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تن رویکرد ضمنی برتی ترنیابی هزینۀ رمایه ت لفادا شدا ت ت؛ که بوه تیون منروور
تلگوهای تیسلون ( )2111و تلگوی توهلسون و جوتنر ( )2111به کار گرفله شدا ت ت.
نلایج پژوهش نشان میدهد که هزینۀ رمایه در مرتحل معرفوی و نوزول بیشولر و در
مرتحل رشد و بلوغ کملر ت ت .نمانی که تن تلگوی چرخۀ عمر دیآنجلو (نسبت ود
تنباشله به کل دترتییها) ت لفادا می شود نلایج پژوهش نشان میدهد کوه بوا تفوزتیش
نسبت ود تنباشله به کل دترتییها ،هزینۀ رمایه شرکت کاهش مییابد.

واژههای کلیددی هزینۀ رمایۀ ضمنی ،چرخۀ عمر دیکینسون ،چرخۀ عمر دیآنجلو ،تئوری منواب -
محور پویا.

مقدمه

بر طبق تئوری چرخۀ عمر شرکت ،شرکتها همانند موجودات زنده یک سری الگوهاای
پیشرفت قابل پیشبینی را سپری میکنند که در هر مرحله منابع ،قابلیتها ،اساترات یها ،سااختار
و عملکرد شرکت بهطور قابل توجهی متفاوت است .تئاوری چرخاۀ عمار بارای ارزیاابی انتقاال
شرکت از یک مرحله به مرحلۀ دیگر یک سری پارامترهاا ،ابزارهاای تشخیصای و راهبردهاا در
اختیار مدیریت قرار میدهد .از اینرو ،درک ماهیت چرخاۀ عمار ،شارکتها را در باه مصار
رساندن بهینۀ منابع ارزشامند باهمنظور بهباود عملکارد شارکت نسابت باه رقباا کماک میکناد.
همینطور تحقیقات نشان میدهد که مراحل چرخۀ عمر استداللهای با ارزشی در فها و درک
عملکرد مالی شرکت دارد (منصور حسن و همکاران.)2119 ،
مفهوم هزینۀ سارمایه در پ وهشهاای ماالی و حساابداری از بااالترین اهمیات برخاوردار
اساات و مکاارراً در ارزیابیهااای فاار

ریسااک سااهام ،تشیااین ارزش شاارکت و بودجهبناادی

سرمایهای و فشالیتهای مربوط به مادیریت سارمایهگذاری کااربرد دارد (کاماارا ،و همکااران،
 .)2115هزینۀ سرمایه شرکت به عوامل اقتصادی داخلی یک شرکت و پویایی فنشت مربوطاه و
در کل به موقشیت اقتصادی کلی کشور بستگی دارد (فاما و فرنچ .)1595 ،پ وهشهاای گذشاته

مجله دانش حسابداری /دورۀ هشتم /ش  /2تابستان  /4832پیاپی 411 /23

نشان میدهد که تشیینکننده افلی هزینۀ سرمایه شرکت شاامل انادازۀ شارکت ،اهارم شارکت،
قدرت مالی ،سطح افشا و ریسکپذیری کلی شرکت است .از آنجایی که منابع و مزایای رقابتی
شاارکت در مراحاال مختل ا
سرمایهگذاران برای فر

چرخااۀ عماار شاارکت متفاااوت اساات ،از ایاانرو متشاقب ااً تقاضااای
ریسک نیز بهطور بالقوه متفااوت خواهاد باود (فاماا و فارنچ1595 ،؛

گبهاردت ،و همکاران.)2111 ،
پ وهش حاضر بر مبنای دیدگاه «منابع -محورِ پویا »1شکل گرفته که بیان میکناد الگوهاا
و روشهای کلی مربوط به سیر تکاملیِ قابلیتهای سازمانی در طول زمان تغییر میکند .دیدگاه
منابع محور ،شرکتها را از جنبه مناابع باه جاای تولیاد تحلیال میکناد و اساتدالل میکناد کاه
تفاوت عملکرد بنگاهها در تفاوت منابع در اختیار آنهاا و نحاوه باهکارگیری آن مناابع اسات و
فرض میکند که وجود و استفاده از یک مجموعه منابع باا ارزش ،قابال تشاوی

و یار منقاول

مبنایی را برای مزایای رقابتی یک شرکت فراه مایآورد (ورنرفلات .)1591 ،پا وهش حاضار
فرض میکند که چرخۀ عمر شرکت تأثیر بسزایی در توانایی شرکت در جاذ سارمایهگذاران
دارد که در نتیجه هزینه حقوق فاحبان سهام پیشبینی شده (ضمنی) شرکت را نیاز تحات تاأثیر
قرار میدهد .از این رو هد

از پ وهش حاضر پاسخ به این پرسش کلای اسات کاه آیاا هزیناۀ

سرمایۀ ضمنی شرکت در مراحل مختل

چرخۀ عمر شرکت تغییر میکند یا نه و برای پاسخ باه

این پرسش از دیدگاه تئوریِ منابع -محور پویا استفاده شده است.
مبانی نظری پژوهش

تئوری چرخۀ عمر شرکت نشان میدهد که شارکتها همانناد یاک موجاود زناده دارای
مراحل پیشرفت قابل پیشبینیِ پیدرپی از زمان تولد تا نزول میباشند و استرات یها و سااختارها
و فشالیتهایشان نیز متناظر با مراحل پیشرفتشاان اسات (میلار و فرایازن .)1591 ،2پ وهشاگران
حوزۀ مدیریت و استرات ی ،الگوی چرخۀ عمر شرکت را از عل زیستشناسی گرفتاه و از ساال
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 1561آن را در تحقیقات تجاری جا دادهاند .مطالشات پیرامون علوم ساازمانی دالیلای را کاه در
پسِ موجودیت چرخۀ عمر شرکت قرار دارد افشاا میکنناد .بارای ملاال ،تئاوریِ مناابع -محاورِ
ورنرفلت ( )1591بیان میدارد که منابع سازمان ،منشأ نهایی ایجاد و محافظت از مزایاای رقاابتی
است .وی استدالل میکند که یک شرکت مالک منابشی است که یاک زیار مجموعاه از آنهاا
شرکت را در دستیابی به مزیت رقابتی خود نسبت به دیگر شرکتها توانمناد میساازد و زیار
مجموعۀ دیگری از آن منابع به شرکت کمک میکند تا باه عملکارد بلندمادت بااالتری دسات
یابد.
هلفات و پترا

( )2112اساتدالل کردناد کاه دیادگاه مناابع محاور بایاد ظهاور ،رشاد و

پیشرفت مناابع ساازمانی و قابلیتهاای شارکت در طاول زماان را در برگیارد و از ایانرو آنهاا
دیدگاه جامع و پویاتری تحت عنوان «تئوری منابع-محور پویا» را مشرفای کردناد .ایان دیادگاه
بیان میدارد که منابع شرکت که پایه و اساس مزیت رقاابتی و نقااط ضاش

