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چكيده
هدف اين تحقيق بررسي اهرم نهايي و سرعت تعديل آن در چرخه عمر شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است .اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي و با توجه به نتايج حاصله،
كاربردي است .بهمنظور گردآوري دادههاي موردنياز از طريق بررسي مستقيم صورتهاي مالي شرکتهاي
موردمطالعه و براي گردآوري اطالعات مربوط به مباني نظري از طريق مطالعات کتابخانهاي (مقاالت معتبر و
کتابهاي علمي) استفاده گرديده است .همچنين جامعه آماري پژوهش شامل شرکتهاي فعال در بورس
اوراق بهادار تهران هستند كه طي سالهاي  1389الي  1394فعال باشند و بدين منظور تعداد  123شركت از
طريق حذف سيستماتيك بهعنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند .نتايج حاصل از پژوهش با استفاده از مدلهاي
رگرسيون خطي چند متغيره نشان داده است كه چرخه عمر شرکتها بر رابطه بين سرعت تعديل اهرم مالي
و اهرم نهايي تأثير معناداري دارد.
كلمات كليدي :عمر شركت ،اهرم مالي ،اهرم نهايي ،بورس اوراق بهادار تهران.
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مقدمه

رساندن ثروت سهامداران است و اين در حـالي اسـت

تصميمگيري در مورد ساختار سرمايه ،يکي از

که يکي از عوامل مـثثر در ايـن امـر سـاختار سـرمايه

چالشبرانگيزترين و مشکلترين مسائل پيشروي

شرکتها است که مستلزم بهکارگيري بهينه منابع مـالي

شرکتها ،اما درعينحال حياتيترين تصميم در مورد

و کسب بازده متناسب بـا ريسـک موجـود مـيباشـد.

ادامهي بقاي آنها است .با مراجعه به تحقيقات و متون

سرعت حرکت شرکت ها بهسوي نسبت بـدهي بهينـه،

دانشگاهي مشاهده ميشود که عمدهترين داليل ناکامي

به عوامل متعددي بستگي دارد که ازجمله آن مـيتـوان

شرکتها فقدان يا عدمکفايت سرمايهگذاري و تأمين

چرخه عمر شرکتها اشاره کرد (کاسترو و همکـاران،

مالي نامناسب و ناکافي آنان است .حتي ممکن است

.)2016

براي تأمين مالي به عرضهکنندگان منابعي مراجعه کنند
که کار کردن با آنها مشکلساز باشد (اوتامي.)2012 ،

بنگاه هاي اقتصادي از زمان شروع و پيدايش خـود
مراحل مختلف چرخه عمر را طي مينمايند و هر يک
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طبق تئوري چرخهي عمر ،شرکتها معموالً در

با توجه بهقرار گرفتن در مراحل چهارگانه چرخه عمـر

سالهاي اوليه تأسيس به دليل وجود فرصتهاي

بايد استراتژي هاي مناسبي را نيز انتخـاب کننـد .طبـق

سرمايهگذاري سودآور ترجيح ميدهند سود كمتري

تئوري چرخهي عمر ،شرکتها معمـوالً در سـالهـاي

بين سهامدار نشان توزيع كنند (دي آنجيلو.)2006،1

اوليه تأسيس به دليل وجود فرصتهاي سرمايهگـذاري

تئوري چرخه عمر شرکت بيانمي کن که شرکتها،

سودآور ترجيح ميدهنـد سـود كمتـري بـين سـهامدار

مانند موجودات زنده ،از ميان يک سري از الگوهاي

نشان توزيع كنند و از بدهي باالتري در ساختار سرمايه

قابل پيشبيني توسعه و که منابع ،قابليت ،استراتژي،

خود استفاده کنند (دي آنجيلو .)2006،باگذشت زمان و

ساختار و عملکرد شرکت بهطور قابلتوجهي با مراحل

با افزايش منابع مالي ،شرکتها از بدهي کمتري بـراي

توسعه متناظر است .نظريه چرخه عمر مديريتي با چند

تأمين مالي استفاده ميکننـد .همچنـين ازآنجاکـه اقبـال

پارامتر ،دستورالعملها و ابزارهاي تشخيصي براي

عمومي به سهام شرکتهاي جوانتر بهمراتب كمتـر از

ارزيابي انتقال شرکت را از يک مرحلهبهمرحله بعد

ساير شرکت هاست ،لـذا بـازار سـهام ايـن شـرکتهـا

فراهم ميکند .تحقيقات اخير در اقتصاد مالي و

معموالً رونق كمتري نسبت بـا سـاير شـرکتهـا دارد.

