مطالعات نوين كاربردي در مديريت ،اقتصاد و حسابداري
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)12زمستان 1399
صص 48-58

Quarterly Journal of New Applied Studies in
Management, Economics and Accounting
ISSN: 2588-624X

مقایسه تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانکها
در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکتها
سجاد بحری

1

 .1دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
S15j20@yahoo.com

چکیده
هدف این پژوهش مقایسه روش تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش استقراض از بانکها در مراحل رشد و بلوغ
چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای دستیابی به این هدف ،در محاسبه چرخه
عمر شرکت از مدل دیکنسون ( )2011استفاده گردید ،نمونهی آماری شامل  80شرکت طی دوره زمانی  1388تا 1397
میباشد .آزمون فرضیهها توسط مقایسه میانگینها و با استفاده از نرمافزار ایویوز انجام شد .نتایج نشان دادند که در مرحله
رشد شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها صورت نمیپذیرد؛ در حالیکه در
مرحله بلوغ شرکتها ،تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها بیشتر از سرمایه نقدی صورت میپذیرد.
واژگان کلیدی :چرخه عمر شرکت ،تأمین مالی ،افزایش سرمایه ،استقراض.
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 .1مقدمه
تأمین مالی به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حوزه بازارهای تأمین سرمایه و ساختار سرمایه به عنوان
تأثیرگذارترین پارامتر بر ارزشگذاری شرکتها مطرح شدهاند (رضایی و عثمانی .)1393 ،روشهای تأمین مالی برای
تداوم فعالیت و اجرای پروژههای سودآور در فرآیند رشد شرکتها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای
رقابتی امروز میشوند ،از سوی دیگر ،شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود ویژگیهای متفاوتی دارند و یکی از
مهمترین نگرانیهای آنها در طول چرخه عمر ،چگونگی تأمین مالی فعالیتهای خود به گونهای است که ریسک شرکت
کاهش و بازده آن به حداکثر و از این طریق ارزش شرکت به بیشترین مقدار خود برسد (کاسترو و همکاران.)2016 ،
از بین نظریههای تأمین مالی ،نظریه سلسله مراتبی ساختار سرمایه ارتباط نزدیکی با مسئله چرخه عمر شرکت دارد .این نظریه
مبتنی بر عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران برون سازمانی یک شرکت است .به عبارت دیگر ،مدیریت در
مقایسه با سرمایهگذاران برون سازمانی اطالعات بیشتری در مورد وضعیت مالی و نتایج عملکرد جاری و آینده شرکت
دارد و سعی میکند در زمانی که شرکت عملکرد ضعیفی دارد ،به بدهی روی نیاورد؛ چراکه احتمال نزول و ورشکستگی
زیاد است .مطابق با این نظریه ،شرکتهای نوپا و شرکتهای رشدی از استقراض بیشتری نسبت به انتشار سهام استفاده
میکنند .شرکتهایی که در مرحله بلوغ هستند استقراض را کاهش میدهند و مجدداً در مرحله افول ،سطح استفاده از
استقراض بیشتر میشود (دیکنسون .)2011 ،به عبارت دیگر ،شرکتهایی که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند به دلیل
در اختیار داشتن فرصتهای بیشتر و لزوم انجام سرمایهگذاری های سودآور و نیز با توجه به کمبود منابع داخلی ،نیاز به
کسب نقدینگی بیشتری از منابع خارج از شرکت دارند درحالیکه شرکتهایی که در مرحله بلوغ میباشند ،از جنبه منابع
داخلی قویتر بوده و وجوه نقد خود را برای تصاحب پروژههای سرمایهگذاری سودآور حفظ کردهاند .بنابراین ،طبق نظریه
سلسله مراتبی ،سودآوری باالتر شرکت را قادر میسازد کمتر از بدهی استفاده کند و با توجه به این که در مرحله بلوغ
منابع مالی داخلی شرکت بیشتر است ،این رابطه در مرحله بلوغ نسبت به مراحل ظهور و رشد منفیتر خواهد بود (کاسترو
و همکاران.)2016 ،
روشهای تأمین منابع مالی در شرکتها متعدد میباشند .استفاده از سرمایه در گردش ،استقراض از بانکها ،انتشار اوراق
مشارکت ،استفاده از اعتبار تجاری ،انتشار سهام جدید و انتشار سود سهمی از جمله موارد تأمین مالی میباشند .از طرفی
