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Abstract
Objective: This research investigates the financing strategies of companies under normal and the economic crisis conditions
over the years 2003-2016.
Method: The statistical population of this research consists of companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iran
Over-The-Counter market (OTC). Research hypotheses have been tested through Multivariate Regression Equation.
Results: The findings indicate that in both normal and crisis periods, the ROA (Return on Assets) and size of the company
have a positive impact on the financing through the stock market. In addition, despite the negative impacts of sales growth,
profitability, and average financial leverage on equity financing, tangible assets and market risk fail to indicate any effect on
it. The results also demonstrate that the ROA and size of the company have negative effects on financing through the debt
market over both normal and crisis periods. In addition, notwithstanding the negative impact of sales growth during the crisis
period on debt financing, this effect is positive in the normal condition. Moreover, profitability and financial leverage have
positive effects on debt financing during both normal and crisis times. Finally, it has been revealed that tangible assets have
a positive impact on debt financing during the crisis period, but a negative effect during the normal period. Market risk has
no effect on debt financing.
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چکیده 
9939  راهبردهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و بحران اقتصادی طی سالهای، در این پژوهش:هدف
. بررسی و مقایسه شده است9921 تا
 فرضیهها ازطریق معادلۀ رگرسیون چندمتغیره و با. جامعۀ آماری را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تشکیل میدهد:روش
. آزمون شده استEviews استفاده از نرمافزار
 رشد. یافتهها نشان میدهد بازده داراییها و اندازۀ شرکت تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام در هر دو دورۀ عادی و بحران دارد:نتایج
 تأثیری بر تأمین مالی، داراییهای مشهود و ریسک بازار. سودآوری و متوسط اهرم مالی تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام دارد،فروش
 بهعالوه یافتهها نشان میدهد بازده داراییها و اندازۀ شرکت تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار بدهی در هر دو دورۀ.ازطریق بازار سهام ندارد
. رشد فروش در دورۀ بحران تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارد؛ اما این تأثیر در دورۀ عادی مثبت و مستقیم است.عادی و بحران دارد
 داراییهای مشهود تأثیر مثبتی بر تأمین مالی ازطریق.متغیرهای سودآوری و متوسط اهرم مالی نیز تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارند
. تأثیری بر تأمین مالی ازطریق بدهی ندارد، ریسک بازار، براساس مقدار ضرایب.بدهی در دورۀ بحران دارد؛ ولی در دورۀ عادی این رابطه منفی است
 دورۀ عادی ، دورۀ بحران اقتصادی، بدهی، بازار سهام،تأمین مالی:واژههایکلیدی
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مقدمه .