شارکت را تشاکیل

میدهند ،مشموالً در طول یک دورۀ زمانی اتفاق میافتد و همینطور ممکن است در طول زماان
تغییر کند.آنها همینطور توضیح میدهند که مجموعه منابع و ظرفیتها و وی گیهای شارکت
در طول زمان تغییر میکند و این تغییرات منجر به ایجااد مراحال مختلا

چرخاۀ عمار شارکت

میگردد.
هزینۀ سرمایه حداقل باازدهای اسات کاه ساهامداران از سارمایهگذاری خاود در شارکت
انتظار دارند و بهطورگستردهای در ارزشایابی پروژههاای سارمایهگذاری و انادازهگیری فار
ریسک سهام کاربرد دارد (جهانشاد و پارسایی .)1251 ،عوامل خاا

شارکت از قبیال انادازه،

سن ،ریسکپذیری ،نقد شوندگی سهام ،اهرم و کیفیت افشا در تشیین هزینۀ سرمایه نقاش دارناد
که عالوه بر آن عوامل دیگری از قبیل فنشت و اقتصاد نیاز هزیناۀ سارمایه را تحات تاأثیر قارار
میدهد .هزینۀ سرمایۀ ضمنی یکی از مه ترین و اساسایترین ابزارهاای تصامی گیری مادیریتی
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اساات و عبااارت اساات از ناار بااازدهی کااه شاارکت بایااد بااه دساات آورد تااا بتوانااد انتظااارات
ساارمایهگذارانی را کااه وجااوه بلندماادت شاارکت را فااراه آوردهانااد تااأمین کنااد (کامیااابی و
همکاران.)1259 ،
شرکتهای بالغ ،موجودیت طوالنیتری در باازار داشاتهاند و بیشاتر توسات تحلیال گاران و
ساارمایهگذاران دنبااال میشااوند .از ایاانرو ،ایاان شاارکتها از عاادم تقااارن اطالعاااتی کمتااری
برخوردار بوده و با ریسک کمتری مواجهاناد .بار طباق دیادگاه تئاوری مناابع -محاور ،مناابع و
قابلیتهای شرکتهای بالغ ،بزرگتر ،متنوعترو نیتر است ،در حالی کاه مناابع و قابلیتهاای
آنهایی که یا جوان و در مرحلۀ افول هساتند کوچاک ،متمرکاز و محادود اسات .ایان مناابع و
مزایای رقابتی و ظرفیتهای متشلق به آن به شرکتهای بالغ کماک میکناد تاا بتوانناد از مناابع
تأمین مالی ارزانتر و راحتتر بهرهمند گردند .بهوی ه ،ازآنجاییکه چرخۀ عمر ریسک شارکت
را تحت تأثیر قرار میدهد ،شرکتهای در مرحله بلوغ بایاد در وضاشیت بهتاری جهات جاذ
سرمایه کافی با هزینه کمتر باشند (منصور حسن و همکاران .)2119 ،
بر اساس تئوری منابع محور پویا اگرچه شرکتها در مرحله رشد از چرخاۀ عمار از مناابع
ناکافی برخوردارند ،اما این شرکتها امیدبخش بوده و پتانسایل قاوی دارناد .مطالشاات گذشاته
بیان میکنند که وی گیهای شرکتهای در مرحله رشد تحلیلگران زیادی را (برای رسایدن باه
منافع بالقوه ناشی از کسب اطالعات خصوفای) باه خاود جاذ میکنناد (لاوی ،و همکااران،
 .)2111تحت پوشش قرار گرفتن بیشتر شرکت توست تحلیلگران ،قیمتگذاری اشاتباه و عادم
تقارن اطالعاتی را کاهش میدهد .عالوه بر این ،شارکتهای در مرحلاۀ رشاد ،انگیازۀ بیشاتری
باارای کاااهش عاادم تقااارن اطالعاااتی از طریااق افشااای داوطلبانااه دارنااد تااا در حاادّ امکااان
سرمایهگذاران استرات یک را که تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهای رشدی برای بهره بردن
از موفقیت آتی آنها را دارند جذ کنند (بوش ،و همکاران .)2111 ،باهطور خالفاه ،تشقیاب
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بیشتر توست تحلیلگران ،تحت پوشش مطبوعات قرار گارفتن و افشاای داوطلباناه ،عادم تقاارن
اطالعاتی شرکتهای رشدی را کاهش داده که در نهایت هزینۀ سرمایه را کاهش میدهاد .بااز
ه طبق تئوری منابع محور پویاا شارکتها در مرحلاۀ ظهاور (مشرفای) مناابع محادودی دارناد،
درحالیکه شرکتهای در مرحلۀ نزول مناابع رو باه کااهش دارناد .دیکینساون ( )2111شاواهد
عملی از اینکه هر دو مرحله ظهور و نزول با سود هر سه  ،بازده خاال

داراییهاای عملیااتی و

حاشیه سودِ منفی هماراه هساتند ارا اه میدهاد .ازآنجاییکاه سارمایهگذاری در ایان شارکتها
جذابیت چندانی نادارد ،تحلیال گاران بارای پوشاش ایان شارکتها بیمیال هساتند .ازایانرو،
شرکتهای در مرحله ظهاور و نازول نمیتوانناد باه جاذ سارمایه بپردازناد و هماین موضاوع
بهطورمؤثریهزینۀ سرمایه را افزایش میدهد (نیکل و رُدریگرز.)2112 ،
دیآنجلو و همکاران ( ،)2116نظریه چرخۀ عمر را با این ساؤال بررسای نمودناد کاه آیاا
احتمال پرداخت سود نقدی با نسبت سرمایه تحصیل شده به سرمایه پرداخات شاده کاه بهوسایله
نسبت سود انباشته به جمع حقوق فاحبان سهام یا سود انباشاته باه جماع داراییهاا انادازهگیاری
میشود ارتباط دارد؟ بهطورکلی شرکتهایی با نسبت پایینتر ساود انباشاته باه جماع داراییهاا،
تمایاال دارنااد کااه در مرحلاۀ رشااد و متکاای بااه ساارمایه بیروناای (خااارجی) بماننااد .درحالیکااه
شرکتهایی با نسبتهای باالتر تمایل به بلوغ بیشتر و در نتیجه ساودهای انباشاته بااالتر دارناد،
بنابراین چنین شرکتهایی گزینه مناسب برای پرداخت سود نقدی خواهند بود .مطابق باا نظریاه
چرخۀ عمر شواهد این پ وهش نشان میداد که نسبت مذکور ارتبااط مشناادار ملبتای باا احتماال
پرداخت سود در شرکت دارد .این ارتباط برای شارکتهایی کاه بارای اولاین باار تقسای ساود
انجام میدهند یا برای نخساتین باار تقسای ساود را حاذ
حسنزاده و حشمت.)1251 ،