شرکتها طی چرخه حیات مراحل مختلفی را طی میکنند .شرایط انتشار اوراق مشارکت ،محدودیتها و اقداماتی را به
همراه دارد ،و از طرفی انتشار سهام جدید نیز محدودیتها و اقدامات دیگری را به همراه دارد .شرکتها در طی مراحل
حیات (رشد ،بلوغ و افول) نیاز به منابع مالی جدید را ،به درجات مختلف تجربه میکنند .در مراحل رشد امکان وثیقهگذار
محدود است ،در این حالت انتشار سوددهی یا افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به نظر منطقیتر میرسد ،در حالیکه در
مرحله بلوغ نیاز مالی از محل استقراض به نظر میرسد که عقالیی باشد ،استفاده از منابع مالی در مرحله افول نیز از محل
آورده نقدی سهامداران محتملتر است.
با توجه به مطالب عنوان شده ،در پژوهش حاضر قصد بر این است که به سؤاالت زیر پاسخ داده شود :آیا در مرحله رشد
شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها صورت میپذیرد؟ آیا در مرحله بلوغ
شرکتها ،تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها بیشتر از سرمایه نقدی است؟ در سالهای اخیر پژوهشهایی در خارج
از ایران ،در مورد بررسی رابطه روشهای تأمین منابع مالی با چرخه حیات شرکتها انجام شده است ولی در داخل کشور
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پژوهشی با این مضمون ،مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است .هدف این پژوهش ،بررسی مقایسه تأمین مالی از طریق
افزایش سرمایه با روش استقراض از بانکها در مراحل رشد و بلوغ چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،بین سالهای  1388تا  1397میباشد .نتایج مطالعه میتواند به عنوان شاخصهای ارزشآفرینی به مدیران،
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مصرفکنندگان و سایر استفادهکنندگان در اخذ تصمیمات مناسب یاری رساند.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری
 تأمین مالی
تأمین مالی ،هنر و علم مدیریت وجه نقد است .هدف از تأمین مالی ،سرمایهگذاری ،سودآوری ،کاهش ریسک و برطرف
کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه است .سود ناشی از کسب و کار بنگاه ،از عوامل مهم تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی
تلقی گردیده و منبع مهمی برای تأمین مالی فعالیتهای عملیاتی بنگاه در آینده است .از نگرانیهای بنگاه اقتصادی در
جهان ،تأمین مالی مطلوب میباشد .هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد .از اینرو ،منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاههای
اقتصادی و سازمانهای کوچک و بزرگ تشبیه کرده اند .در حقیقت ،هدف اصلی از هر نوع فعالیت اقتصادی سودآوری
است و کسب سود بدون وجوه منابع مالی امکانپذیر نمیباشد.
روشهای تأمین منابع مالی در شرکتها متعدد میباشند .استفاده از سرمایه در گردش ،استقراض از بانکها ،انتشار اوراق
مشارکت ،استفاده از اعتبار تجاری ،انتشار سهام جدید و انتشار سود سهمی از جمله موارد تأمین مالی میباشند .از طرفی
شرکتها طی چرخه حیات مراحل مختلفی را طی میکنند .شرایط انتشار اوراق مشارکت ،محدودیتها و اقداماتی را به
همراه دارد ،و از طرفی انتشار سهام جدید نیز محدودیتها و اقدامات دیگری را به همراه دارد .شرکتها در طی مراحل
حیات (رشد ،بلوغ و افول) نیاز به منابع مالی جدید را ،به درجات مختلف تجربه میکنند .در مراحل رشد امکان وثیقهگذار
محدود است ،در این حالت انتشار سوددهی یا افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به نظر منطقیتر میرسد ،در حالیکه در
مرحله بلوغ نیاز مالی از محل استقراض به نظر میرسد که عقالیی باشد ،استفاده از منابع مالی در مرحله افول نیز از محل
آورده نقدی سهامداران محتملتر است.
 چرخه عمر شرکت
بر مبنای نظریهی چرخه عمر ،شرکتها دارای چرخه عمربوده و از طریق گذراندن یک سلسله مراحل و تغییرات متوالی و
معین در طی زمان تکامل مییابند .تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض میکند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی،