ممکن است به بازارهای سهام و اوراق بهاادار دسترسای

انتخاب سااتتار سارمایه بارای باه حاداکثر رسااندن

7

3

پیدا کنند (برگر و اودل .)9223 ،

ارزش بازار شرکت باه یکای از مهامتارین چاالشهاای

لمون 2و رابرتز )9393( 93نشان دادند در طاول دورۀ

فراروی شرکتها تبدیل شده اسات .افازایش عالقاه باه

 9231تا  9229بهطور متوسط شرکتهای ساودآورتر و

ساتتار سرمایه سبب توساعۀ طیاف وسایعی از نظریاههاا

سالمتار ازلحاا ماالی ،از باین شارکتهاای وابساته باه

شده است که توضیح میدهد چگونه شرکتها ترکیب

بانک اند .هنگاامی کاه شاوم ماالی باه سیساتم باانکی

تاص ای از باادهی و حقااوق صاااحبان سااهام را انتخاااب

برسااد ،تااأثیر بیشااتری باار وامدهاای بااه کساابوکارهااای

ماایکننااد (کااورهاللاا  .)9391 ،9یکاای از جدیاادترین

کوچک دارد .این امر به این دلیل است که شرکتهای

نظریااههااای رفتاااری دربااارۀ ساااتتار ساارمایه ،نظریااۀ

کوچک جایگزینهای نزدیک برای وام بانکی ندارناد؛

زمانبندی بازار است .زمانبندی بازار به این معنی است

بنابراین ،کاهش وام دهی به شرکتهای کوچک ،تاأثیر

که یک شرکت مایتواناد از فرصات اساتفاده کناد .باه

بیشتری بر فعالیتهای آنها نسبت به شرکتهای بازر

عبارت دیگر ،زمانی که شارایط باازار بارای یاک ناوع

دارد .بهطور کلی استدالل میشود هنگاامی کاه عرضاۀ

تاص از سرمایه مطلوب است ،میتواند سرمایۀ اضاافی

اعتبارهای تارجی با مشکل روبهرو میشود ،شرکتهاا

را افزایش دهد (زورتیوا 9و نچیوا .)9397 ،9باا توجاه باه

برای منااب ماالی جاایگزین در جساتجوی تاأمین ماالی

زمانبندی بازار ،تصمیمگیریهای مربوط به تأمین ماالی

داتلاای ،مساااال مربااوط بااه حقااوق صاااحبان سااهام و

شرکتها و درنتیجه ساتتار سرمایۀ شرکت ،بهشدت باه

99

99

اعتبارات تجاریاند (لین و پاراویزینی .)9393 ،

شرایط بازار بهویژه ارزش باازار و نوساانات آن بساتگی

لین و پاراویزینی ( )9393بیان می کنند که شرکتها

دارد (داغانی ،اعتماادی ،عزیزتاانی و اناواریرساتمی،

پس از تأثیر منفی بحران اقتصادی بر اعتبارات باانکی از

 .)9391اینکه شرکتها چگونه سرمایهگاذاری تاود را

تأمین مالی ازطریق سهام استفاده مایکنناد؛ بناابراین ،باا

تاااأمین ماااالی ما ایکنناااد یکا ای از مسااااال اصااالی در

توجه به اینکه در شرایط عادی یا بحران اقتصاادی قارار

اسات (ماایرز،4

داریاام ،شاارکتهااا هنگااام نیاااز بااه مناااب مااالی جدیااد،

 .)9234نظریۀ سلسلهمراتب تاأمین ماالی نشاان مایدهاد

ازطریق بهرهگیاری از منااب داتلای بنگااه اعام از ساود

شاارکتهااا تااأمین مااالی داتل ای را باار ساارمایهگااذاری

انباشته و ذتایر یا دریافت وام و اعتبارات از باناکهاا و

تارجی ترجیح میدهند (اولین پلۀ سلسلهمراتاب تاأمین

مؤسسات مالی و اعتباری یا انتشاار ساهام و ساایر اناواع

مالی) و اگر از تأمین مالی تاارجی اساتفاده شاود ،آنهاا

اوراق بهادار بدهی و سارمایه ای ،نیااز تاود را برطار

باادهی را باار سااهام تاارجیح م ایدهنااد (چااوی 1و سااو،1

میکنند.

پژوهشهای مالی شارکتهاای بازر

 .)9397همان طور که شرکتها رشد میکنناد ،نیازمناد

بحث و گفتمان پویا در زمینۀ تأمین مالی در شارایط

تأمین مالی ازطریق سهام و بدهی میشاوند و درنهایات،

عادی و بحران اقتصادی در باورس اوراق بهاادر تهاران

1. Koralalage
2. Zavertiaeva
3. Nechaeva
4. Myers
5. Choi
6. Suh

7. Berger
8. Udell
9. Lemmon
10. Roberts
11. Lin
12. Paravisini

استراتژیهای تأمین مالی شرکتها در شرایط عادی و بحران...
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که موجب غنای ادبیاات و داناش نظاری و کاربردهاای

شرکتها و تأثیرپذیری تأمین مالی از متغیرهای متعادد،

عملی درباارۀ تاأمین ماالی شاود ،یکای از عوامال مهام

ایاان پااژوهش ضاامن در نظاار گاارفتن اثاارات همزمااان

انگیزۀ پژوهشگران در پژوهش حاضر به شمار مایآیاد.