حسابداري (دي آنجلو و همکاران .2010 ،2006 ،2

تئوري چرخه عمر شرکت بيانمي کن کـه شـرکتهـا،

ديکنسون  )2011 ،3بيان کردند که مراحل چرخه عمر

مانند موجودات زنده ،از ميان يـک سـري از الگوهـاي

شرکتها داراي پيامدهاي مهمي براي درک عملکرد

قابل پيشبيني توسعه و که منـابع ،قابليـت ،اسـتراتژي،

مالي شرکتها است؛ بنابراين در اين تحقيق به دنبال

ساختار و عملکرد شرکت بهطور قابلتوجهي با مراحل

بررسي يکي از اين پيامدهاي مهم يعني اهرم نهايي و

توسعه متناظر است (ميلر و فريزن1980،1984 ،؛ کوين

سرعت تعديل اهرم مالي شرکتها هستيم بدين منظور

و کامرون.)1983 ،

هدف اصلي اين تحقيق تأثير چرخه عمر شرکت بر

بر اساس مطالعات ،چرخه عمـر شـرکت تـأثيرات

اهرم مالي و سرعت تعديل اهرم مالي در شرکتهاي

قابلتوجهي در توانايي شرکت براي اسـتفاده از بـدهي

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

که درنهايت بر هزينه سرمايه شرکتها نيـز تـأثير دارد؛

توانـايي شــرکت در شناســايي منـابع مــالي بــالقوه

بنابراين با توجه به مطالب بيانشده پيشبيني مـيشـود

داخلي و خارجي ،از عوامل اصلي رشد و پيشرفت آن

کـه سـرعت تعـديل اهــرم نهـايي شـرکت در مراحــل

محسوب ميشود .هدف اصلي شرکت هـا بـه حـداک ر

مختلــف چرخــه عمــر شــرکتهــا متفــاوت اســت و

اهرم نهايي و سرعت تعديل آن در چرخه عمر شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران67 /

ازاينجهت هدف اصلي ما در اين تحقيق بررسي تـأثير

پـيشبينـي بـازده سـهام بــا توجـه بـه چرخـهي عمــر

مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر سـرعت تعـديل

شرکت ها .يافته هاي اين تحقيق بر اسـاس يـک نمونـه

اهرم نهايي شرکتهاي پذيرفتـهشـده در بـورس اوراق

متشکل از  141سـال -شـرکت از ميـان شـرکتهـاي

بهادار تهران است و يافتن پاسـ ايـن سـثال کـه آيـا

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي

چرخه عمر شرکتها بر سـرعت تعـديل اهـرم نهـايي

 51تا  ،31از وجود رابطـه معنـيداري بـين اطالعـات

شرکتها تأثير دارد؟

جريان وجوه نقد و بازده سـهام و همچنـين اطالعـات

عنوان اهرم نهايي و سرعت تعديل آن در شرکتهـاي

عمر خبر ميدهد .اين در حالي است که نتـايج آزمـون

اروپايي ،به بررسي سرعت تعديل اهرم در سه مرحلـه

آماري دونگ مشخص نشان داد در دوره هـاي رشـد و

معرفي ،رشد و بلوغ پرداختند .نتايج اين تحقيق نشـان

افول از چرخه عمر ،اطالعات جريانهاي نقدي از توان

داده است که سرعت تعديل اهرم نهايي شـرکتهـا در

بيشتري جهت پيش بيني بازده سهام نسبت به اطالعات

مراحل مختلف چرخه عمر شرکت متفاوت است و بـا

تعهدي برخوردار است و عکس اين موضوع در مـورد

تغيير چرخه عمر شرکتها سرعت تعديل اهرم نهـايي

دوره بلوغ صدق ميکند.

شرکت ها افزايش نمييابد بنابراين سرعت تعديل اهرم

فرضيههاي تحقيق به شرح ذيل بيان ميشود:

نهايي شرکت ها در اوايل چرخه عمـر بيشـتر اسـت و

فرضيه  :1سودآوري ،اندازه و داراييهـاي مشـهود

شرکت هـايي کـه در دوره معرفـي هسـتند نسـبت بـه

شرکتهايي که در مرحله رشد و بلوغ هستند بر اهـرم

شرکت هايي که در دوره رشد هسـتند شـرعت تعـديل

هدف شرکتها تأثير معناداري دارند.

باالتري دارند و شرکت هايي که در مرحله رشد هستند

فرضيه  :2هنگامي که شرکتي از يک مرحلهبهمرحله

نسبت بـه شـرکتهـايي کـه در مرحلـه بلـوغ هسـتند

بعدي تغيير مي کند ،اهرم هدف مرحلـه بعـدي عـاملي

سرعت تعديل باالتري دارند

مهم در تعيين ساختار سرمايه جاري است.

استپانيان ( )2014به بررسي رابطه بين چرخه عمـر

فرضيه  :3چرخه عمر شرکت ،بر رابطه بين سرعت

واحد تجاري و خطمشي پرداخـت سـود سـهام 5113

تعديل اهرم هدف و ساختار سرمايه شـرکت هـا تـأثير

شرکت طي سالهاي  1973الي  2002پرداخـت .طبـق

دارد.

نتايج پژوهش وي بازخريد سهام در مرحله رشد سريع،

روش تحقيق

بسيار محتمل است و نشانه کيفيت واحد تجـاري بـراي

اين تحقيق به دليل اينکه در جستجوي دستيابي بـه

سرمايهگذاران است .همچنين ،پرداخت سود نقدي بـه

ي ـک هــدف علم ـي اســت و اطالعــات ســودمندي را

سهامداران ،در واحدهاي تجاري بالغ و تمايل مـديران

درزمينهٔ واقعيات موجود به دسـت مـيدهـد ماهيـت

براي گسترش يا حفظ اندازه واحد تجاري نسبت به رفاه

کاربردي نيز دارد و از نتايج کسبشده ميتوان با توجه

سهامداران افزايش مييابد .سرانجام ،واحدهاي تجاري

به چرخه عمر شرکتها جهت سـنجش اهـرم مـالي و

بـالغتـر ترکيبـي از سـود نقـدي و بازخريـد سـهام را

سرعت تعديل اهـرم مـالي شـرکت هـا اسـتفاده کـرد.