همچون موجودات زنده که متولد میشوند ،رشد میکنند و میمیرند ،دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند .محققان در
پژوهشهای خود بیان میکنند که مراحل چرخه عمر ،عامل شرطی بسیار مهم و مؤثری بر عملکرد واحد تجاری است.
بنابراین آگاهی از مرحلهای که شرکت در آن قرار دارد ،به استفادهکنندگان اطالعات حسابداری امکان میدهد تا اطالعات
مالی شرکت ،نیازهای جاری و آنی آن و نیز قابلیتهای مدیریت را بهتر ارزیابی کنند (رضایی و ثمانی.)1393 ،
بر اساس نظریه چرخه عمر شرکت ،شرکت مراحل توسعه خود را از نقطه تولد تا افول به صورت ترتیبی و به شکل
خطی و پیشبینی پذیر طی میکند؛ این مراحل ،راهبردها ،ساختار سرمایه ،منابع ،توانمندیها و فعالیتهای شرکت را
شکل میدهند (حسن و همکاران.)2016 ،
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پژوهشگران حوزه حسابداری چهار مرحله تولید یا ظهور 1،رشد 2،بلوغ3و افول4را برای شرکت تبیین نمودهاند:
ال میزان داراییها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار داشته ،جریانهای
مرحله ظهور (معرفی) :در این مرحله معمو ً
نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سودآوری نیز پایین است و شرکتها برای تأمین مالی و تحقق فرصتهای رشد به
نقدینگی باالیی نیاز دارند .نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معموالً کم بوده و نرخ بازده داخلی در قیاس با نرخ تأمین
مالی ناچیز است.
مرحله رشد :در این مرحله ،اندازه شرکت بیش از اندازه شرکتهای در مرحله ظهور بوده ،میزان فروش و درآمدها نیز
نسبت به مرحله ظهور بیشتر است .منابع مالی نیز بیشتر در داراییهای مولد سرمایهگذاری شده ،شرکت از انعطافپذیری
بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است .نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکتها معموالً بین  10درصد تا
 50درصد در نوسان است .نرخ بازده داخلی نیز در اغلب موارد بر نرخ هزینه تأمین مالی فزونی دارد.
مرحله بلوغ :در مرحله بلوغ شرکتها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده ،نیاز به وجه نقد در اکثر موارد از طریق
منابع داخلی تأمین میشود .اندازه داراییهای این شرکتها نیز به تناسب بیش از اندازه شرکتهای در مرحله رشد بوده،
نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکتها بین  50درصد تا  100درصد در نوسان است .به دلیل وفور نقدینگی کاهش اتکا
به سیاست تأمین منابع مالی از خارج ،معموالً نرخ بازده داخلی در این شرکتها معادل یا بیش از نرخ تأمین مالی است .با
وجود نرخ هزینه سرمایه معادل نرخ بازده مورد انتظار ،شرکتها فرصت سرمایهگذاری مناسبی ندارند و تقسیم سود تأثیری
بر قیمت سهام نخواهد داشت.
مرحله افول :در این مرحله فرصتهای رشد عموماً بسیار ناچیز است .شاخصهای سودآوری ،نقدینگی و ایفای تعهدات
روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار سخت محاط شده است .مؤسسات در شرایطی قرار میگیرند که منحنی
عمر آنها شرایط نهادی را طی میکند و نرخ بازده سرمایهگذاری آنها کمتر از نرخ هزینه سرمایه آنها است .عدم تقسیم
سود در این مرحله موجب کاهش قیمت سهام خواهد شد ،لذا مؤسسات اقدام به تقسیم سود میکنند (اعتمادی و همکاران،
.)1393
 .2-2پیشینه پژوهش
حسن و چیونگ ( )2018به پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت» پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
آنان نشان میدهد که شرکتهای دارای سرمایه کم در مرحله رشد و بلوغ قرار میگیرند .شرکتهایی که سرمایه بیشتری
در سازمان سرمایهگذاری میکنند احتماالً در پنج سال آینده به مرحله رشد یا بلوغ میروند.
مازومدر و میترا ( )2017به پژوهشی تحت عنوان «اثر چرخه عمر شرکتها بر تصمیمگیری تأمین مالی آنها» پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش آنان نشان میدهد که میزان اهرم مالی در شرکتهایی که در مرحله بلوغ نسبت به سایر شرکتهایی که
در مراحل ظهور ،رشد و افول قرار دارند ،کمتر است.
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1