متغیرهااای پیشاانهادی (بااازده دارایاایهااا ،رشااد فااروش،

عالوه بر این ،بیشتر مطالعات و پژوهش های انجاامشاده

جریااانهااای نقاادی ،سااودآوری ،دارایاایهااای مشااهود،

در داتاال و تااارو کشااور روشهااای تااأمین مااالی را

اناادازۀ شاارکت ،اهاارم مااالی و ریسااک بااازار) تااأثیرات

بررسی کردهاند که مهمترین آنهاا شاامل پاژوهشهاای

تعدیلکنندگی هر کدام از آنها را بر ساایر متغیرهاا ،در

مایرز ( ،)9234گیلسون ،9جان 9و النگ ،)9223( 9برگر

قالااب ماااتریس کوواریااانس نیااز در نظاار گرفتااه اساات؛

و اودل (9223؛  ،)9339بااااااری ،4ماااااان ،1میهاااااو 1و

بنابراین ،درصدد پاسخ به این ساؤال اسات کاه آیاا باین

رودریگاااز ،)9333( 7لماااون و رابرتااز ( ،)9393لااین و

تأمین مالی ازطریق انتشار سهام و بدهی در دورۀ عاادی

پاراویزینی ( ،)9393چاوا 3و پورنندام ،)9399( 2اکبر،93

و بحران اقتصادی تفاوت وجود دارد یا تیر.

رحمااان 99و ارماارود ،)9399( 99کااورهاللاا (،)9391
زورتیوا و نچیوا ( ،)9397چوی و سو ( ،)9397زنجیردار

مبانینظری .

و ابراهیمیراد ( ،)9332مالنظری ،حجاازی و صاحرایی

برای اولین باار ماایرز ( )9234نظریاۀ سلساله مراتبای

( ،)9393تداییولهزاقرد و سلیمیآقاالطفعلی ( )9394و

الگوهای تاأمین ماالی را باه صاورت زیار مطار کارده

رضااایی و ساایاری ( )9391اساات .هاای یااک از ایاان

است :شارکت هاا منااب تاأمین ماالی داتلای را تارجیح

پاژوهشهااا الگااوهااای تاأمین مااالی در شاارایط رونااق و

می دهند .یاک نسابت تقسایم ساود هاد

باا توجاه باه

بحران مالی را مقایسه نکردهاند و تمرکز آنهاا بار تاأمین

موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب و از تغییرات یکباره

مااالی و روشهااای آن باادون در نظاار گاارفتن شاارایط

در سود تقسیمی اجتناب میشود؛ سپس سیاست تقسایم

اقتصادی بوده است .تأل این موضاوع در آن اسات کاه

سود ثابت همراه با تغییرات غیرمنتظاره در ساودآوری و

با وجود آنکه چرتههاای اقتصاادی در ساالیان متماادی

موقعیت های سرمایهگذاری برقرار میشود؛ بادان معنای

بهصورت پیدرپی تغییر رژیم دادهاناد ،پژوهشاگران باه

که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجادشدۀ داتلی بیشتر

این تغییر رژیم توجه نکردهاند .نوآوری پژوهش حاضار

و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایهای است .اگار

این است کاه پاژوهشهاای مختلاف اثارات متغیرهاای

جریان های نقدی از هزینه هاای سارمایه ای بیشاتر باشاد،

مدنظر در این پژوهش را بهصورت تاکمتغیاره در نظار

شرکت بدهی هاای تاود را بازپرداتات مای کناد .اگار

گرفتهاناد .باا توجاه باه یکپارچاهباودن اطالعاات ماالی

جریانات نقادی از هزیناه هاای سارمایه ای کمتار باشاد،
شرکت از مانده حساب های بانکی تود استفاده می کند

1. Gilson
2. John
3. Lang
4. Barry
5. Mann
6. Mihov
7. Rodriguez
8. Chava
9. Purnanandam
10. Akbar
11. Rahman
12. Ormrod

یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) تاود
مبادرت می ورزد .در صورت نیاز باه منااب تاأمین ماالی
تارجی ،شرکت هاا ابتادا مطمانن تارین اوراق بهاادار را
انتشار می دهند .بر این اساس شرکت هاا ابتادا از بادهی،
سپس در صورت امکان از اوراق تبدیل پذیر یا از ساهام
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عادی برای تأمین مالی استفاده می کنند (ابزری ،دستگیر