مورداستفاده قرار ميدهند.

پژوهش موردنظر از آن ديدگاه که به بررسـي دادههـاي

حسيني ،عمراني و کرمي ( )1392در مقالهاي تحت

مرتبط با دوره اي از زمان (از سال  1388لغايـت سـال

عنوان مقايسه اطالعات مالي مبتني بر جريانهاي نقدي

 )1393ميپـردازد مقطعـي اسـت .همچنـين پـژوهش

و اطالعــات مــالي مبتن ـي بــر حســابداري تعهــدي در
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کاســترو و همکــاران ( )2016در تحقيق ـي تحــت

مالي تعهدي و بازده سهام در تمامي دورههـاي چرخـه
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موردنظر ازلحاظ اينکه بر پايه دادههاي واقعي صـورت

در مراحل مختلف رشد قرار دارند تقسيمبندي ميشود

ميگيرد ازجمله تحقيقات تجربي است.

و سپس از طريق آزمون مقايسه ميانگينها و رگرسيون

در حقيقت جامعه آماري به کل گروه افراد ،وقايع يا

به بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق مـيپـردازيم .از

چيزهايي اشاره دارد که محقق مـي خواهـد بـه تحقيـق

آزمون کلموگروف -اسميرونوف جهت بررسي نرمـال

درباره آن ها بپردازد جامعه اين تحقيق کليه شرکتهاي

بودن توزيع متغيرهاي تحقيق استفاده ميشود.

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389
تا پايان سال  1394ميباشد.

نحوهي تفكيك شرکتها به مراحل چرخهي عمر

در تحقيـق حاضـر محـدوديتهـا و شـرايط زيـر

آنتوني و رامش ( )1992در پژوهش خود بهمنظـور

توسط پژوهشگر اعمالشده است تا به نمونهي مطلوب

تفكيك شرکت ها به مراحـل چرخـهي عمـر از چهـار

تحقيق دست پيدا شود:

متغير :رشد فروش ،مخـار سـرمايهاي ،نسـبت سـود

بهمنظور قابليت مقايسه داشـتن دادههـا و متغيرهـا،
مهندسي مديريت نوين /سال ششم /شماره اول و دوم /بهار و تابستان 1396

شرکتهـايي کـه پايـان سـال مـالي آن هـا  29يـا 30
اسفندماه نيست حذفشدهاند.

تقسيمي و سن شركت استفاده نمودند.
در اين پژوهش تفكيك شرکتها به مراحل رشـد،
بلوغ و افول با استفاده از چهار متغيـر مـذكور و طبـق

بانــکهــا و مثسســات مــالي و شــرکتهــاي

روششناسي پارك و چن ( )2006بهصورت زير است.

سرمايه گذاري مالي به دليـل ماهيـت متفـاوت فعاليـت

 )1نخست مقدار هر يـك از متغيرهـاي رشـد فـروش،

آنها از ساير واحدهاي تجاري حذفشدهاند.
شرکتهايي که در طول دوره موردبررسـي همـهي
دادههاي الزم بـراي محاسـبهي متغيرهـا را نداشـتهانـد
حذف شدند.

مخـار سرمايهاي ،نسـبت سـود تقسـيمي و سـن
(عمـر) شـركت بــراي هرسـال -شـركت محاســبه
ميشود.
 )2سال -شرکت ها بر اساس هر يـك از چهـار متغيـر

شرکتها بايد قبل از سال  ،1389در بـورس اوراق

مذكور و با اسـتفاده از پنجـكهـاي آماري در هـر

بهــادار تهــران پذيرفتــهشــده و در ط ـي دورهي زمــاني

صنعت به پنج طبقه تقسيم ميشوند كـه بـا توجــه

تحقيق تغيير سال مالي نـداده باشند .دليل ايـن امـر آن

بهقرار گـرفتن در پنج (طبقه) موردنظر ،طبق نگـاره

اســت کــه تعـــداد نمونـــهي آمــاري در ســالهــاي

زير نمرهاي بين  1تا  5ميگيرند

موردبررسي ،برابر باشد.

 )3سپس براي هرسـال -شـركت ،نمـرهاي مركـب بـه
دست ميآيد كه با توجـه بـه شـرايط زير دريکـي

متغيرها و مدل تحقيق
پس از جمعآوري دادههـاي مربـوط بـه متغيرهـا و
انتقال اين دادهها به صفحه گسترده  Excelبا استفاده از
نرمافزارهاي آماري مانند اي ويوز  ،8ضريب همبستگي
و آزمونهاي آماري مربوطه بين آنها استفاده ميشـود.
هـر يـک از فرضـيات تحقيـق در ســطح خطــاي =%5
αآزمون ميشد.
براي آزمون فرضيههاي تحقيق ابتـدا شـرکتهـاي
نمونه با استفاده از مدل آنتوني در گروههاي مختلف که

از مراحل رشد ،بلوغ و افول طبقهبندي ميشود.
الف -درصورتيکه مجموع نمرات بـين  16و 20
باشد ،در مرحلهي رشد قرار دارد.

ب -درصــورتيکــه مجمــوع نمــرات بــين  9و 15
باشد ،در مرحلهي بلوغ قرار دارد.

