

0/00

0/00

0/05

0/01

0/00

-0/05

0/02

GDPG

منبع :یافتههای پژوهش

نتايج ارائه شده نشان میدهد که ارزش موجوديهاي مواد و کاال در شرکتهاي مورد بررسی به
طور ميانگين حدود 15درصد کل دارايیها را تشکيل میدهد که اين ميزان 1درصد بيش از سهم
موجوديهاي مواد و کاال در ساختار دارايیهاي شرکتهاي آمريکايی است .اين موضوع اهميت
بررسی عوامل مؤثر بر موجوديهاي مواد و کاال را در شرکتهاي ايرانی ،بيش از پيش مورد تاکيد
قرار میدهد .نتايج نشان میدهد که ميانگين (ميانه) جريان وجوه نقد  ،)1/85( 1/84مخارج
سرمايهاي  ،)1/85( 1/41رشد شرکت  ،)1/61( 1/11نوسانات فروش  ،)1/86( 1/85عملکرد
عملياتی  ،)1/11( 1/18لگاريتم طول دوره تبديل وجوه نقد  ،)8/46( 8/63اندازه شرکت 84/11
( ،)88/11نسبت اهرمی  ،)1/68( 1/68نسبت نقدينگی  )1/51( 1/51و عمر شرکت 4/14
( ،)8/11است .مقايسه ميانگين نسبت موجوديها و مخارج سرمايهاي نشان میدهد که در
شرکتهاي مورد بررسی ،ميزان مبالغ سرمايهگذاري شده در مخارج سرمايهاي به طور متوسط
بيش از موجوديهاي کاال و مواد اوليه است .به عالوه ،يافتهها نشان میدهد که در بازه زمانی
مورد بررسی ،نرخ تورم به طور متوسط  11درصد و نرخ رشد توليد ناخالص اقتصادي  1درصد
بوده است .ساير مقادير آمارههاي توصيفی نيز در مابقی ستونهاي جدول ( )8ارائه شدهاند.

 -2-3نتايج تحلیل رگرسیون
به منظور آزمون هر يک از فرضيههاي پژوهش ،از مدل ( )8-8استفاده شده است .در برآورد مدل
( ،)8-8عدم معناداري آمارههاي ليمير (چاو) )1/46( 8و بروش-پاگان )1/61( 1نشان میدهد که

)1 Limer (Chow
2 Breusch-Pagan
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الگوي دادههاي تلفيقی (مقيد) 8به ترتيب بر الگوهاي اثرات ثابت 1و اثرات تصادفی 8ارجحيت
دارد .نتايج برآورد مدل پژوهش با استفاده از الگوي مقيد در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( .)7نتایج برآورد مدل پژوهش
Invit  0  1CFOit  2CapExpit  3MTB it  4SVOLit  5OPit  6CCCit
 7Sizeit  8Levit  9QRit  10Ageit  11INFit  12GDPGit  it
تورم

عرض از مبدا

***0/26

5/56

0/00

---

CFO

***0/02

1/10

0/00

0/00

***

-1/00

0/00

0/00

MTB

**0/01

5/50

0/01

0/50

SVol

***-0/02

-1/06

0/00

0/02

**

CapExp

-0/06

-0/56

-1/02

0/01

0/51

CCC

**0/02

5/52

0/05

0/00

Size

***0/00

2/02

0/00

0/00

Lev

-0/05

-0/05

0/15

0/52

QR

***0/00

2/01

0/00

0/21

Age

0/01

0/12

0/00

0/20

INF

***0/00

1/55

0/00

0/05

GDPG

*0/05

0/60

0/00

0/05

26/25درصد

آماره چاو (معناداری)

***)0/00( 25/20

آماره بروش-پاگان (معناداری)

)0/52( 0/56

دوربين-واتسون

0/05

آماره وولدریج (معناداری)

)0/62( 0/55

آماره جارک-برا

)0/20( 0/50

آماره نسبت راستنمایي

)0/51( 0/00

OP

ضریب تعيين تعدیل
شده
آماره فيشر (معناداری)

(معناداری)

)0/10( 0/25

(معناداری)