رشد از سود انباشته ،شرکت باید بر بدهی بیشتر یا تأمین

و قلیپور.)9337 ،

مالی ازطریق انتشار سهام تکیاه کناد؛ بناابراین ،بایاد باه

براساس نظریۀ توازن ،دارایی ها ابازاری بارای تاأمین

ارتباط رشد و سودآوری بسیار توجه کرد و این نکته را

مااالیانااد؛ بنااابراین ،زمااانی کااه ارزش وثیقااۀ دارایاایهااا

در نظر داشت که در زمینۀ چگونگی ارتباط بین رشاد و

افزایش مییاباد ،امکاان تاأمین ماالی شارکت باا بادهی

سااودآوری توافااق کلاای وجااود ناادارد (فیتزیمااونس،9

بیشتر میشود؛ زیرا شرکتهاایی کاه دارایایهاای آنهاا

اسااتیفنس 9و داگااالس .)9331 ،9اگاار شاارکت تواهااان

ارزش وثیقه گذاری بیشاتر دارد ،تواناایی بیشاتری بارای

رشد و توسعه باشد ،باید به تأمین ماالی اقادام کناد و از

انتشار بدهی تضمینشاده دارناد .پاژوهشهاای زیاادی،

سودآوری آتی سرمایه گذاری های تود اطمیناان نسابی

وجااود ارتباااط مثباات بااین ساااتتار دارایاایهااا و میاازان

داشته باشد تا بتواناد هزیناۀ ایان تاأمین ماالی را پوشاش

اسااتفاده از اهاارم در شاارکتهااا را اثبااات کااردهانااد.

دهد و برای تأمین کنندگان سرمایه ،ساود پاذیرفتنی نیاز

دارایی های ثابت مشهود ،این قابلیت را دارند کاه تاأمین

حاصل کند؛ بنابراین ،درم رابطۀ همزمان این دو عامل

مالی جدید شارکت هاا را بهباود بخشاند و روش ایمنای

(رشد و سودآوری) اهمیت ویژهای دارد.

برای فراهم کردن وثیقه برای شرکت ها به حساب آیناد.