درصورتيکه مجموع نمرات بين  4و  8باشـد،در مرحلهي افول قرار دارد.
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تعريف عملياتي هر يک از متغيرهاي جدول باال كه
جهــت طبقــهبنــدي شــرکتهــا در چرخــه عمــر آن
استفادهشده ،بهصورت زير است:
سن شركت ( :)AGEتعـداد سـال هـاي گذشـته از
زمان تأسيس شركت و يا به عبـارت تفـاوت سـال  tو

سپس با استفاده از مدل زير سرعت تعديل ساختار
سرمايه شرکتها به دست خواهد آمد (مدل .)3
مــدل 4 :برگرفتــه از تحقيــق كاســترو و همكــاران
()2016

سال تأسيس شركت.
رشد فروش ( :)SGجهت محاسبه رشد فـروش از
فرمول زير استفادهشده است:
مدل :1
SG= [1-(sale it/sale it-1)]×100

که در آن:
 :δسرعت تعديل اهرم هدف
 :CFجريان نقدي عملياتي

 :Saleفروش شركت

 :MBبرابر با نسبت ارزش بـازار حقـوق صـاحبان
سهام بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

 :SGرشد فروش
مخار سرمايه اي ( :)CEبرابر بـا نسـبت اضـافات
(كاهش) داراييهاي ثابت طـي دوره تقسـيم بـر ارزش
بازار شركت ضربدر .100
سود تقسيمي ( :)DPRجهت محاسبه سود تقسيمي

 :Depهزينه استهالک
 :Sizeاندازه شرکت کـه از لگـاريتم طبيعـي انـدازه
شرکت استفاده ميشود.
 :FAداراييهاي ثابت مشهود

مطابق آنتوني و رامش ( )1992بهصورت زيـر اسـتفاده

 :Lاهرم مالي

ميشود:

جهت آزمون فرضيههاي تحقيق از مدلهاي زير که
برگرفته از تحقيق کاسـترو و همکـاران ( )2016اسـت

مدل :2
DPR= (DPS/EPS)×100

كه در آن:
 :DPSسود تقسيمي هر سهم
 :EPSسود هر سهم
نحوه محاسبه سرعت تعديل اهرم شرکت:
ابتدا مدل زيرا بـا اسـتفاده از دادههـاي شـرکتهـا
نمونه برآورد کرده و ضرايب رگرسيون به دست آورده

استفادهشده است.
مدل :5
L*it+1 = a0 + a1 L it+ a2PROFit +
a3GROWTHit + a4SIZEit + a5TANGit + εit

مدل :6
it+ a2PROFit + δ(SLA) L*it+1 = a0 + a1
a3GROWTHit + a4SIZEit + a5TANGit + εit

ميشود سپس با جايگزين کردن مقادير واقعي هر يک

كه در آن:

از متغيرها ،ميزان اهرم بهينه براي هرسال و هر شرکت

 :Lاهرم مالي

به دست ميآيد.
مدل  :3مدل تحقيق برگرفتـه از تحقيـق كاسـترو و
همكاران ()2016

) :δ(SLAسرعت تعديل اهرم هدف
 :GROWTHلگاريتم رشد فروش شرکت که برابـر
با تفاضل بين رشد فروش سال جاري و سال قبل
 :TANGداراييهاي ثابت تقسيمبر مجموع داراييها
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كه:

 :TAمجموع داراييها

 / 70محمد خودساز ـ محمدحسين رنجبر

 :SIZEاندازه شرکت که برابـر بـا لگـاريتم طبيعـي
مجموع داراييها

 :Sizeاندازه شرکت کـه از لگـاريتم طبيعـي انـدازه
شرکت استفاده ميشود.
 :FAداراييهاي ثابت مشهود

 :Profسودآوري

 :Lاهرم مالي
يافتههاي تحقيق

برآورد ضرايب مدل اهرم بهينه

تعيين اهرم بهينه و سرعت تعديل اهرم هدف
ابتدا مدل زيرا با استفاده از دادههاي شرکتها
نمونه برآورد کرده و ضرايب رگرسيون به دست آورده
ميشود سپس با جايگزين کردند مقادير واقعي هر يک
از متغيرها ،ميزان اهرم بهينه براي هرسال و هر شرکت
به دست ميآيد
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CF/TA it+ a2MBit + 1Lit = a0 + a
a3DEP/TAit + a4SIZEit + a5FA/TAit + εit

سپس با استفاده از مدل زير سرعت تعديل ساختار

در جدول  1مشاهده ميشود کـه ضـريب بـرآورد
شده براي متغير ارزش بـازار بـه ارزش دفتـري ()MB
برابر با  1/87است که بـا توجـه بـه سـتون معنـاداري
مشـاهده مـيگـردد کــه ايـن متغيـر در سـطح خطــاي
موردپذيرش اين تحقيق معنيدار نيست چون معناداري
آن بيشتر از  5درصد است بنابراين اين ضريب در مدل
نهايي برآورد اهرم بهينه تحقيق حذف ميگردد .وليکن
ساير ضرايب برآورد شده براي متغيرهاي تحقيق طبـق
نتايج کسب شده معنادار ميباشند چون معناداري آنهـا

سرمايه شرکتها به دست خواهد آمد.