*** ** ،و * به ترتيب معناداری در سطح 0درصد2 ،درصد و 00درصد
منبع :یافتههای پژوهش

نتايج برآورد مدل پژوهش نشان میدهد که عرض از مبدا ( )8/51و ضريب متغيرهاي جريان
وجوه نقد عملياتی ( ،)1/85مخارج سرمايهاي ( ،)-1/81نوسانات فروش ( ،)-1/14اندازه شرکت
( ،)1/88نسبت نقدينگی ( )1/81و نرخ تورم ( )1/83در سطح 8درصد و ضريب متغيرهاي رشد
شرکت ( ،)1/18عملکرد عملياتی ( ،)-1/11طول دوره تبديل وجوه نقد ( )1/14در سطح 5درصد
1 Pooled
2 Fixed Effects Model
3 Random Effects Model

Downloaded from qfaj.ir at 13:03 +0430 on Saturday March 28th 2020

متغيرها

ضریب

تي استيودنت

معناداری

واریانس

فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مالي /سال هفتم /شماره  / 72پاییز 49

44

 -1-3نتايج الگوريتمهاي شبکه عصبی و درختهاي تصمیم
در اين مرحله ،با استفاده از الگوريتمهاي درخت تصميم (شامل الگوريتمهاي ،CHAID ،C&RT
 QUESTو  ) C5.0و نيز الگوريتم شبکه عصبی ،ميزان اهميت هر يک متغيرهاي معنادار در
تبيين نوسانات متغير وابسته ،محاسبه و نتايج در جدول ( )8ارائه شده است.

جدول ( .)0نمره اهمیت هر ضریب در الگوریتمهاي شبکه عصبي و درخت هاي تصمیم
الگوریتمهای درخت تصميم

الگوریتم
شبکه عصبي

CHAID

CFO

0/0026

0/0050

0/0502

CapExp

0/2005

0/5050

0/5005

متغيرها

C&RT

QUEST

C5.0

نتایج کلي

0/0051

0/0022

0/0010

0/2150

0/2012

0/2050

)1 Variance Inflation Factor (VIF
2 Wooldridge
3 Likelihood Ratio
4 Heteroskedasticity
5 Jarque-Bera

Downloaded from qfaj.ir at 13:03 +0430 on Saturday March 28th 2020

و ضريب متغير نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ( )1/16در سطح 81درصد معنادار است .مقدار
عامل تورم واريانس 8نيز نشان میدهد که متغيرهاي مستقل مدل ( )8-8با هم مشکل همخطی
شديد ندارند.
معناداري آماره فيشر ( )46/53در سطح 8درصد حاکی از معناداري کلی مدل است .مقدار آماره
دوربين-واتسون ( )8/16و معنادار نبودن آماره وولدريج )1/66( 1حاکی از عدم وجود مشکل
خودهمبستگی سريالی در اجزاي اخالل مدل است .عدم معناداري آماره نسبت راستنمايی8
( )1/18نشان میدهد که باقيماندههاي مدل ،مشکل ناهمسانی واريانس 4ندارند .همچنين ،عدم
معناداري آماره جارک-برا )1/18( 5بيان میکند که باقيماندههاي مدل از توزيع نرمال برخوردار
است ،لذا نتايج مدل برآورد شده کاذب نيست و براي آزمون فرضيههاي پژوهش ،قابل اتکاست.
ضريب تعيين تعديلشده نيز نشان میدهد که متغيرهاي مستقل در مجموع حدود  51درصد از
تغييرات نسبت موجوديهاي مواد و کاال را تبيين مینمايند.
نتايج نشان می دهد که ضريب تمام متغيرهاي پژوهش (به جز نسبت اهرمی و عمر شرکت)
معنادارند .اين موضوع بدان معناست که به جز متغيرهاي ذکر شده ،ساير متغيرها رابطه معناداري
با سطح نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارند .بنابراين ،به غير از فرضيههاي هشتم و دهم،
ساير فرضيههاي پژوهش (البته در سطوح معناداري متفاوت) رد نمیشوند.
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SVol