در زمان حاضر محیطی که شرکتهاا در آن فعالیات

مبانی تأمین مالی شرکت عموماً بر عینی بودن دارایای هاا

ماایکننااد ،محیطاای در حااال رشااد و رقااابتی اساات و

بااهمنزلااۀ محاارم اصاالی راهکااار وثیقااهگااذاری تأکیااد

شرکتها نیز برای پیشرفت ،به توسعۀ فعالیتهای تود باا

داشته اند؛ در حالی که مبانی جدیدتر ،بر اهمیت قابلیات

سرمایهگاذاری جدیاد نیااز دارناد .سارمایهگاذاریهاای

انتقال دارایی ها تأکید دارند که این امر موجاب کااهش

جدید به تأمین مالی و وجاوه نقاد الزم نیااز دارد .در ایان

محاااادودیتهااااای مااااالی شاااارکت ماااایشااااود

زمینه ،شرکتها ناگزیر میشاوند از ساازوکارهای تاأمین

(الریدشااتبیااا  ،صااالحی و سااخاوتپااور.)9393 ،

مالی استفاده کنند (الریدشتبیا

و همکاران.)9393 ،

ازسوی دیگر ،رشد از مقوله هایی است که پژوهشاگران

تأمین مالی شرکتی ،به راهکارهایی معطو

به آن توجه ویژه ای دارند .استفاده از رشد به منزلۀ سنجۀ

آن برای تأمین مالی سرمایهگذاریها ،مایتاوان وجاوهی

عملکرد شرکت ،به طور کلی بر این ایاده اساتوار اسات

را کسب کرد .گزینههاای موجاود شاامل اناواع مختلاف

که رشد عاملی پیشارو در دسات یاابی باه فوایاد رقاابتی

بدهی ،سهام و اوراق بهادار اسالمی (صکوم) اسات .در

مداوم و سودآوری است .افزون بار ایان ،شارکتهاای

محایط یاک شاارکت ،ترکیابهااای انتخااابی از ایان سااه

تر طول عمر بیشتری دارناد و از فوایاد مارتبط باا

گزینه ،سااتتار سارمایهساازمان را مشاخص مایکناد .در

چرتۀ عمر در اقتصاد بهره می برند .نگاه دیگر این است

بسیاری از پژوهشها ،مناب تأمین مالی شرکتها براساس

که شرکتهایی که باا سارعت رشاد مایکنناد ،ممکان

سیاست تأمین مالی آنها به دو بخش مناب ماالی درونای و

است با مشکالت زیادی روبه رو شوند و ایان امار سابب

مناب مالی بیرونی تقسیم میشاود کاه مایتواناد باه روش

کاهش سودآوری آنها مای شاود و مشاکالتی در تاأمین

کوتاهمدت یا بلندمدت استفاده شود .الزمۀ تأمین سارمایه

بزر

اسات کاه باا

مالی به وجود می آورد .بهطور کلی دربارۀ رشاد پایادار
تفکر بدون سودآوری سخت است .بدون تاأمین وجاوه

1. Fitzsimmons
2. Steffens
3. Douglas
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از مناب درونی ،سودآوری گذشتۀ شرکت است که مناب

بازارهای سرمایۀ توسعه یافته ،چنین سیاستی مردود شمرده

الزم برای تاأمین ماالی شارکت ،از محال ساود انباشاته و

شده است .برتی نمودهای بحران مالی جهانی در اقتصااد

مبالغ دروشده بهمنزلۀ استهالم انباشته فاراهم مای شاود.

ایران در اشکال مختلف نظیر کاهش قیمات دارایای هاا و

مناب ماالی بیرونای از محال انتشاار بادهی و ساهام تاأمین

افت شاتص های بازار سرمایه مشااهده شاد .باا توجاه باه

میشود .اساتفادۀ بایش از حاد از بادهی در تاأمین ماالی،

ویژگی توسعه یافتگی اندم بازار سرمایۀ ایاران ،احتماال

بااهوی اژه در دورههااای رکااود اقتصااادی ،بااهدلیاال هزین اۀ

تبدیل بحران به رکود شدید ،بیشتر وجود دارد؛ ازایانرو،

ورشکستگی و هزینههای پرداتتی بابت بهره ،شارکتهاا

توجه به تادوین و اجارای سیاساتهاای مقابلاه باا بحاران

را دچار مخاطره میکند .در این شرایط ،این شارکتهاا،

برای اقتصاد اهمیت و ضرورت اساسای دارد (فارزینوش

وجوه ضروری عملیات تود را بهسختی تاأمین مایکنناد

و برتورداری.)9393 ،

که سبب وتیمترشدن شرایط عملکاردیشاان مایشاود.