کمتر از  5درصد سطح خطاي موردپذيرش در تحقيـق
است.
که در آن:

همچن ـين در جــدول تجزي ـه و تحلي ـل رگرس ـيون

 :δسرعت تعديل اهرم هدف

مشاهده ميشود که ضريب تعيين مدل برابـر بـا 0/ 33

 :CFجريان نقدي عملياتي

است که نشاندهنده اين است که  33درصد از تغييرات

 :TAمجموع داراييها

متغي ـر وابســته شــرکتهــاي نمونــه تحقي ـق ناش ـي از

 :MBبرابر با نسبت ارزش بـازار حقـوق صـاحبان

متغيرهاي مدل ارائه شده است همچنين در اين جـدول

سهام بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

ضرايب و معناداري سـاير متغيرهـاي کنترلـي تحقيـق

 :Depهزينه استهالک

نشان دادهشده است.

جدول  :1ضرايب متغيرهاي مدل  1تحقيق جهت برآورد اهرم بهينه تحقيق
CF/TA it+ a2MBit + a3DEP/TAit + a4SIZEit + a5FA/TAit + εit1Lit = a0 + a

معناداري

0/00714
0/41256
0/01254
0/01785
0/00256
0/02345
2/462553
0/299222
1/698073

 Tآماره

2/708636
0/624338
2/847280
3/452896
4/056215
3/926139

خطاي استاندارد
0/245235
0/362597
0/952541
0/312594
0/125891
0/112564

Mean dependent var
S.D. dependent var
Durbin-Watson stat

ضرايب

متغيرها

2/523601
1/875961
0/289526
1/623542
0/987512
1/875924

CF/TA
MB
DEP/TA
SIZE
FA/TA
C

0/332561

ضريب تعيين

73/46848
0/000000

F-statistic
)Prob(F-statistic
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بنــابراين بــا توجــه بــه نتــايج کســبشــده در

رشــد و بلــوغ محــرک م بــت در تعيــين اهــرم هــدف

تجزيهوتحليل مدل برآوردي اهرم بهينـه تحقيـق ،مـدل

شرکتها هستند؛ بنابراين جهت آزمون اين فرضيه مدل

نهايي آن جهت محاسبه اهرم بهينه به شرح زير است:

 1تحقيق براي شرکتهايي که در مرحله رشد و بلـوغ

L* it = 2.52 + 1.13CF/TA it + 0.28
DEP/TAit + 1.62 SIZEit + 0.98 FA/TAit + εit
که در آن * Lاهرم بهينه شرکتها ميباشد .سپس با

قرار دارند مورد آزمون قرار ميگيرد.

استفاده از مدل زير سرعت تعديل اهرم نهايي شرکتها
به دست خواهد آمد.

بررسي ناهمساني واريانس
براي بررسي وجود ناهمساني واريـانس جمـالت
اخالل آزمون آرچ )ARCH( LMو وايت ( )Whiteبراي
مدل استفاده شده در تحقيـق انجـام شـده اسـت .نتـايج

که در آن:
 :δسرعت تعديل اهرم نهايي است
يافتهها

به شرح جداول زير ميباشد:
جدول  :2نتايج آزمون ناهمساني آرچ LM

فرضيات زير تبيـين شـده اسـت کـه جهـت سـنجش

شرح

مقدار آماره

احتمال

فرضيات اين تحقيق از مدل رگرسيون چنـد متغيـره و

F-statistic
Obs*R-squared

250/6076
178/3813

0/0000
0/0000

آزمون والد ( )WALDاستفادهشده است.
فرضيه  :1سودآوري ،اندازه و داراييهـاي مشـهود
شرکتهايي که در مرحله رشد و بلوغ محرک م بت در
تعيين اهرم هدف شرکتها هستند.
فرضيه  :2هنگامي که شرکتي از يک مرحلهبهمرحله
بعدي تغيير مي کند ،اهرم هدف مرحلـه بعـدي عـاملي
مهم در تعيين ساختار سرمايه جاري است.
فرضيه  :3چرخه عمر شرکت ،بر رابطه بين سرعت
تعديل اهرم هدف و ساختار سرمايه شـرکت هـا تـأثير
دارد.
همان گونه كه قـبالً گفتـه شـد ،بـهمنظـور بررسـي
فرضيات ،مدل رگرسيون خطي زير استفادهشده است:
): L*it+1 = a0 + a1 L it+ a2PROFit +مدل (1
a3GROWTHit + a4SIZEit + a5TANGit + εit
): L*it+1 = a0 + a1 (SLA)δ it+مــدل (2
a2PROFit + a3GROWTHit + a4SIZEit +
a5TANGit + εit

آزمون فرضيه 1
فرضيه  1بدينصورت بيانشده است که سودآوري،
اندازه و داراييهاي مشهود شرکتهايي کـه در مرحلـه

جدول  :3نتايج آزمون ناهمساني وايت ()White
شرح

مقدار آماره

احتمال

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained
SS

5/747247
33/00839
67/10174

0/0000
0/0000
0/0000

احتمال آزمونهاي مدل برابر با صفر ميباشـد .بـا
توجه به اينكـه آمـار ايـن آزمـون در سـطح  5درصـد
معنـادار نيســت ،بنــابراين فـرا همســاني رد شــده و
ناهمساني واريانس جمالت اخالل پذيرفته ميشود.
در اين تحقيق بـه خـاطر حـل مشـکل ناهمسـاني
واريانس به دادهها وزن دادهشده است که اين آزمونهـا
در پيوست ارائهشده است.
آزمون معنيدار بودن روش اثرات ثابت
براي آزمون معنيدار بودن روش اثرات ثابـت بايـد
از دو آزمون آماره  Fوهاسمن استفاده نمود.
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در اين تحقيق بر مبناي بيان مسئله و اهداف تحقيق