Start-up or Emerging Stage
Grow-up or Growh Stage
3
Maturity or Stability
4
Decline or Stagnation Stage
2

سویونو و همکاران ( )2017به پژوهشی تحت عنوان «اثر چرخه عمر بر ساختار سرمایه» پرداختند .آنها به بررسی اثر ساختار
سرمایه بر عملکرد شرکت و نقش تعدیلکنندگی هر مرحله از چرخه عمر بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان میدهد که چرخه عمر شرکت تأثیر با اهمیتی با عملکرد شرکت دارد .عالوه
بر این نتایج پژوهش نشان میدهد که مراحل ظهور و رشد تأثیر با اهمیتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت
دارند.
اوتامی و اینانگا ( )2012به پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه و چرخه حیات سازمانی در میان شرکتهای تولیدی
اندونزی» پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان میدهد که تئوری سلسله مراتبی ،الگوهای مالی شرکتهای در حال
رشد را بهتر از شرکتهای بلوغ یافته شرح میدهد .شرکتهای بلوغ یافته تمایل دارند مشکالت مربوط به تأمین مالیشان
را از طریق حقوق صاحبان سهام (عرضه عمومی سهام) حل نمایند ،در حالیکه شرکتهای در حال رشد این مشکل را با
بدهی (وام بانکی) برطرف مینمایند.
ندیری و همکاران ( )1399به پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر سلسله مراتب تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران با روش رگرسیون کوانتایل» پرداختند .آنها  65شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
را طی سالهای  1385تا  1394مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که اولین درجه از سلسله مراتب تأمین مالی
(یعنی داخلی -خارجی) تأیید میشود ،به طوریکه سرمایهگذاریها به وجوه داخلی ،حساستر از وجوه خارجی تقریباً در
همه سطوح سرمایه گذاری هستند .اما ،پشتیبانی تجربی برای مرحله دوم سلسله مراتب تأمین مالی (یعنی بدهی -سهام)
ضعیف است ،نتایج آزمون این مرحله نشان میدهد که شرکتها در تمام سطوح سرمایهگذاری تأمین مالی از طریق حقوق
صاحبان سهام را بر تأمین مالی از طریق بدهیها ترجیح میدهند.
 .3فرضیههای پژوهش
فرضیه  )1در مرحله رشد شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها صورت می-
پذیرد.
فرضیه  )2در مرحله بلوغ شرکتها ،تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها بیشتر از سرمایه نقدی صورت میپذیرد.
 .4روش پژوهش
 .1-4روششناسی پژوهش
 )1روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی :این پژوهش از این رو که در پی یافتن رابطه معنیداری بین متغیرهای
پژوهش میباشد و همینطور بهدلیل اینکه به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته ،با توجه به حدود تغییرات متغیرهای
مستقل ،می پردازد ،در زمره پژوهشهای توصیفی-همبستگی قرار میگیرد .بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و
محتوایی ،یک پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی میباشد که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پسرویدادی
عمل میکند.
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 )2روش پژوهش از نظر هدف :پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی
میباشد که از اطالعات واقعی و روشهای مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه استفاده میگردد ،و در حوزه
نظریههای اثباتی قرار میگیرد.
 )3روش پژوهش از نظر روش انجام پژوهش :انجام این پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی میباشد،
بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای ،مقاالت و سایتهای معتبر در قالب قیاسی و
گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیه در قالب استقرایی میباشد.
 .2-4ابزار گردآوری اطالعات
روش گردآوری اطالعات مربوط به دادههای پژوهش به صورت مطالعات کتابخانهای و آرشیوی میباشد و برای جمع-
آوری اطالعات در این راستا از سایت رسمی سامانه اطالعرسانی ناشران (کدال) و نرمافزار ره آورد نوین استفاده میشود.
 .3-4جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1388تا  1397میباشد و
نمونه آماری نیز به صورت حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب میشود .شرایط برای حذف شرکتها به صورت ذیل
میباشد:
 .1پذیرش شرکت قبل از سال 1388
 .2پایان سال مالی اسفند ماه
 .3عدم تغییر سال مالی
 .4وجود صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
 .5عدم وقفه معامالتی بیش از  6ماه
 .6عدم پذیرش شرکتهای مالی (بانکها و مؤسسات مالی) ،بیمهای ،سرمایهگذاری و لیزینگ
با توجه به شرایط فوق 80 ،شرکت در  10سال مالی بررسی میشوند ( 800سال-شرکت).
 .4-4مدل و متغیرهای پژوهش
با توجه به اینکه فرضیههای پژوهش ،مقایسه بین دو متغیر است لذا برای این فرضیات از آزمون مقایسهی میانگینها استفاده
میکنیم.
 چرخه عمر شرکت
برای محاسبه چرخه حیات شرکتها از مدل جریان نقد دیکنسون ( )2011استفاده میکنیم:
طبق این مدل ،استدالل بر این است که جریانهای نقد تفاوت در سوددهی ،رشد و ریسک شرکت را نشان میدهد و از
اینرو میتوان از جریانهای نقد مربوط به فعالیتهای عملیاتی ( ،)CFOسرمایهگذاری ( )CFIو تأمین مالی ( )CFFبرای
تعیین مراحل چرخه عمر شرکت شامل معرفی (ظهور) ،رشد ،بلوغ ،افول و رکود استفاده کرد.
 .1اگر  CFI>0 ، CFO>0و  CFF<0باشد ،نشانگر مرحله معرفی است.
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 .2اگر  CFI>0 ، CFO<0و  CFF<0باشد ،نشانگر مرحله رشد است.
 .3اگر  CFI>0 ، CFO<0و  CFF>0باشد ،نشانگر مرحله بلوغ است.
 .4اگر  CFI<0 ، CFO>0و  CFFبزرگتر مساوی و یا کوچکتر مساوی صفر باشد ،نشانگر مرحله افول است.
 .5شرکتهایی که جز هیچ یک از طبقات باال قرار نگیرند جز مرحله رکود طبقهبندی میشوند.
با عنایت به این مسئله که شرکتها در مرحله ظهور در بورس حضور ندارند و در نتیجه دادههای آنها در دسترس نیست،
در این پژوهش این مرحله به صورت مجزا بررسی نمیشود بلکه مرحله ظهور و رشد به صورت یکجا و تحت عنوان مرحله
رشد در نظر گرفته میشوند و از سوی دیگر؛ شرکتها در مرحله رکود نیز جریانهای نقدی مشخص و روشنی ندارند،
بنابراین از بررسی این شرکتها نیز به صو رت جداگانه صرف نظر کرده و این دسته شرکتها را همراه با شرکتهای
مرحله افول و تحت عنوان شرکتهای در مرحله افول در نظر گرفته و بررسی میکنیم .بنابراین چرخه عمر شرکتها طی
سه مرحله رشد ،بلوغ و افول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 افزایش سرمایه از سرمایه نقدی
نسبت تغییرات سرمایه (سرمایه امسال منهای سرمایه سال قبل) بر جمع کل داراییها
 افزایش سرمایه از استقراض از بانکها
اگر افزایش سرمایه از محل استقراض از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد ،به این متغیر عدد یک و در غیر این
صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
 .5یافتههای پژوهش
 .1-5تقسیمبندی شرکتها در مراحل چرخه عمر شرکت
جدول  .1تقسیم شرکتها به سه مرحله رشد ،بلوغ و افول
مراحل چرخه عمر شرکتها