0/0050

0/0015

0/0056

0/0005

0/0520

0/0050

OP

0/0220

0/0052

0/0006

0/0060

0/0012

0/0010

CCC

0/0006

0/0200

0/0655

0/0211

0/0265

0/03215

Size

0/5505

0/0650

0/0055

0/5600

0/5210

0/5001

QR

0/0000

0/0025

0/0022

0/0055

0/0512

0/0052

INF

0/0066

0/0561

0/0126

0/0550

0/0512

0/0260

GDPG

0/0502

0/0052

0/0501

0/0550

0/0115

0/0510

درصد صحت

06/01

65/15

62/56

61/10

65/02

62/50

درصد دقت

00/06

65/26

61/05

60/55

62/20

65/22

درصد شفافيت

06/56

65/20

62/52

61/25

60/55

62/05

درصد حساسيت

05/50

00/52

65/12

60/05

62/02

62/20

منبع :یافتههای پژوهش

 -3-1-3نتايج استفاده از الگوريتم شبکه عصبی
نتايج بکارگيري الگوريتم شبکه عصبی نشان میدهد که متغيرهاي مخارج سرمايهاي ()1/4116
و اندازه شرکت ( )1/1611بيشترين تأثير و متغيرهاي جريان وجوه نقد عملياتی ( )1/1841و
رشد شرکت ( )1/1811کمترين تأثير را بر تعيين ميزان نگهداشت موجودي هاي مواد و کاال
دارند.
 -2-1-3نتايج بکارگیري الگوريتمهاي درخت تصمیم
در الگوريتمهاي درخت تصميم ،نتايج رويکرد  CHAIDبيانگر آن است که مخارج سرمايهاي
( )1/6368و اندازه شرکت ( )1/8111بيشترين و رشد شرکت ( )1/1158و نوسانات فروش
( )1/1181کمترين اهميت را در تبيين ميزان نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال دارند .نتايج
رويکرد  C&RTنيز نشان میدهد که در تعيين ميزان نگهداري موجوديهاي مواد و کاال ،مخارج
سرمايهاي ( )1/6886و اندازه شرکت ( )1/8111از بيشترين اهميت و عملکرد عملياتی ()1/1881
و رشد شرکت ( )1/1131از کمترين اهميت برخوردارند .نتايج روش  QUESTنشان میدهد که
مخارج سرمايهاي ( )1/5868و اندازه شرکت ( )1/1138بيشترين تأثير و متغيرهاي جريان وجوه
نقد عملياتی ( )1/1168و رشد شرکت ( )1/1146کمترين تأثير را بر مانده موجوديهاي مواد و
کاالي شرکت میگذارند.
در رويکرد  C5.0نيز مخارج سرمايهاي ( )1/5185و اندازه شرکت ( )1/1481بيشترين اهميت و
جريان وجوه نقد عملياتی ( )1/1854و عملکرد عملياتی ( )1/1884کمترين اهميت را در تعيين
مانده موجوديهاي مواد و کاال دارند .مقايسه نتايج الگوريتمهاي درخت تصميم نشان میدهد که
الگوريتم  C5.0نسبت به ساير الگوريتمهاي درخت تصميم از درصد صحت و دقت باالتري
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 -6بحث و نتیجهگیري
در پژوهش حاضر ،بر اساس مبانی نظري ارائه شده ،رابطه تعداد زيادي از متغيرهاي حسابداري