آزمون ناهمساني واريانس آرچ  LMو وايـت ()White

 / 72محمد خودساز ـ محمدحسين رنجبر

جدول  :4نتايج آزمون آماره )Test cross-section fixed effects( F
مقدار آماره

شرح

Crosssection F

درجه آزادي
122

8/456803

احتمال
0/0000

جدول  :5نتايج آزمون هاسمن ()Hausman Test
شرح

مقدار اماره

درجه آزادي

احتمال

Cross-section random

19/394298

6

0/0035

با توجه به اينكه در هر دو آزمون بهعملآمده براي

بررسي نرمال بودن باقيماندهها

مدل رگرسيوني احتمال بهدستآمده کمتر از  5درصـد

با انتقال باقيماندهها از نرمافزار اي ويـوز و انتقـال

ميباشد بنابراين در اين مدل بايد از روش اثرات ثابت

ايــن دادههــا در نــرمافــزار  SPSSو انجــام آزمــون

استفاده نماييم.

کلمــوگروف اســميرونف ( )kSبــر روي باقيمانــدههــا
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بررسي خودهمبستگي (استقالل خطاها از يکديگر)

مشاهدهشده است که اين آزمون نرمال بودن باقيماندهها

به منظور آزمون عدم وجود خودهمبستگي در مدل

را تائيد ميکند.

از آماره دوربين -واتسون ( )Durbin-Watsonاسـتفاده
ميشود .اين آماره بر اساس يافتههاي تحقيـق برابـر بـا

جدول  :7آزمون کلموگروف اسميرونف براي سنجش

 1/88ميباشد .با توجه به آمارهي بهدستآمده ميتـوان

نرمال بودن توزيع باقيماندهها

بيان نمود كه در مدل تحقيق عدم وجود همبستگي بين

نتيجه

شرح

باقيماندهها پذيرفته ميشود.

615

تعداد

1/123

آماره کلموگروف اسميرونف

/.161

معناداري

بررسي وجود رابطه خطـي بـين متغيرهـاي مسـتقل و
متغير وابسته

بررسي هم خطي متغيرهاي مستقل

جدول  :6آزمون  Fجهت سنجش وجود رابطه خطي
شرح

مقدار آماره

احتمال

F-statistic

68/70375

0/0000

جهــت بررســي هــم خطــي دادههــا از ضــريب
همبستگي بين متغيرهاي تحقيق استفادهشـده اسـت بـا
توجه به جدول  8مشاهده ميشود کـه بـين متغيرهـاي
مستقل تحقيق همبستگي ناقص وجود دارد که با توجه
به تعداد زياد دادههـا اشـکالي در بـرآورد مـدل نهـايي
تحقيق ايجاد نميکند.

جدول  :8جدول همبستگي براي آزمودن هم خطي
FA
-0/139889
-0/073030
-0/096733
-0/109128
0/292012
1/000000

LI
-0/067091
0/073788
0/068098
0/086530
1/000000
0/292012

PROF
0/449470
0/048722
0/201766
1/000000
0/086530
-0/109128

SGROWTH
0/337333
0/044559
1/000000
0/201766
0/068098
-0/096733

SIZE
0/098483
1/000000
0/044559
0/048722
0/073788
-0/073030

TANG
1/000000
0/098483
0/337333
0/449470
-0/067091
-0/139889

TANG
SIZE
SGROWTH
PROF
LI
FA
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جدول  :9نتايج آزمون تحليل رگرسيون تركيبي
L*it+1 = a0 + a1 L it+ a2PROFit + a3GROWTHit + a4SIZEit + a5TANGit + εit

بلوغ
معناداري

آماره t

رشد
ضريب

معناداري

آماره t

ضريب

متغير

0/012638

3/63952

0/012545

0/006765

2/776874

0/049875

L

0/189532

-1/25952

-0/326514

0/002316

-3/140123

-0/047325

GROWTH

0/459536
0/001675
0/002594

0/69853
7/872545
3/62531

1/326512
0/352614
0/259745

0/117876
0/008453
0/000234

0/568453
4/295653
11/253634

0/080674
0/007752
0/018765

PROF
SIZE
TANG

0/018759

4/96852

0/963514

0/002723

7/568724

1/346576

مقدار ثابت

برآورد ضرايب مدل 1

هدف مرحلـه بعـدي عـاملي مهـم در تعيـين سـاختار

تحقيق در دو مرحله رشد و بلوغ چرخه عمـر شـرکت

مدل  1تحقيق براي شرکتهايي کـه تغييـر مرحلـه در

رانشان ميدهد.

چرخه عمر دادند مورد آزمون قرار ميگيـرد قابـلذکـر

با توجه به جدول ،مشـاهده مـيشـود كـه ضـرايب
متغير سودآوري ( )PROFبراي شرکتهاي در مرحلـه
رشد و بلوغ به ترتيب برابر با  0/08و  1/32است که با

است که فقط  145شرکت-سال در نمونه تحقيق تغيير
مرحله در چرخه عمر داده اند.
آماره ضـريب كلـي (آمـاره  )Fبـزر

تـراز آمـاره

توجه به ستون معناداري اين ضريب مشاهده مـيشـود

بحراني سطح معنيداري آن نيز کوچک تر از  5درصـد

که اين ضريب معنادار نيست بنابراين سودآوري تأثيري

است كـه بيـانگر آن اسـت كـه رابطـهاي خطـي ميـان

بر اهرم هدف شرکتهـا نـدارد و بـا توجـه بـه اينکـه

متغيرهاي مستقل و وابسته وجـود دارد و رگرسـيون از

فرضيه اول تحقيق بيان کرده است که سودآوري ،اندازه

اعتبار آماري الزم برخورداراست.