رضاقره باغ و محمدی ( )9391به این نتیجه رسایدند

تأمین مالی ازطریق حقاوق صااحبان ساهام ،شاامل ساهام

که شرکتهای ساهاممحاور ،باهدلیال هزیناههاای ماالی

عادی میشود که سبب هزینۀ سارمایۀ بیشاتری مایشاود؛

پااایینتاار نساابت بااه می اانگین صاانعت ،در دورۀ رکااود

زیرا ساهامداران در ازای ریساک بیشاتری کاه نسابت باه

اقتصادی عملکارد ماالی بهتاری ازنظار حفان نقادینگی

صاحبان بدهی تحمل میکنند ،تواهان سود بیشاتری نیاز

داشتهاند .آگیاون ،9باناد ،9کلام 9و مارینساکو)9334( 4

هستند (کیمیاگری و نبوی .)9393 ،بحارانهاای ماالی ،از

دریافتنااد شاارکتهااایی کااه بااا فرصااتهااای رشااد باااال

پدیاادههااای رای ا در طااول حیااات اقتصااادی کشااورها

روبااهرو هسااتند ،از باادهی کمتااری باارای تااأمین مااالی

بوده اند .چگونگی مقابله با بحران و کاهش تبعاات منفای

استفاده میکنند و در آنها احتمال استفاده از تأمین ماالی

آن ،از مهم ترین دغدغاه هاای کشاورهای درگیار بحاران

ازطریق سهام افزایش مییابد .یافتههای پژوهش کواس

1

بوده است .سایر کشورها نیز اقدامات پیشاگیرانه از وقاوع

و ووتر )9337( 1در زمینۀ بررسی دو روش تاأمین ماالی

بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشاان را اسااس

به این صورت است که ابتدا تأمین مالی شرکت ها رفتار

تااالشهااای تااود قاارار دادهانااد .بحاارانهااای مااالی در

چرته ای دارد و به اندازۀ شرکت نیز بساتگی دارد .دوم

کشورهای جنوب شرقی آسیا ،آرژانتین ،برزیل ،مکزیاک

اینکه ،پژوهشگران چهاارچوبی بار پایاۀ تاأمین ماالی باا

وغیره ازجمله بزر ترین بحران های ماالی در دهاه هاای

باادهی امااا در جهاات تعاادیل میاازان اسااتفاده از آن و

 9233و  9223بااودهانااد .کشااورهای درگیاار بحااران ،بااه

حرکت بهسمت تأمین مالی با سهام برای کاهش اثارات

سیاست های مختلفی نظیر کاهش یاا افازایش نار بهاره،

ناامطلوب بادهی اراااه مایدهناد .نتاای مطالعاۀ اکبار و

اصال مقررات بازار سرمایه ،تزریق پول به اقتصاد وغیاره

همکااران ( )9399نشااان داد بحااران اعتباااری باار نساابت

برای پیشگیری یا درمان بحران های مالی توجه کاردهاناد.

اهرمی شرکتهای تصوصی تأثیر منفی گذاشته اسات.

در ایاان میااان ،ساااتتار اقتصااادی کشااورها در انتخاااب

ای ان تااأثیر تااود را بیشااتر باار کانااالهااای تااأمین مااالی

سیاست های مقابله با بحران های مالی نقش اساسای داشاته
اساات .باارای مثااال کشااورهای بااا بااازار ساارمایۀ کمتاار
توسعهیافته ،برای جلوگیری از وقوع رکود بعد از بحاران،
نر بهره را کاهش داده اند؛ در حالی که در کشورهای با

1. Aghion
2. Bond
3. Klemm
4. Marinescu
5. Covas
6. Wouter

 / 93مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هشتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )92تابستان 9922

کوتاه مدت مانناد بادهی کوتااهمادت و اعتباار تجااری

ساارمایۀ کمتااری بااودهانااد .وانهوانااگ ،3گیااوراو،2
93
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نشان می دهد؛ درنتیجه ،شرکتهای تصوصی پول نقاد