میکنناد نیاز پاا برجاسات (بارادران
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پیشینۀ پژوهش

نصاایرپور ( ،)1235در پ وهشاای بااا عنااوان بررساای تااأثیر اناادازۀ شاارکت باار هزینااۀ ساارمایه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،باه بررسای رابطاۀ باین انادازۀ شارکت و
هزینۀ سرمایه پرداخت کاه نتاایپ پا وهش وی حااکی از آن اسات کاه هیچگوناه رابطاۀ خطای
مشناداری بین اندازۀ شرکت و هزینۀ سارمایه وجاود نادارد .علماانی ( ،)1291در در پ وهشای باا
عنوان شناسایی مدل هزینۀ سرمایه و عوامل مؤثر بر آن ،سشی کرده است که عالوه بر ارا ۀ الگاو
یا الگوهایی قابل اتکا برای احتسا هزینۀ سرمایه به بررسای تشادادی از عوامال ماؤثر بار هزیناۀ
سرمایه شامل اندازۀ شرکت ،میزان افشا ،نوع فنشت و نسبت بدهی بپردازد .نتیجاۀ ایان پا وهش
حاکی از آن بود که )1( :هزینۀ سرمایه شرکتهای محاسبه شاده باا الگوهاای مختلا  ،تفااوت
مشناداری با ه دارند )2( .الگاوی ارزیاابی حساابداری نسابت باه ساایر الگوهاا از اعتباار نسابی
باالتری برخوردار است )2( .اندازۀ شرکت روی هزینۀ سرمایه مؤثر است و باین ایان دو ارتبااط
مشکوسی وجود دارد )1( .نوع فنشت بر هزینۀ سرمایه مؤثر است.
حجازی و جاللی ( ،)1296در پ وهشی با عنوان بررسی عوامال ماؤثر بار هزیناۀ سارمایه در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسایدند کاه باین رشاد ساود
خال

 ،نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها ،نسبت بدهی به حقاوق فااحبان ساهام ،انادازۀ

شاارکت و هزینااۀ ساارمایه ارتباااط مشناااداری وجااود دارد .گبهاااردت ،و همکاااران ( ،)2111در
پ وهشی نشان دادهاند که بلاوغ شارکت باا کااهش در ریساک سیساتماتیک در ارتبااط اسات.
عمران و پوینتاون ( ،)2111در پ وهشای باا عناوان عوامال تشیینکنناده هزیناۀ سارمایه (ناشای از
فنشت) در یک اقتصاد نوظهور ،با استفاده از رگرسیون چند متغیره عوامل اساسی مؤثر بر هزینۀ
سرمایه را مشخ

کردند .نتایپ بررسیهای آنها حاکی از آن بود که بهطورکلی رشد شارکت

و اندازۀ شرکت بر هزینۀ سرمایه تأثیرگذار است.
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در تحقیقی که هایل و لوز ( ،)2116با عنوان تفاوتهای بینالمللای در هزیناه ساهام عاادی،
انجام دادهاند ،تأثیر تشدادی از عوامل مرتبت با ریسک در سطح شرکت ،تغییرپذیری بازده سهام
(بتا) و نسبت ارزش دفتری به بازار بر روی هزینۀ سرمایه را بررسی نمودند .همچناین تشادادی از
عوامل در سطح کشوری مانند نر تورم و تفاوتهای زمانی در نر های بهره بدون ریساک در
نظر گرفته شد .نتایپ نشان داد که در مجماوع عوامال ماذکور بایش از  %61تفاوتهاا در ساطح
کشوری و  %11تفاوتها در سطح شرکتی در هزیناه ضامنی حقاوق فااحبان ساهام را توضایح
میدهند .همچنین آنان نشان دادند کاه هزیناۀ سارمایه در کشاورهای باا قاوانین افشاا وسایعتر و
سیاستهای قانونی قویتر ،کمتر است.
پاستور و همکاران ( ،)2119در پ وهشی نشان دادند که سن و بلوغ شرکت ،قیمات ساهام و
در نتیجه هزینۀ سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد .کولتون و راداک ( ،)2111در پا وهش خاود
با عنوان سیاست پرداخت سود سهام شرکتها در استرالیا و آزمونی بارای تئاوری چرخاۀ عمار،
نشان دادند که شرکتهای بالغ و سود ده بیشتر از شرکتهای جوان با فرفاتهای رشاد بیشاتر
سود نقدی میپردازند .نتایپ پ وهش آنها بیان میکند که چرخۀ عمر شرکت تأثیر بسازایی بار
تصمیمات تأمین مالی شرکت ،بهوی ه در حوزۀ هزیناۀ سارمایه دارد .منصاور حسان و همکااران
( ،)2119در پ وهشی نشان دادند که هزینه حقوق فاحبان سهام در مراحل ظهور و نازول کمتار
از مراحل رشد و بلوغ است.
فرضیههای پژوهش

فرضیۀ  :1بر اساس تئوری منابع محور پویا ،در مقایسه باا مرحلاۀ رکاود ،2هزیناۀ سارمایۀ ضامنی
برای شرکتهایی که در مرحله رشد و یا بلوغ هستند کمتر و بارای شارکتهایی کاه
در مرحله ظهور و یا نزول هستند ،بیشتر است.

𝐸𝑅 (شاخ
فرضیۀ  :2نسبت
𝐴𝑇

چرخۀ عمر دیآنجلو) ،با هزینۀ سرمایۀ ضمنی ،ارتباط منفی دارد.
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روششناسی پژوهش

روش پ وهش کلی مورد استفاده در این پ وهش ،روش توفیفی از نوع همبساتگی باوده و
به دلیل اینکه نتایپ حافل از پ وهش میتواند در فرایند تصمی گیری و در بازار سارمایه ماورد
اسااتفاده قاارار گیاارد ،ایاان پا وهش از لحااای هااد

کاااربردی اساات .قلماارو مکااانی پا وهش،

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران و قلمارو زماانی آن ساالهای  1299الای
سال  1252است .در این پ وهش برای انتخا نموناه آمااری از روش حاذ

نظاممناد اساتفاده

میشااود و نموناۀ مااورد مطالشااه بااا مادّ نظاار قاارار دادن مشیارهااای زیاار انتخااا شاادهاند :الا )
شرکتهای انتخابی تولیدی باشند ) ،بهمنظور انتخا شرکتهای فشال ،قبل از ساال  1299در
بورس تهران پذیرفته شده و مشامالت این شرکتها در طی ساالهای  1299تاا  1252در باورس
فشال باشد و وقفه مشامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند (به دلیل وجود متغیرهای بازار سرمایهای
مانند قیمت ،ریسک ،بازده  ،)...ج) برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری ،دوره مالی آنهاا منتهای
به پایان اسفندماه باشد و نباید در فافله سالهای  1299تا  1252تغییر سال مالی داده باشاند و د)
فورتهای ماالی و یادداشاتهای هماراه آنهاا قابال دساترس باشاند .اعماال محادودیتهای
یادشده منجر به انتخا  1116سال -شرکت در  11فنشت شد.
الگوهای پژوهش و متغیرهای آن