و داراييهاي مشهود شرکت هايي که در مرحله رشد و

همچنين در جدول  10فوق مشاهده ميشـود كـه

بلوغ محرک م بت در تعيـين اهـرم هـدف شـرکتهـا

ضريب برآورد شده براي متغير اهرم هدف مرحله بعـد

هســتند بــا توجــه بــه نتــايج تحقيـق انــدازه ( )SIZEو

(* )Lبرابر با  2/36است که با توجه به ستون معناداري

داراييهاي مشهود ( )TANGو رشد فـروش بـر اهـرم

مشاهده ميشود که معناداري ايـن ضـريب بيشـتر از 5

هدف شرکت ها تأثير دارد وليکن سودآوري تأثير ندارد

درصد سطح خطاي موردپذيرش در اين تحقيق اسـت

و با توجه به ايـن نتـايج فرضـيه اول تحقيـق رد شـده

بنابراين اهرم هدف مرحله بعد تأثيري بر ميزان بدهي يا

است .همچنين در جدول  9ضـرايب سـاير متغيرهـاي

ساختار سرمايه شرکتها نمونه تحقيق نـدارد کـه ايـن

مدل و معنيداري هر يک در چرخههاي رشـد و بلـوغ

نشاندهنده رد فرضيه  2تحقيق ميباشد .ضريب تعيـين

نشان دادهشده است.

تعديلشده برابر با  53درصد ونشان دهندهي اين است
كه  53درصد تغييرات متغير وابسته توسـط متغيرهـاي

آزمون فرضيه 2
فرضيه  2بدينصورت بيانشده است که هنگاميکه
شرکتي از يک مرحلهبهمرحله بعدي تغيير ميکند ،اهرم

مستقل تبيين ميشود .همچنين نتايج آزمون مدل تحقيق
نشان ميدهد که ضرايب ساير متغيرهاي تحقيق معنادار
ميباشند.
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جدول  9نتيجه آزمـون تحليـل رگرسـيون مـدل 1

سرمايه جاري است؛ بنابراين جهت آزمون اين فرضيه،
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جدول  :10نتايج آزمون مدل  1براي شرکتهايي که تغيير مرحله داده اند
Lit= a0 + a1 L* it+1+ a2PROFit + a3GROWTHit + a4SIZEit + a5TANGit + εit

متغيرها

عالمت اختصاري

ضريب

آماره t

سطح معناداري

مقدار ثابت
اهرم هدف
سودآوري
رشد فروش
اندازه
دارايي ثابت مشهود

C

1/25452

6/021549

0/0003

*L

2/36251

0/952630

0/3445

PROF

1/98528

7/256035

0/0002

GROWTH

0/42591

9/254901

0/0025

SIZE

1/36954

8/659204

0/0074

TANG

1/01253

2/236130

0/0012

F

92/00215

آماره دوربين واتسون

1.845911

احتمال (آماره )F

0/000251

ضريب تعيين

0/532561

آماره

آزمون پانل
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آزمون  Fتعميميافته
آزمون هاسمن

آماره آزمون

معناداري آزمون

نتيجه

8/875962

0/0009

FE

32/425987

0/0061

FE

 FEمدل اثرات ثابت RE ،مدل اثرات تصادفي

آزمون فرضيه 3

هدف و ساختار سرمايه شـرکتهـا ،ابتـدا شـرکتهـا

فرضيه سوم تحقيق بهصورت زير بيانشده است:

برحسب چرخه عمر شرکتها طبقهبندي ميشوند کـه

چرخه عمر شرکت ،بر رابطه بـين سـرعت تعـديل

ابتدا مدل  2تحقيق درکل دادههـا بـهصـورت جداگانـه

اهــرم شــرکتهــا و اهــرم هــدف و ســاختار ســرمايه

اجراشده و نتايج حاصل بين چرخههاي عمر شرکتها

شرکتها تأثير دارد.

(ظهور ،رشد ،بلوغ و افول) به لحاظ قدرت تبيين مـدل

بــراي آزمــون ايــن فرضــيه از مــدل  2تحقيــق
استفاده شده است .جهت بررسي تأثير مراحل مختلـف
چرخه عمر شرکتها بر رابطه بين سرعت تعديل اهرم

و با استفاده از آزمون والد ( )WALDمقايسه ميگردد.
جداول صفحه بعد نشاندهنده نتـايج آزمـون والـد
جهت سنجش فرضيه اصلي تحقيق ميباشد.