الهیانی و سران ( )9393رابطۀ بین عوامال مارتبط باا

م ایگیرنااد و باارای پوشااش ریسااک منف ای انقباضااات

شاارکت (اناادازه ،دارایاایهااای مشااهود و دارایاایهااای

اعتباری ،سهام صادر میکنند .پروانکاا ،9لای ،9یاوان 9و

نامشاااهود ،رشاااد و ساااودآوری) و سااااتتار سااارمایۀ

چان )9394( 4به این نتیجه رسیدند که میازان نقادینگی،

شرکتهای فرانسوی را در دورۀ عاادی ()9339-9337

ساتتار دارایی ها و سودآوری از عوامال مهام ماؤثر بار

و دورۀ بحااران ( )9333-9399بررساای کردنااد .آنااان

ساتتار سرمایۀ بنگاه ها هستند .متین فرد و قوشاییقوجاق

دریافتند در طول بحران جهانی ،شارکت هاای کوچاک

( )9391نشااان دادنااد بااین ساااتتار ساارمایه بااا ارزش

برای تأمین مالی ،بیشتر از مناب داتلی استفاده مایکنناد

وثیقه ای دارایی ها ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛

و در صورت لزوم ،شرکت های کوچاک ،دارایایهاای

بنابراین ،شرکت های با سطح دارایای هاای وثیقاه شادنی

مشهود یا غیرضروری را به فروش می رسانند؛ زیرا آنهاا

بیشااتر ،ماایتواننااد نیازهااای تااود بااه مناااب مااالی را بااا

بر تواناییهای اصلی تود تمرکز میکنند و داراییهاای

کنند .افالطونی ( )9391نشاان داد باا

نامشهود تاود را توساعه مایدهناد .یافتاههاای پاژوهش

افزایش دارایی های وثیقه ای ،میزان تأمین ماالی از محال

جرمیس 99و یگیات )9392( 99نشااندهنادۀ آن باود کاه

باادهیهااا افاازایش مااییابااد و بااهدنبااال آن ،میاازان

سودآوری و فرصت های رشاد رابطاۀ منفای باا سااتتار

سرمایهگذاری شرکت نیز زیاد می شود .افازایش حجام

سااارمایه دارد و رابطاااۀ مثبااات باااین انااادازۀ شااارکت،

داراییهای وثیقاهشادنی سابب تساهیل در تاأمین اعتباار

داراییهای مشهود ،صانعت و اهارم باا سااتتار سارمایه

میشود که این امر ،محدودیت های ماالی ایجادشاده را

برای دوره های قبل و بعد از بحران مالی ضاعیف اسات.

تاحدودی رف می کناد .چاوی و ساو ( )9397دریافتناد

مرادی 94و پااولت )9392( 91دریافتند که رشد فروش و

که شرکت های کرهای از بدهیهای بلندمدت باه جاای

سودآوری ،به طاور معنااداری نسابت باه بادهی و ساهام

صدور سهام برای سرمایهگذاری استفاده میکنند و ایان

منفی است .عالوه بر ایان ،انادازۀ شارکت و دارایای هاا

نشان میدهد ظرفیت بدهی به شرکتها اجازه مایدهاد

بهطور جالبتوجهی با بدهی و سهام رابطۀ مثبت دارند.

استفاده از صدور سهام را کاهش دهند .یافتههای ویال،1

بااا توجااه بااه مباحااث مطاار شااده در مبااانی نظااری،

استقرا

برطر

هااوفر 1و میلاار )9397( 7نشاااندهناادۀ اهمیاات حقااوق

فرضیهها به شر زیر تدوین شد:

صاحبان سهام بهمنزلۀ منبا اصالی تاأمین ماالی در دورۀ

فرضیۀ اول :بین نسبت بازده داراییها و تاأمین ماالی

بحااران مااالی باارای کسااب و کارهااای کوچااک اساات.

ازطریق بازار سهام در شرایط عادی و بحاران اقتصاادی

بااهعااالوه ،نویسااندگان دریافتااهانااد کااه شاارکتهااای

رابطۀ معناداری وجود دارد.

کوچااک از زمااان بحااران مااالی  9333بااهدنبااال کسااب
1. Provanka
2. Li
3. Yuan
4. Chan
5. Wille
6. Hoffer
7. Miller

8. Van Hoang
9. Gurau
10. Lahiani
11. Seran
12. Jermias
13. Yigit
14. Moradi
15. Paulet
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سااازمان بااورس اوراق بهااادار و

بازار سهام در شارایط عاادی و بحاران اقتصاادی رابطاۀ

باناااکهاااای اطالعااااتی رهآورد ناااوین و تااادبیرپرداز

معناداری وجود دارد.

گردآوری و سپس با جم بنادی و محاسابات موردنیااز

فرضیۀ سوم :بین نسبت بازده دارایی ها و تأمین ماالی

در صفحۀ گستردۀ نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیال

ازطریق بازار بدهی در شرایط عادی و بحاران اقتصاادی

آماااده شااده اساات .باارای آزمااون فرضاایههااا از الگااوی

رابطۀ معناداری وجود دارد.

رگرسیونی و داده های ترکیبی و تجزیه و تحلیال نهاایی

فرضیۀ چهارم :بین رشد فروش و تأمین مالی ازطریق
بازار بدهی در شرایط عاادی و بحاران اقتصاادی رابطاۀ
معناداری وجود دارد.