در این پ وهش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها باه کماک الگاوی رگرسایونی باه
روش حااداقل مربشااات تشمی یافتااه ( )GLSانجااام میگیاارد .روش آماااری ایاان پ ا وهش روش
رگرسیون با استفاده از دادههای پانل است .برای بررسی مشناداری کلی الگو و مشناداری ضاریب
متغیرهای مستقل در هر الگو به ترتیب از آماارۀ  Fفیشار و آماارۀ  tاساتیودنت اساتفاده میشاود.
همچنین بهمنظور بررسی نرمال بودن اجزای اخاالل ،ه خطای ،همساان باودن واریاانس اجازای
اخالل و استقالل (عدم خود همبستگی) اجزای اخالل ،باه ترتیاب از آزماون جاارکبرا ،آمااره
 ،VIFآزمون  LRو آزمون وولدریپ بهره برده میشود .ارتباط بین هزینۀ سرمایه و چرخاۀ عمار
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شرکت با استفاده از چهاار مشیاار هزیناۀ سارمایه و دو مشیاار انادازهگیری شااخ

چرخاۀ عمار

شرکت آزمون شده است؛ و برای این آزمون ازرگرسایون چناد متغیاره شامارۀ  1اساتفاده شاده
است.
()1

𝑡𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + Ʃ4𝑖=1 𝛽𝑖 𝐶𝐿𝐶_𝐷𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐵𝑀𝑖,
𝑡+ 𝛽7 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡−1 + 𝛽9 𝐿𝐸𝑉𝑖,
𝑡+ 𝛽10 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

هزینااۀ ساارمایۀ ضاامنی اساات.

کااه در آن  :Ri,tمتغیرهااای وابسااته شااامل  1الگااوی مختلا

متغیرهای مستقل و کنترلی نیز شاامل چرخاۀ عمار شارکت دیکینساون ( ،)CLC_DUMانادازۀ
شرکت ( ،)SIZEفرفت رشد ( ،)BMریسک سیستماتیک ( ،)BETAشاخ

زیاان (،)LOSS

نسبت اهرمی ( ،)LEVریسک ورشکساتگی ( )ZSCOREاسات α0 .ضاریب ثابات و  εضاریب
خطا است .متغیار افالی ماورد توجاه در ایان الگاو ( CLC_DUMبهفاورت  1و  1وارد الگاو
میشود به این فورت که اگر شرکت در مرحله ظهور باشد عدد  1و اگر نباشاد  1یاا مالالً اگار
شرکت در مرحله رشد باشد  1و اگر نباشد  1و  )...است؛ که بر مبنای دیدگاه منابع -محور پویاا
و تئوری چرخۀ عمر ،پیشبینی میشود که  β1و  β4ملبت باشند و  β2و  β3منفی باشند .متغیرهاای
الگو به تفضیل در قسمت بشدی مشرفی خواهند شد.
به این نکته توجه شود که استفاده از این الگوی رگرسیون به منظور آزمون با شاخ
چرخۀ عمر شرکت که مربوط به دیآنجلو و همکاران ( )2116اسات ،باهجای شااخ

دیگار
مرباوط

به الگوی دیکینسون ( )2111که در الگوی باال بهفورت متغیر مستقل مجازی با  1ضریب  β1تاا
 β4برای هر مرحله از چرخۀ عمر شرکت ( )CLC_DUMآمده است ،تنها از یک متغیار مساتقل
𝐸𝑅) کاه مشیاار
و با یک ضریب  β1بهفورت نسبت ساود انباشاته باه کال داراییهاای شارکت (
𝐴𝑇

اندازهگیری چرخۀ عمر شرکت دیآنجلو و همکاران ( )2116است ،آورده میشود.
()2

𝑡+ 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐵𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖,

𝑡𝑖,

𝐴𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝑅𝐸⁄

𝑡+ 𝛽5 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡−1 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
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متغیر وابسته اندازهگیری هزینۀ سرمایۀ ضمنی

هزیناۀ سارمایه از طریاق دو رویکارد قابال انادازهگیری اسات :رویکارد ضامنی و رویکارد
مفهومی یا تحققیافته .اندازهگیری هزینۀ سرمایۀ ضمنی مبتنی بر نر بازده داخلی بنگاه بوده کاه
قیمت سهام بنگاه را با ارزش فشلی بازدۀ مورد انتظار جریان وجوه آتی برابر میکند (جهانشااد و
پارسایی .)1251 ،از سوی دیگر ،رویکرد تحقق یافته برای ارزیاابی هزیناۀ سارمایه از بازدههاای
گذشته سهام استفاده میکند .ارزیابی بر مبنای بازده تحقق یافته گذشته سهام با مشکل خطاهاای
اندازهگیری از قبیل ارزیابیهای نادرست فاکتور فر

ریسک و ریساک اضاافی هماراه اسات

(فاما و فرنچ .)1553 ،از این رو محققان بهطور فزایندهای بر هزینۀ سرمایۀ ضمنی تکیاه میکنناد.
در این پ وهش از رویکارد ضامنی در انادازهگیری هزیناۀ سارمایه اساتفاده شاده اسات .باهطور
مشخ

از دو الگوی ایستون ( )2111و الگوی اوهلسون و جاتنر ( )2119و نیز از یک الگو کاه

میانگین ساده سه الگوی فوق است به جهت نبود توافق در دقت و فحت ارزیابی هزیناۀ سارمایۀ
ضمنی استفاده شده است.
الگوی ایستون ( )2111ایستون هزینۀ سرمایه را بهعنوان تابشی از ساود و رشاد الگوساازی کارد.
تحت این رویکرد ارزیابی هزینۀ سرمایه مخت

شرکت برابر است با ریشه دومِ مشکاوسِ نسابتِ

قیمت به رشد سود است .به اینفورت:
()2

𝐸𝑃𝑆𝑡+2 − 𝐸𝑃𝑆𝑡+1
𝑡𝑃

√ = R PEG

که در آن  :EPSt+1سود هر سه پیشبینیشده برای یک سال بشد؛ : EPSt+2ساود هار ساه
پیشبینیشده برای دو سال بشد؛: EPSt+2-EPSt+1رشد سود پیشبینیشده؛  :Ptقیمت هر ساه در
سال جاری و  : RPEGهزینۀ سرمایه است .ایستون در الگوی بشدی خود این فارض ضامنی را کاه
سود تقسیمی هر سه در زمان  t+1ففر است کنار گذاشت (منظور همان فرضی که در الگاوی
قبلی خود لحای کرده بود) و الگوی  RMPEGرا بهفورت زیر محاسبه کرد:
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𝐸𝑃𝑆𝑡+2 + 𝑅𝑃𝐸𝐺 𝐷𝑃𝑆𝑡+1 − 𝐸𝑃𝑆𝑡+1
√ = 𝐺𝐸𝑃𝑀𝑅
𝑡𝑃