و دو متغير اقتصادي (نرخ تورم و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی) با ميزان نگهداشت موجوديهاي
مواد و کاال بررسی شده است .نتايج نشان میدهد که در شرکتهاي مورد بررسی ،منابع ورودي
از طريق ايجاد بدهیها و نيز جريانهاي خروجی وجه نقد بابت اصل و فرع اعتبارات دريافت شده،
در نهايت منابع چندان کافی جهت سرمايهگذاري در موجوديهاي مواد و کاال در اختيار واحد
تجاري قرار نمیدهد .به عالوه ،نتايج بيانگر آن است که شرکتهايی با عمر بيشتر ،از اعتبار تجاري
چندان باالتري نسبت به ساير شرکتها (جهت دريافت منابع مالی برون سازمانی و استفاده از آن
براي افزايش سطح نگهداشت موجودي ها) برخوردار نيستند .اين موضوع باعث شده است که به
جز دو متغير نسبت اهرمی و عمر شرکت ،ساير متغيرهاي مورد بررسی در پژوهش ،رابطه
معناداري با نسبت موجوديهاي مواد و کاالي شرکتها داشته باشند.
نتايج نشان می دهد که هر چه جريان وجوه نقد عملياتی بيشتر باشد ،شرکت منابع ايجاد شده
درون سازمانی بيشتري خواهد داشت و آسانتر خواهد توانست سطح نگهداشت موجوديها را
افزايش دهد .به عالوه ،نتايج نشان میدهد شرکتهايی که فرصتهاي رشد بيشتري دارند ،براي
حفظ و تضمين نرخ رشد خود ،موجوديهاي بيشتري نگهداري می نمايند .نتايج نشان میدهد
که با افزايش طول چرخه تبديل وجه نقد در شرکتهاي مورد بررسی ،به دليل کاهش سرعت
گردش موجوديها ،حجم موجوديهاي انباشته شده در انبارهاي شرکت زياد میشود .همچنين،
نتايج بيانگر آن است که شرکتهاي بزرگتر ،به دليل اختيار داشتن امکانات کافی براي نگهداري
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برخوردار است و درصد شفافيت و حساسيت الگوريتم  QUESTاز مابقی الگوريتمها باالتر است.
نتايج کلی حاصل از بکارگيري الگوريتمهاي درخت تصميم بيانگر آن است که در مجموع،
متغيرهاي مخارج سرمايهاي ( )1/5161و اندازه شرکت ( )1/1838بيشترين تأثير و متغيرهاي
جريان وجوه نقد عملياتی ( )1/1881و رشد شرکت ( )1/813کمترين تأثير را در تبيين ميزان
نگهداشت موجودي هاي مواد و کاالي شرکتهاي مورد بررسی دارند.
نتايج استفاده از الگوريتم شبکه عصبی و الگوريتمهاي درخت تصميم تا حد زيادي با هم مشابهت
دارند .معيارهاي کارايی الگوريتم شبکه عصبی بيش از 15درصد است و مقدار معيارهاي کارايی
الگوريتمهاي درخت تصميم حدوداً بين  11و 11درصد قرار دارد .بنابراين ،در رتبهبندي
متغيرهاي تاثيرگذار بر نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال ،الگوريتم شبکه عصبی توان بااليی
دارد و توان الگوريتمهاي درخت تصميم ،در حد قابل قبول قرار دارد.

فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مالي /سال هفتم /شماره  /72پاییز 49

43

Downloaded from qfaj.ir at 13:03 +0430 on Saturday March 28th 2020

موجوديها ،از اعتبار بيشتري براي تامينمالی و سرمايهگذاري در موجوديها برخورداند .نتايج
نشان میدهد آن گروه از شرکت هاي مورد بررسی که داراي نسبت نقدينگی باالتري هستند،
حجم بيشتري از موجوديهاي کاال را نگهداري مینمايند .اين موضوع به توان شرکت براي
استفاده از منابع نقدي جهت خريد موجوديها قابل انتساب است .نتايج نشان میدهد که وقتی
شرکت نسبت به پيشبينیهاي قبلی خود ،فروش بيشتر (کمتر)ي انجام میدهد ،ميزان موجودي
کاالي نگهداري شده در انبارهاي شرکت ،کاهش (افزايش) میيابد.
به عالوه ،يافتهها نشان میدهد که وقتی سطح عملکرد عملياتی شرکتها افزايش (کاهش)
میيابد ،ميزان فروشها افزايش (کاهش) پيدا میکند و به تبع آن ،حجم موجودي کاالي نگهداري
شده توسط شرکت ،کاهش (افزايش) پيدا میکند .اين موضوع بيانگر آن است که دو متغير اخير،
تأثير معکوس روي سطح نگهداشت موجوديهاي کاال دارند .در خصوص متغيرهاي اقتصادي نيز
نتايج نشان میدهد که در نمونه مورد بررسی ،با افزايش نرخ تورم ،شرکتها ترجيح میدهند
موجودي مواد اوليه بيشتري ذخيره نمايند تا مجبور نباشند در آينده ،مواد اوليه را با قيمت
باالتري تهيه کنند .به عالوه ،در شرايطی تورمی شرکتها عالقهمند به انبار نمودن حجم باالتري
از موجودي محصوالت (به اميد فروش آنها با قيمت باالتري در آينده) هستند .به عالوه ،يافتهها
نشان می دهد که وقتی نرخ رشد اقتصادي کشور افزايش (کاهش) میيابد ،شرکتها به اميد
دستيابی به سطوح باالتري از توليد و فروش ،حجم بيشتر (کمتر)ي از موجوديها را ذخيره
میکنند .با توجه به موارد فوق میتوان گفت که نتايج پژوهش حاضر در خصوص فرضيههاي
هشتم و دهم با نتايج کامپا و شاور ( ،)1111بنيتو ( )1115و ماتووا ( )1181سازگاري ندارد ولی
در خصوص ساير فرضيهها ،يافتههاي پژوهش با نتايج ميرز ( ،)8311فازاري و پترسن (،)8338
کامانکاز ( ،)1111گيل و همکاران ( ،)1181اروگلو و هوفر ( )1188و ماتووا ( )1188سازگار است.
در ادامه ،به دليل محدوديت روشهاي مبتنی بر تحليل رگرسيون براي رتبهبندي ميزان اهميت
متغيرهاي مستقل در تبيين متغير وابسته ،با استفاده از الگوريتمهاي درخت تصميم و شبکه
عصبی ،درجه اهميت هر يک از متغيرها محاسبه و بر اساس نتايج حاصله ،متغيرها رتبهبندي
شدهاند .در کل ،نتايج هر دو روش نشان میدهد که مخارج سرمايهاي و اندازه شرکت بيشترين
تأثير و جريان وجوه نقد عملياتی و رشد شرکت کمترين تأثير را در تبيين ميزان نگهداشت
موجوديهاي مواد و کاال دارند .اين موضوع نشان میدهد که مصرف منابع مالی شرکت در قالب
مخارج سرمايهاي (و به تبع آن ،ايجاد محدوديتهاي مالی براي شرکت) عامل اصلی کاهش سطح
نگهداشت موجوديهاي کاال در شرکتهاي مورد بررسی است .همچنين ،يافتههاي پژوهش بيانگر
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 -3محدوديتهاي پژوهش
از جمله مواردي که قابليت تعميم يافتههاي پژوهش حاضر را با محدوديت روبرو میکند ،در نظر
گرفتن صرفاً دو متغير اقتصادي (نرخ تورم و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی) است .بنابراين ،به
پژوهشگران آتی توصيه میشود تا تأثير ساير عوامل کالن اقتصادي (مانند نرخ ارز ،به ويژه براي
شرکتهايی که موجوديهاي مواد و کاالي خود را به صورت ارزي تهيه میکنند) را مدنظر قرار
دهند .به عالوه ،استفاده از تکنيکهاي شبکه عصبی و درخت تصميمگيري ،در عين کارايی و
توان باال ،محدوديتهاي خاص خود را داراست .تکنيکهاي ذکر شده تضمينی براي ارائه نتيجه
بهينه ندارد ،نتايج ممکن است با مشکل بيش برازشی همراه باشد ،تکنيکهاي مورد بحث
توضيحی در خصوص رفتار متغيرها ارائه نمیکنند و به ويژه اينکه از پشتوانه نظري محکمی
برخوردار نيستند و بر مفهوم دادهکاوي 8استوارند (چين فونگ و ين جيانگ .)1113 ،اين موضوع
نيز در تعميم يافتههاي پژوهش حاضر ،محدوديت ايجاد میکند.

1 Data Mining
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کارايی باالتر الگوريتم شبکه عصبی (در مقايسه با الگوريتمهاي درخت تصميم) و توانايی بيشتر
آن در رتبهبندي صحيح متغيرهاي مؤثر بر ميزان نگهداشت موجوديهاي مواد و کاال است.
با توجه به يافتههاي پژوهش ،به مديران توصيه میشود که در فرآيند تصميمگيري در خصوص
مديريت موجوديهاي مواد و کاال ،صرفاً به حداقلسازي هزينههاي مرتبط با آنها اکتفا نکرده و
نقش ساير عوامل حسابداري و اقتصادي (به ويژه دو متغير مخارج سرمايهاي و اندازه شرکت) را
نيز مدنظر قرار دهند .همچنين ،به پژوهشگران آتی پيشنهاد میشود تا در جهت ارائه مدلی براي
تعيين سطح بهينه نگهداشت موجوديهاي کاال (با توجه به منافع و هزينههاي نگهداري
موجوديها) اقدام کنند و براي تجزيه و تحليل از ساير روشهاي ناپارامتريک نوين (مانند
الگوريتمهاي ژنتيک و الگوريتم مورچگان) استفاده نمايند.
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