تعداد شرکتها

درصد

مرحله رشد

381

 47/6درصد

مرحله بلوغ

261

 32/6درصد

مرحله افول

158

 19/8درصد

کل

800

 100درصد

 .2-5آمار توصیفی
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد چرخه عمر شرکتها
نام متغیر

تعداد

افزایش سرمایه -نقدی

381

نام متغیر

تعداد

افزایش سرمایه -استقراض

381

بیشینه کمینه
0

0/75

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

0/02

0

0/07

5/19

42/77

تعداد مشاهدات

درصد مشاهدات با

تعداد مشاهدات با

درصد مشاهدات با عدد

با عدد "یک"

عدد "یک"

عدد "صفر"

"صفر"

98

 25/7درصد

283

 74/3درصد
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جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ چرخه عمر شرکتها
نام متغیر

تعداد

بیشینه

کمینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

افزایش سرمایه -نقدی

261

0/54

0

0/02

0

0/07

3/99

21/47

نام متغیر

تعداد

افزایش سرمایه -استقراض

261

تعداد مشاهدات با

درصد مشاهدات با عدد

تعداد مشاهدات با

درصد مشاهدات با

عدد "یک"

"یک"

عدد "صفر"

عدد "صفر"

43

 16/5درصد

218

 83/5درصد

 .3-5آزمون فرضیه اول پژوهش
 : 𝐻0در مرحله رشد شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها صورت نمیپذیرد.
 : 𝐻1در مرحله رشد شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها صورت میپذیرد.
جدول  .4مقایسه میانگینهای  CCRو  FCRدر مرحله رشد
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

افزایش سرمایه -نقدی

381

0/028

0/071

افزایش سرمایه -استقراض

381

0/25

0/43

سطح

مقدار

درجه

آماره F

آزادی

با فرض همسانی واریانسها

101/31

()1،760

0/0000

با فرض ناهمسانی واریانسها

101/31

()1،400/54

0/0000

آماره  Fو T

معناداری
آماره F

سطح

مقدار

درجه

آماره t

آزادی

-10/06

760

0/0000

-10/06

400/54

0/0000

معناداری
آماره t

قبل از مقایسه میانگینها الزم است مشخص کنیم که واریانسها برابر هستند یا خیر ،برای این موضوع برابری واریانسها
را بررسی کردیم و سطح معناداری آماره  Fآزمون برابری واریانسها  0/0000تعیین گردید لذا نتیجه میگیریم که فرض
برابری واریانسها رد میگردد و واریانسها برابر نمیباشند.
برای بررسی مقایسه میانگینها ،فرضیاتی به شکل زیر صورتبندی شده است:
𝐻0 : µ1 = µ2 ⤇ 𝐻0 : µ1 − µ2 = 0
میانگین تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی با استقراض از بانکها تفاوت معناداری ندارد.
𝐻1 : µ1 ≠ µ2 ⤇ 𝐻0 : µ1 − µ2 ≠ 0
میانگین تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی با استقراض از بانکها تفاوت معناداری دارد.
نحوه داوری در مورد مقایسه میانگینهای جامعه بر اساس سطح معنیداری بدست آمده صورت میپذیرد .بدین ترتیب اگر
سطح معنیداری ( )sigآزمون کوچکتر از  0/05باشد فرض صفر رد شده و میانگین متغیرها برابر نمیباشد.
نتایج جدول فوق نشان میدهد که سطح معناداری آماره  tبا فرض ناهمسانی واریانسها  0/0000است که از  0/05کمتر
میباشد ،لذا فرض برابری میانگینهای جامعه رد میشود و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار میانگین افزایش
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سرمایه نقدی  0/02و مقدار میانگین استقراض از بانکها و انتشار اوراق مشارکت  0/25میباشد .مقدار میانگین استقراض
از بانکها و انتشار اوراق مشارکت بیشتر از مقدار میانگین افزایش سرمایه نقدی است در نتیجه این فرضیه رد میشود و
میتوان گفت در مرحله رشد شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی بیشتر از استقراض از بانکها و انتشار
اوراق مشارکت صورت نمیپذیرد.
 .4-5آزمون فرضیه دوم پژوهش
 : 𝐻0در مرحله بلوغ شرکتها ،تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها بیشتر از سرمایه نقدی نیست.
 : 𝐻1در مرحله بلوغ شرکتها ،تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها بیشتر از سرمایه نقدی است.
جدول  .5مقایسه میانگینهای  CCRو  FCRدر مرحله بلوغ
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