()1

که در آن  :EPSt+1سود هر سه پیشبینیشده برای یک سال بشد؛  :EPSt+2ساود هار ساه
پیشبینیشده برای دو سال بشد؛  :DPSt+1سود تقسایمی هار ساه در زماان t+1؛  :Ptقیمات هار
سه در سال جاری؛  :RPEGبازدۀ ماورد انتظاار باه دسات آماده از الگاوی ( )1و  : RMPEGهزیناۀ
سرمایه است.
الگوی اوهلسون و جاتنر ( )2119هزینۀ سرمایۀ ضمنی توست الگوی اهلسون و جاتنر بهفاورت
زیر اندازهگیری میشود ،تمامی متغیرهای این الگو نیز همانند توضیحات دو الگوی قبلی است:
𝐸𝑃𝑆𝑡+2
√ = 𝐽𝑂𝑅
× 𝑔2
𝑡𝑃
𝑒𝑝𝑠2 − 𝑒𝑝𝑠1
𝑑𝑝𝑠1
= 𝑔2
𝑟+
𝑒𝑝𝑠1
𝑒𝑝𝑠1

()9

توجه به ایان نکتاه ضاروری اسات کاه ایساتون و اوهلساون هاردو بارای مادل پیشانهادی خاود
محدودیت زیر را اعمال کردهاندEPSt+2≥ EPSt+1 ≥0 :
آخرین الگو :بهعنوان میانگین سه الگوی فوق مورد ارزیابی قرار میگیرد .رابطۀ 𝑅𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 )6
متغیر مستقل اندازهگیری چرخۀ عمر شرکت

اندازهگیری چرخۀ عمر در سطح شرکت دشوار است ،زیرا چرخۀ عمر محصول از مراحلای
دارای نقاط مشترک اما مجزا تشکیل شده است .بشالوه شرکتها میتوانند در فنایع متشددی به
رقابت بپردازناد و ارا اه محصاوالت آنهاا میتواناد نسابتاً مختلا

باشاد (دیکینساون.)2111 ،

بهمنظور لبه کردن بر اینگونه مشکالت ارزیابی ،در این پا وهش از روش دیکینساون ()2111
و دیآنجلو و همکاران ( )2116برای ایجاد شاخ
استفاده شده است.

تشیینکننده مرحله در چرخاۀ عمار شارکت
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دیکینسون ( )1122از فورت جریان وجوه نقاد شارکت اساتفاده میکناد .او مشتقاد اسات کاه
جریان وجوه نقاد نشااندهندۀ تفاوتهاای ساودآوری ،رشاد و ریساک یاک شارکت اسات و
ازایاانرو میتااوان جریااان وجااوه نقااد ناشاای از عملیااات ( ،)CFOجریااان وجااوه نقااد ناشاای از
سرمایهگذاری ()CFIو جریان وجوه نقد ناشی از تأمین مالی ( )CFFرا در مراحال چرخاۀ عمار
شرکتها (مشرفی -رشد -بلوغ -رکود -نازول) ماورد اساتفاده قارار داد .روش اساتفاده باه ایان
فورت است که اگر CFI<0 ،CFO<0و  CFF>0شرکت در مرحله مشرفای؛ و اگار ،CFO>0
CFI<0و  CFF>0شرکت در مرحله رشد؛ و اگر CFI<0 ،CFO>0و  CFF<0شرکت در مرحله
بلوغ؛ و اگر CFI>0 ،CFO<0و  CFF≤0یا  CFF≥0شرکت در مرحله نزول و باقیمانادۀ ساال -
شرکتها در مرحله رکود دستهبندی میشوند .شناسایی مراحل چرخاۀ عمار شارکت بار مبناای
روش دیکینسون ( )2111باعث استنباط جنبههای مختلفای از قبیال رفتاار تولیادی ،یاادگیری یاا
تجربه ،سرمایهگذاری ،سه بازار و الگوهای ورود و خروجای میگاردد .در نتیجاه ایان فرایناد
میتواند عملکرد و تخصی

منابع شرکت را نشان دهد .بهمنظور پیادهسازی الگاوی دیکینساون

( )2111در ایران الزم است که فورت جریاان وجاوه نقاد پانپ طبقاهای طباق اساتاندارد ایاران
بهفورت جریان وجوه نقد سهطبقهای طبق  FASBتبدیل شود.
دیآنجلو و همکاران ( )2116بهعنوان شاخصی برای چرخۀ عمر شرکت نسبت ساود انباشاته بار

𝐸𝑅)را به کار برده است .این شاخ
کل داراییها (
𝐴𝑇

دامنه یا حوزهای را که در آن شرکت تاأمین

مالی داخلی و یا وابسته به سرمایه خارجی است را انادازهگیری میکناد .مقادار زیااد نسابت

𝐸𝑅
𝐴𝑇

نشان میدهد که شرکت بالغتر و بزرگتر با کااهش در فرفاتهای سارمایهگذاری اسات  ،در

𝐸𝑅 در مرحله جوانی و رشد باا فرفاتهای سارمایهگذاری
حالی که شرکتهایی با مقدار کمتر
𝐴𝑇
بیشتر قرار دارد.
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صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد ایران

صورت جریان وجوه نقد طبق FASB

( 5طبقهای)

( 3طبقهای)

جریان وجوه نقد عملیاتی

جریان وجوه نقد عملیاتی  +جریان وجوه نقاد ناشای از
بازده سرمایهگذاری و سود پرداختی بابت تاأمین ماالی
 +جریان وجوه نقد ناشای از مالیاات  -ساود پرداختای
بابت تأمین مالی
----

جریان وجوه نقد ناشی از بازده سارمایهگذاری و ساود
پرداختی بابت تأمین مالی

-----

جریان وجوه نقد ناشی از مالیات
جریان وجوه نقد ناشی از سرمایهگذاری

جریان وجوه نقد ناشی از سرمایهگذاری

جریان وجوه نقد ناشی از تأمین مالی

جریان وجوه نقد ناشی از تأمین مالی  +ساود پرداختای
بابت تأمین مالی

متغیرهای کنترلی

برای کنترل از تشدادی از عوامل ریسک و وی گیهای شرکت که احتماالً در تشیاین هزیناۀ
سرمایه نقش دارد استفاده میشود:
اندازۀ شرکت ( )SIZEهزینۀ سرمایه را کاهش میدهد ،زیرا شرکتهای بزرگ احتماال
اشاتباه کمتاری دارناد (برگار و اودل ،)1559 ،بیشااتر توسات تحلیالگران تشقیاب میشااوند و از
نقاادینگی باااالتری برخوردارنااد (ویتماار و زورن .)2113 ،باارای اناادازهگیری اناادازۀ از لگاااریت
طبیشی کل داراییها استفاده میشود) .کل داراییها(𝑁𝐿 = 𝐸𝑍𝐼𝑆.
بتا ( )BETAبتا یکی دیگر از متغیرهای کنترلی است که ریسک سیستماتیک را نشان می
دهد و مستقیماً با هزینۀ سرمایه در ارتباط اسات (نیکبخات و طااهری .)1252 ،ضاریب بتاا برابار
کواریانس بازده سه با بازدۀ سبد اوراق بهادار بازار تقسی بر واریانس سابد اوراق بهاادار باازار
است .در این تحقیق بهمنظور محاسبه ضریب بتا از نرمافزار«رهآورد نوین» استفاده شده است.
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فرصت رشد ( )BMتوسات عادم اطمیناان و ریساک توفای