جدول  11نتايج آزمون والد براي شرکتهاي دوره رشد و بلوغ
معناداري

درجه آزادي

ارزش

شرح آزمون

0/0246
0/0134

)(3, 606
3

1/659479
4/978438

F-statistic
Chi-square

جدول  :12نتايج آزمون والد براي شرکتهاي دوره بلوغ و افول
معناداري

درجه آزادي

ارزش

شرح آزمون

0/0204
0/0198

)(3, 606
3

3/287695
9/863084

F-statistic
Chi-square

جدول  :13نتايج آزمون والد براي شرکتهاي دوره رشد و افول
معناداري

درجه آزادي

ارزش

شرح آزمون

0/0360
0/0351

)(3, 606
3

2/866534
8/599603

F-statistic
Chi-square

اهرم نهايي و سرعت تعديل آن در چرخه عمر شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران75 /

با توجه به نتايج حاصل از تجزيـهوتحليـل توسـط

ايــن ضــريب بيشــتر از  5درصــد ســطح خطــاي

آزمون والد مشاهده ميشود که چرخه عمر شـرکتهـا

موردپذيرش در اين تحقيق است بنابراين اهـرم هـدف

بر رابطه بين سـرعت تعـديل اهـرم هـدف و سـاختار

مرحله بعد تأثيري بر ميزان بدهي يـا سـاختار سـرمايه

سرمايه شـرکتهـا داراي تـأثير متفـاوت اسـت چـون

شرکتها نمونه تحقيق ندارد کـه ايـن نشـاندهنـده رد

معناداري آنها کمتر از سطح خطا يا همـان  %5اسـت؛

فرضيه  2تحقيق مي باشد؛ که اين نتيجه برخالف نتيجه

بنابراين فرضيه  3تحقيق تائيد ميشود.

مطالعات پيشين گفتهشـده و نتيجـه تحقيـق کاسـترو و
همکـــاران ( )2016و حســـن و همکـــاران ()2015

بحث و نتيجهگيري

مي باشد .چرخه عمر شرکت ،بـر رابطـه بـين سـرعت

نتايج حاصـل از آزمـون فرضـيههـا بـا اسـتفاده از

تعديل اهرم هدف و ساختار سرمايه شـرکت هـا تـأثير

اطالعات مربوط به شرکت هـاي موجـود در بـورس و

دارد .نتايج تحقيق نشان ميدهـد کـه فرضـيه فرعـي 3

اوراق بهــادار تهــران ،طــي دوره  1394-1389نشــان

تحقيق تائيد شده است.

چرخه عمر) بر سرعت تعديل اهرم مالي تأثير متفاوت

آزمون والد مشاهده ميشود که چرخه عمر شـرکتهـا

دارند و در زير نتايج هر يـک از فرضـيات بـهصـورت

بر رابطه بين سرعت تعديل اهـرم شـرکتهـا و اهـرم

جزئـي بررسـيشــده اســت .نتــايج حاصــل از آزمــون

هدف و ساختار سرمايه شرکتها داراي تأثير متفـاوت

فرضيه ها با استفاده از اطالعات مربوط به شرکتهـاي

است چون معناداري آنها کمتر از سطح خطا يا همـان

موجود در بورس اوراق بهادار تهـران طـي سـالهـاي

 %5است؛ بنابراين فرضيه  3تحقيق تائيد ميشود.

 1388الي  1393نشان ميدهد که:

با توجه به نتيجه اين تحقيق که نشان داد مراحـل

ســـودآوري ،انـــدازه و دارايـــيهـــاي مشـــهود

مختلف چرخه عمر شرکتها تأثير متفـاوت بـر اهـرم

شرکتهايي که در مرحله رشد و بلوغ محرک م بت در

مالي و ميزان بدهي دارند به مديران شرکتها پيشـنهاد

تعيين اهرم هدف شرکتها هستند .جهت سنجش ايـن

ميگردد که در سياست ها و استراتژي هاي تأمين مـالي

فرضيه از مدل رگرسيوني که برگرفته از مدل کاسترو و

شرکت خود را بر اساس دوره عمر شرکت تعيين کنند

همکاران ( )2016استفادهشده است و با توجه بـه ايـن

و از تعيين يک روش واحد در تأمين مـالي شـرکتهـا

نتايج فرضيه اول تحقيق رد شده است؛ که ايـن نتيجـه

پرهيز کنند زيرا نتايج اين تحقيق نشان داد که شرکتها

مخالف با انتظار ما در اين تحقيق و همچنين يافتههـاي

در مراحل مختلف چرخه عمر خود داراي اهـرم مـالي

محققاني مانند کاسـترو و همکـاران ( ،)2016زمـان و

متفاوتي هستند بنابراين انتخـاب روش مناسـب تـأمين

همکاران ( ،)2011ژانک و همکاران ( )2007و حسـن

مالي کمک شاياني به کاهش هزينه سرمايه شرکتها و

و همکاران ( )2015است .هنگامي که شـرکتي از يـک

درنهايت افزايش سود و ثروت سهامداران ميگردد.

مرحله به مرحله بعدي تغيير مي کند ،اهرم هدف مرحلـه

با توجه به نتايج تحقيق که نشان داد سـودآوري در

بعدي عاملي مهـم در تعيـين سـاختار سـرمايه جـاري

مرحله رشد و بلوغ تأثيري بر ميزان بدهي و اهرم مالي

است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که فرضـيه  2تحقيـق

ندارد بنابراين به سرمايه گذاران پيشنهاد ميگردد کـه از

رد شده است چون ضريب بـرآورد شـده بـراي متغيـر

تصورات ذهني اينکه شرکتهايي که در مرحله ظهـور

اهرم هدف مرحله بعد (* )Lبرابر با  2/36است که بـا

و تازه تأسيس هستند ميزان بدهي و اهرم بيشتري دارند

توجه به ستون معناداري مشاهده ميشود که معنـاداري

بنابراين سود و بازدهي کمتري دارند خـودداري گـردد
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ميدهد كه چرخه عمر شرکتهـا (دورههـاي مختلـف

با توجه به نتايج حاصل از تجزيـهوتحليـل توسـط
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