افزایش سرمایه -نقدی

261

0/025

0/073

افزایش سرمایه -استقراض

261

0/16

0/37

سطح

مقدار

درجه

آماره F

آزادی

با فرض همسانی واریانسها

35/48

()1،520

0/0000

با فرض ناهمسانی واریانسها

35/48

()1،280/07

0/0000

آماره  Fو T

معناداری
آماره F

سطح

مقدار

درجه

آماره t

آزادی

-5/95

520

0/0000

-5/95

280/07

0/0000

معناداری
آماره t

قبل از مقایسه میانگینها الزم است مشخص کنیم که واریانسها برابر هستند یا خیر ،برای این موضوع برابری واریانسها
را بررسی کردیم و مقدار آماره  Fآزمون برابری واریانسها  25/86بدست آمد و سطح معناداری آن نیز  0/0000تعیین
گردید لذا نتیجه میگیریم که فرض برابری واریانسها رد میگردد و واریانسها برابر نمیباشند.
برای بررسی مقایسه میانگینها ،فرضیاتی به شکل زیر صورتبندی شده است:
𝐻0 : µ1 = µ2 ⤇ 𝐻0 : µ1 − µ2 = 0
میانگین تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها با فزایش سرمایه نقدی تفاوت معناداری ندارد.
𝐻1 : µ1 ≠ µ2 ⤇ 𝐻0 : µ1 − µ2 ≠ 0
میانگین تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها با فزایش سرمایه نقدی تفاوت معناداری دارد.
نحوه داوری در مورد مقایسه میانگینهای جامعه بر اساس سطح معنیداری بدست آمده صورت میپذیرد .بدین ترتیب اگر
سطح معنیداری ( )sigآزمون کوچکتر از  0/05باشد فرض صفر رد شده و میانگین متغیرها برابر نمیباشد.
نتایج جدول فوق نشان میدهد که سطح معناداری آماره  tبا فرض ناهمسانی واریانسها  0/0000است که از  0/05کمتر
میباشد ،لذا فرض برابری میانگینهای جامعه رد میشود و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار میانگین افزایش
سرمایه نقدی  0/025و مقدار میانگین استقراض از بانکها و انتشار اوراق مشارکت  0/16میباشد .مقدار میانگین استقراض
از بانکها و انتشار اوراق مشارکت بیشتر از مقدار میانگین افزایش سرمایه نقدی است در نتیجه این فرضیه پذیرفته میشود
56

و میتوان گفت در مرحله بلوغ شرکتها ،تأمین مالی از طریق استقراض از بانکها و انتشار اوراق مشارکت بیشتر از سرمایه
نقدی است.
 .6بحث و نتیجهگیری
 .1-6نتیجهگیری
نتیجه حاصل از فرضیههای پژوهش نشان میدهد که در مرحله رشد شرکتها ،تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه نقدی
بیشتر از استقراض از بانکها و انتشار اوراق مشارکت صورت نمیپذیرد .در مرحله بلوغ شرکتها ،تأمین مالی از طریق
استقراض از بانکها و انتشار اوراق مشارکت بیشتر از سرمایه نقدی است .همچنین در این پژوهش برای محاسبهی چرخه
عمر شرکتها از مدل دیکنسون ( )2011استفاده شد ،ممکن است استفاده از سایر مدلهای محاسبهی چرخه عمر (میلر و
فریزان1984 ،؛ آنتونی و رامش 1992 ،و دیآنجلو و همکاران )2006 ،نتایج را تغییر دهد.
اوتامی و اینانگا ( )2012نشان دادند که شرکتهای بلوغ یافته تمایل دارند مشکالت مربوط به تأمین مالیشان را از طریق
حقوق صاحبان سهام (عرضه عمومی سهام) حل نمایند در حالیکه شرکتهای در حال رشد این مشکل را با بدهی (وام
بانکی) برطرف مینمایند .مازومدر و میترا ( )2017نشان دادند که اهرم مالی در مرحله بلوغ نسبت به مرحله رشد و افول
کمتر است .حسن و چیونگ ( )2018نشان دادند که شرکتهای دارای سرمایه کم در مرحله رشد و بلوغ قرار میگیرند و
شرکتهایی که سرمایه بیشتری دارند در پنج سال آینده به مرحله رشد و بلوغ میروند.
 .2-6پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد میشود شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ،گزارشها و اطالعات الزم در خصوص ساختار سرمایه
و مراحل چرخه عمر سازمانی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران را جهت کمک به تصمیم-
گیری تحلیلگران مالی ،سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان منتشر نمایند.
با توجه به وجود اولویت در تأمین مالی از طریق استقراض نسبت به انتشار سهام در مراحل رشد و بلوغ شرکتها ،به
سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد برای برآورد و تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد شرکت و به کار بردن پیشبینیهای الزم
برای اخذ تصمیمات معقوالنه همزمان با استفاده از صورتهای مالی ،با دقت بیشتری و با در نظر گرفتن اثر چرخه عمر ،به
ارزیابی تصمیمات تأمین مالی شرکتها بپردازند.
به سایر پژوهشگران پیشنهاد میگردد؛ بررسی استراتژیهای شرکتها در مراحل چرخه عمر شرکتها و شناسایی معیارهای
بومی برای تفکیک مراحل چرخه عمر به واسطه استراتژیهای تجاری شرکتها ،را مورد بررسی قرار دهند.
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