میشاود؛ بناابراین ،انتظاار

میرود که با هزینۀ سرمایه رابطه مستقی داشاته باشاد (فاماا و فارنچ .)1552 ،بارای انادازهگیری
فرفتهای رشد از نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار حقوق فاحبان سهام در پایان ساال ماالی
استفاده میشود.
زیددان ( )LOSSt-1ازآنجاییکااه زیااان بااهعنوان جریااان سااود منفاای شاارکت میتوانااد
سرمایهگذاران را از این بابت که شرکت منابع خود را از دست خواهد داد تحت تأثیر قرار دهاد
به عنوان متغیر کنترلی لحای میشود (منصور حسن و همکاران .)2119 ،برای این منظور از یاک
متغیر مجازی با مقدار ( )1برای مشاهدات مربوط به سال شرکتهایی با سود منفی در ساال قبال
و مقدار ( )1در یر این فورت لحای میشود.
نسبت اهرمی ( )LEVبهعنوان شاخصی از ریسک شرکت است .هرچه سطح اهرم باالتر،
خطر تشخیصی مربوط به شرکت بزرگتر و در نتیجه هزینۀ سرمایه شرکت باالتر مایرود (فاماا
و فاارنچ1552 ،؛ گبهاااردت و همکاااران .)2111 ،اناادازهگیری اهاارم مااالی بااه فااورت زیاار
بدهی بلند مدت +بدهی کوتاه مدت

اساات:

حقوق فاحبان سهام

= 𝑉𝐸𝐿 ریسددو ورشکسددتگی ( )ZSCOREباارای کنتاارل

ریسک ورشکستگی از  zآلتمن1استفاده میشود Z .آلتمن یک فاکتور ریساک یرسیساتماتیک
است .در این الگو هار چاه  Zپاایینتر باشاد درجاه بحاران ماالی شارکت بیشاتر اسات .در ایان
پ وهش  Zآلتمن بهفورت متغیر مجازی استفاده شاده باه ایان فاورت کاه بارای  Zهاایی کاه
بزرگتر از  1/9هستند و دارای سالمت ماالی بهحساا میآیناد مقادار  1و بارای  Zهاایی کاه
کوچکتر یا مساوی  1/9هستند و احتماالً داری بحران مالی هستند مقدار فافر اختصاا
میشود.

داده
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

آمارههای توفیفی پ وهش که شمایی کلی از وضشیت دادههای پ وهش را ارا ه میکنند
در جدول شمارۀ  1توزیع فراوانی متغیر شاخ

(مجازی) چرخۀ عمر شرکت و در جدول

شمارۀ  2آمار توفیفی متغیرهای پ وهش را ارا ه میدهند .همانطور که در جدول شمارۀ 1
مشاهده میشود  99/6درفد از سال -شرکتهای پ وهش در مرحله بلوغ به سر میبرند که به
طور قابلتوجهی از درفد متناظر برای دیگر مراحل چرخۀ عمر شرکت یشنی  6/3درفد12/3 ،
درفد 9/3 ،درفد ،و  15/2درفد به ترتیب برای مراحل ظهور ،رشد ،نزول ،و رکود بیشتر
است.
جدول شمارۀ  .2توزیع فراوانی متغیر مجازی چرخۀ عمر دیکینسون ()1122

ظهور

متغیرها

فراوانی

درفد

رشد

بلوغ

نزول

رکود

1

1111

531

156

1192

511

1

39

112

621

61

219

کل

1116

1116

1116

1116

1116

1

52/2

93/2

11/1

51/2

91/3

1

6/3

12/3

99/6

9/3

15/2

کل

111

111

111

111

111

(مشرفی)

جدول شمارۀ  2نشان میدهد که میانگین و میانه متغیر هزینۀ سرمایۀ ضمنی ( میانگین ساده
سه الگوی هزینۀ سرمایۀ ضمنی) ،برای مشاهدات پ وهش به ترتیب برابر 1/195و  1/223با
انحرا

مشیاری مشادل  1/266است .جدول شمارۀ  2همینطور نشان میدهد که میانگین و میانه
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𝐸𝑅

نسبت (𝐴𝑇) (مشیار اندازهگیری چرخۀ عمر شرکت دیآنجلو و همکاران  )2116به ترتیب برابر
 1/112و  1/116با انحرا

مشیاری مشادل  1/296است.
جدول شمارۀ  .1نتایج آمار توصیفی

متغیرها

نماد

میانگین

انحرا

چارک

مشیار

اول

میانه

چارک
سوم

هزینۀ سرمایۀ ضمنی

RAverage

1/195

1/266

1/111

1/223

1/299

چرخۀ عمر دیآنجلو

RE/TA

1/112

1/296

1/165

1/116

1/292

اندازۀ شرکت

SIZE

12/32

1/251

12/919

12/616

11/192

فرفتهای رشد

B/M

1/939

1/911

1/266

1/996

1/521

ریسک سیستماتیک

BETA

1/913

1/611

1/212

1/611

1/125

ریسک ورشکستگی

ZSCORE

2/555

1/121

1/952

2/111

2/921

LEV

1/155

1/991

1/153

1/229

1/929

نسبت اهرمی

نتایج آزمون فرضیهها

برای تشیین الگوی مناسب بهمنظور تخمین الگوهای پ وهش ،آزمون  Fلیمر و هاسمن اجرا
میشود که نتایپ در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود .قبل از آزمون  Fلیمر ،هاسمن و آزمون
برقراری فروض کالسیک رگرسیون ،آزمون ه خطی اجرا شد .ه خطی ،وضشیتی است که
نشان می دهد متغیر مستقل تابشی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر در مشادله رگرسیون
ه خطی زیاد باشد ،به این مشنا است که بین متغیرهای مستقل همبستگی زیادی وجود دارد و
ممکن است با وجود ضریب تشیین باال الگو از اعتبار برخوردار نباشد (تقیزاده خانقاه و زینالی،
 .)1251در تمام آزمونها مقدار آماره  VIFبرای همه متغیرها کمتر از  11به دست آمد ،بنابراین
مشکل ه خطی بین متغیرهای مستقل پ وهش وجود نداشت .نتایپ آزمون ناهمسانی واریانس
برای کلیه الگوها و نتایپ آزمون خودهمبستگی سریالی برای برخی از الگوهای رگرسیونی
پ وهش وجود آنها را تا ید میکند از اینرو بهمنظور رفع مشکل ناهمسانی واریانس و
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خودهمبستگی و اجرای الگوی رگرسیون از روش حداقل مربشات تشمی یافته ( )GLSاستفاده
میشود.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن

آزمون  Fلیمر
الگوهای پ وهش

آزمون هاسمن
آمارۀ

سطح

خیدو

مشناداری

الگوی فرضیه  .1با RPEG

1/319

1/111

تابلویی

12/661

1/119

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .1با RMPEG

9/122

1/111

تابلویی

12/521

1/121

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .1با ROJ

9/119

1/111

تابلویی

12/169

1/125

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .1با RAVERAGE

9/191

1/111

تابلویی

22/526

1/1112

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .2با RPEG

1/961

1/111

تابلویی

11/352

1/129

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .2با RMPEG

1/512

1/111

تابلویی

21/912

1/111

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .2با ROJ

1/321

1/111

تابلویی

12/529

1/116

اثرات ثابت

الگوی فرضیه  .2باRAVERAGE

9/269

1/111

تابلویی

11/999

1/111

اثرات ثابت

آمارۀ F

سطح
مشناداری

نتیجه

نتیجه

جدول شمارۀ  1نتایپ برآورد الگوی  1برای فرضیه اول پ وهش را نشان میدهد .مراحل
چرخۀ عمر دیکینسون به پنپ مرحله تقسی شده است که عبارتند از :ظهور ،رشد ،بلوغ ،رکود،
و نزول .ازآنجاکه تشخی

مرحله رکود به لحای تئوریک هنوز در ابهام قرار دارد این مرحله

در برآورد الگوی رگرسیونی نادیده گرفته شده است .نتایپ برآورد الگوی رگرسیون  1نشان
میدهد که ،مراحل :ظهور (به استلنای الگوهای  ،ROJ ،RMPEGو )RAverageو نزول (بهاستلنای
الگوی  )ROJارتباط مشنادار ( )p-value<5%و ملبت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی دارند ،درحالیکه
مراحل رشد و بلوغ از چرخۀ عمر شرکت ارتباط مشنادار ( )p-value<5%و منفی با تمامی
الگوهای هزینۀ سرمایۀ ضمنی دارند .همینطور برازش الگوی رگرسیونی پ وهش منجر به
محاسبه ضریب منفی برای متغیرهای اندازۀ شرکت (برای هر چهار الگوی هزینۀ سرمایۀ ضمنی)
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و ریسک ورشکستگی (بهجز در الگوی  RMPEGو  )ROJو ضریب ملبت برای متغیرهای
فرفتهای رشد ،بتا و اهرم مالی با سطح مناسبی از مشناداری از نظر آماری شده که نشان
میدهد با افزایش اندازۀ شرکت و  Zآلتمن (چون  Zآلتمن با افزایش نشان از سالمت مالی
شرکت و با کاهش نشان از ریسک و احتمال ورشکستگی است ،بهطور مشکوس تحلیل
میشود) ،هزینۀ سرمایۀ ضمنی شرکت کاهش یافته و با افزایش فرفت رشد (چون این نسبت
بهفورت نسبت ارزش دفتری به بازار برآورد شده مشکوس تحلیل میشود) ،ریسک
سیستماتیک «بتا» و اهرم مالی شرکت هزینۀ سرمایۀ ضمنی شرکت نیز افزایش مییابد.
این نتایپ در مورد ارتباط مشکوس اندازۀ شرکت و هزینۀ سرمایه با یافتههای نصیرپور
( )1235و با یافتههای علمانی ( )1291مطابقت دارد .همینطور نتایپ پ وهش حاضر در مورد
ارتباط ملبت اهرم مالی با هزینۀ سرمایه با یافتههای منصور حسن و همکاران ( )2119سازگار
است .در آخر نتایپ پ وهش حاضر در مورد ارتباط ملبت ریسک سیستماتیک با هزینۀ سرمایه با
یافتههای منصور حسن و همکاران ( )2119مطابقت دارد .در کل نتایپ این فرضیه با یافتههای
حجازی و جاللی ( ،)1296هایل و لوز ( )2116و با یافتههای عمران و پوینتون ( )2111مبنی بر
وجود ارتباط متغیرهای :ریسک سیستماتیک ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،اندازۀ شرکت
و اهرم مالی با هزینۀ سرمایه مطابقت دارد .با توجه به مقدار آمارۀ  Fفیشر الگوی رگرسیون
برازش شده مشنادار است و با توجه به ضریب تشیین در مورد چهار الگوی هزینۀ سرمایۀ ضمنی
متغیرهای مستقل به ترتیب برای الگوی اول  21درفد از تغییرات هزینۀ سرمایۀ ضمنی و برای
الگوی دوم و سوم و چهارم  21درفد 13 ،درفد و  25درفد از تغییرات هزینۀ سرمایۀ ضمنی
را توضیح میدهد.

 /421بررسی ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی بر اساس تئوریِ منابع -محورِ پویا
جدول شمارۀ  .1چرخۀ عمر دیکینسون ( )1122و هزینۀ سرمایۀ ضمنی

متغیرها
مقدار ثابت

نماد
Constant

ظهور

Introduction

رشد

Growth

بلوغ

Mature

نزول

Decline

اندازۀ شرکت

SIZE

فرفتهای رشد

B/M

بتا

BETA
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جدول شمارۀ  9نتایپ برآورد الگوی  2برای فرضیۀ دوم پ وهش را نشان میدهد .ضریب
متغیر چرخۀ عمر دیآنجلو ( )RE/TAنشان میدهد که چرخۀ عمر دیآنجلو با تمام الگوهای
هزینۀ سرمایۀ ضمنی ارتباط مشنادار و منفی دارد؛ یشنی با افزایش نسبت سود انباشته به کل
داراییهای شرکت هزینۀ سرمایۀ ضمنی کاهش مییابد .نتایپ این آزمونها در مورد ارتباط
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منفی نسبت سود انباشته به کل داراییها با هزینۀ سرمایه با یافتههای دیآنجلو و همکاران
( ،)2116منصور حسن و همکاران ( )2119سازگار است .با توجه به مقدار آمارۀ  Fفیشر الگوی
رگرسیون برازش شده مشنادار است و با توجه به ضریب تشیین در مورد چهار الگوی هزینۀ
سرمایۀ ضمنی متغیرهای مستقل به ترتیب برای الگوی اول  21درفد از تغییرات هزینۀ سرمایۀ
ضمنی و برای الگوی دوم و سوم و چهارم به ترتیب  21درفد 19 ،درفد و  29درفد از
تغییرات هزینۀ سرمایۀ ضمنی را توضیح میدهد.
جدول شمارۀ  .9چرخۀ عمر دیآنجلو و همکاران ( )2116و هزینۀ سرمایۀ ضمنی
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نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پ وهش بر مبنای تئوری منابع -محور پویا ،و تئوری چرخۀ عمر شرکت تغییرات
هزینۀ سرمایۀ ضمنی در طول مراحل مختل

چرخۀ عمر شرکت توضیح داده شده است،

همینطور نشان داده شد که شرکتها در مراحل مختل

چرخۀ عمر خود از سطوح متفاوت

منابع ،مزایای رقابتی ،عدم تقارن اطالعاتی و ریسک برخوردارند و از این رو هزینۀ سرمایه
شرکت نیز باید در طی مراحل چرخۀ عمر آن متفاوت باشد .هد
ارتباط بین مراحل مختل

پ وهش حاضر بررسی

چرخۀ عمر شرکت و هزینۀ سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایپ پ وهش حاضر برای فرضیه اول نشان میدهد که مطابق با تئوری منابع محور پویا
هزینۀ سرمایه شرکت برای هر چهار الگوی برآورد هزینۀ سرمایۀ ضمنی در مرحله بلوغ و در
مرحله رشد کاهش یافته در حالی که هزینۀ سرمایه در مرحله ظهور و نزول افزایش مییابد که
این نتایپ مطابق با یافتههای منصور حسن و همکاران ( )2119است .در واقع بر اساس این نتایپ
شرکتهای بالغ به دلیل موجودیت طوالنیترشان در بازار و برخورداری از منابع و ظرفیتهای
بزرگتر و نیتر و همینطور شرکتهای در مرحله رشد به دلیل داشتن پتانسیل قوی و
امیدبخش بودنشان بیشتر مورد توجه تحلیلگران مالی قرار گرفته و از عدم تقارن اطالعاتی
کمتری برخوردارند و همین موضوع شرکتهای در مرحله بلوغ و رشد را در وضشیت بهتری به
منظور جذ

سرمایه کافی با هزینه کمتر (هزینۀ سرمایه کمتر) قرار میدهد .از طر

دیگر

شرکتهای در مرحلۀ ظهور به علت برخورداری از منابع محدود و شرکتهای در مرحله نزول
نیز به دلیل برخورداری از منابع رو به کاهش جذابیت چندانی از دید سرمایهگذاران برای
سرمایهگذاری ندارند و تحلیلگران ه برای پوشش این شرکتها بیمیل هستند همین موضوع
هزینۀ سرمایه آنها را به شدت افزایش میدهد.
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نتایپ پ وهش حاضر برای فرضیۀ دوم که از الگوی دیآنجلو و همکاران (که بهفورت
نسبت سود انباشته به کل داراییها) استفاده کرده بود ،نشان داد که افزایش این نسبت نشان از
بزرگتر و بالغتر بودن شرکت با فرفتهای سرمایهگذاری کمتر و نیز ریسک ک تر و در
نهایت طبق مبانی نظری هزینۀ سرمایه کمتر است ،ولی کاهش این نسبت نشان از وجود شرکت
در مرحله جوانی و با فرفتهای سرمایهگذاری بیشتر و ریسک بیشتر و بنابراین هزینۀ سرمایه
بیشتر است که این نتایپ مطابق با یافتههای دیآنجلو و همکاران ( )2116و همینطور منصور
حسن و همکاران ( )2119است .با مقایسۀ این دو فرضیه بهطور محتوایی میتوان دستیابی به
نتایپ مشابه را مالحظه کرد ،همانطور که بر اساس تئوری منابع محور پویا در فرضیه اول نشان
داده شد که شرکتهای بالغ از هزینۀ سرمایه کمتر و شرکتهای در مرحله ظهور از هزینۀ
سرمایه بیشتر برخوردارند در فرضیۀ دوم ه نسبت سود انباشته به کل داراییها (الگوی
دیآنجلو) همین نتایپ را تأیید میکند .پ وهش حاضر شواهدی مبنی بر نقشی که چرخۀ عمر
شرکت در تشیین هزینۀ سرمایه بازی میکند ارا ه میدهد .بر اساس تئوری منابع محور پویا
سرمایه مالی ،منابع فیزیکی ،منابع انسانی و مهارتها و قابلیتهای شرکتهای بالغ و بزرگ
بسیار قوی و نی و متنوع است و وجود همین منابع و نیروی متخص

به شرکتهای بالغ

کمک میکند تا به مزایای رقابتی  ،برای کاهش ریسک و مشکل عدم تقارن اطالعاتی و برای
دستیابی به تأمین مالی راحتتر ،دست یابد و همین موضوع منجر به کاهش هزینۀ سرمایه
شرکت گردد .در واقع مه ترین نتیجهای که میتوان از پ وهش حاضر گرفت این است که
شرکتها باید تالش کنند که به مرحلۀ بلوغ دست یابند و یا تالش کنند در این مرحله (بلوغ)
که افلیترین مرحله چرخۀ عمر شرکت بهحسا میآید باقی بمانند ،تا از این طریق بتوانند از
منافع ناشی از هزینۀ سرمایه کمتر بهرهمند شوند.
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با توجه به نتایپ پ وهش به مدیران و سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در هنگام تصمی گیری
به مراحل چرخۀ عمر شرکت توجه کنند و در شرکتهای در مرحله بلوغ سرمایهگذاری کنند،
زیرا این شرکتها از مزایای رقابتی بیشتری برخوردارند .همچنین برای پ وهشهای آتی
پیشنهاد میشود که تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی را بر ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت
و هزینۀ سرمایۀ ضمنی بررسی کنند.
یادداشتها
1. Dynamic Resource-Based
چرخاۀ عمار شارکت را باهجز مرحلاه رکاود

2. Miller and Friesen
 .2بر اساس الگوی چرخۀ عمر دیکینسون ( ،)2111وی نقاش مراحال مختلا

بهروشنی طبق مبانی نظری با جز یات کامل مطرح کرده اسات .از ایان رو عالمات و جهات ماورد انتظاار بارای جریاناات
نقدی ناشی از عملیات یا تأمین مالی یا سرمایهگذاری برای این مرحله از چرخۀ عمر مشخ

ناست (یاا باه عباارت دیگار

ه میتواند ملبت و ه منفی باشد) .به همین دلیل در تدوین فرضیه پا وهش از مرحلاه رکاود باهعنوان مبناای افازایش و
کاهش در مراحل دیگر استفاده شده است.
)+

ارزش بازار حقوق فاحبان سهام
کل بدهی ها

( ) + 0.6

سود قبل بهره و مالیات
کل دارایی ها

( ) + 3.3

سود انباشته

( ) + 1.4

کل دارایی ها

سرمایه در گردش
کل دارایی ها

( 4.ZSCORE = 1.2
)

فروش

(0.999

کل دارایی ها
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