به کمک نرم افزارهای  Eviewsو  SPSSاساتفاده شاده
است.
حقااوق صاااحبان سااهام منتشرشااده و باادهی تااالص
صادرشده ،باه منزلاۀ متغیار وابساته تعریاف شاده اسات.

روشپژوهش .
جامعاااۀ آمااااری پاااژوهش شاااامل شااارکتهاااای
پذیرفتااهشااده در بااورس اوراق بهااادار تهااران در قلماارو

حقوق صاحبان سهام منتشرشده عباارت اسات از تاأمین
مالی ازطریق انتشار ساهام کاه باهصاورت زیار محاسابه
تواهد شد (زورتیوا و نچیوا.)9397 ،

زمانی بین سال های  9939تا  9921است که ویژگیهای
زیر را دارند:
شرکت قبل از سال  9939در بورس پذیرفته شاده و
تا پایان سال  9921در بورس فعال باشد ،بهدلیال ماهیات
تاص فعالیت شارکتهاای هلادینگ ،بیماه ،لیزیناگ،
باناکهااا ،مؤسسااات ماالی و ساارمایهگااذاری و تفاااوت
جالبتوجه آنهاا باا شارکتهاای تولیادی و بازرگاانی،
شرکت انتخابی جزء شرکتهای یادشده نباشد ،شرکت
طی بازۀ زمانی پژوهش تغییر سال ماالی نداشاته باشاد و
اطالعااات مااالی شاارکتهااا در دسااترس باشااد .در ایاان
پژوهش از دادههای شرکتها در دورۀ بحران و پاس از
آن استفاده شده است .برای بررسی اثارات بحاران روی

کااه در آن  Total equitytحقااوق صاااحبان سااهام
پایان دوره Total equityt-1 ،حقوق صاحبان ساهام اول
دوره Retained Earningt،سااود انباشااتۀ پایااان دوره،
Earningt-1

 Retainedسااااود انباشااااتۀ اول دوره و

 Total assetsکل داراییهاست.
بدهی تالص صادرشده ،عباارت اسات از تاأمین ماالی
ازطریق گرفتن وامهای بلندمدت و کوتاهمادت کاه بارای
محاسبۀ تأثیر آن ،از نسابت کال بادهیهاا باه دارایایهاای
شرکتهایی استفاده تواهد شاد کاه اقادام باه گارفتن وام
بلندمدت و کوتاهمدت کردهاند (زورتیوا و نچیوا.)9397 ،

تأمین مالی ،مطالعه به دو دوره تفکیک شد .دورۀ بحران
از سال  9939تاا  9933و دورۀ عاادی از ساال  9932تاا

که در آن  Total debttکل بدهیهاای پایاان دوره،

 9921در نظااار گرفتاااه شاااده اسااات .در نظااار گااارفتن

 Total debtt-1کل بدهیهای اول دوره و Total assets

ویژگی های ذکرشده سبب انتخاب نمونۀ آمااری شاامل

کل داراییهاست.

 999شاارکت شااد .باارای گااردآوری دادههااا از روش

در ایاان پااژوهش بااازده دارایاایهااا ،بااازده حقااوق

اسااانادکاوی اساااتفاده شاااد .دادههاااای موردنیااااز ،از

صاحبان سهام ،رشد فروش و جریانهای نقدی باهمنزلاۀ

صورت های مالی شرکت هاای بررسایشاده ،اطالعاات

متغیر مستقل تعریف شده است که به شر زیر به دست
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می آید .هر یک از مطالعات پیشین (هاریس 9و راویاو،9

گویل ( )9332استدالل میکنند که شرکتها از میاانگین

9229؛ راجان 9و زینگالس9221 ،4؛ جارمیس و یگیات،

اهرم صنعت استفاده می کنند تاا نسابت باه اهارم شارکت

9393؛ ماارادی و پااولاات ،)9392 ،عواماال اساساای را

تود تصمیم گیری کنند .در طول بحاران ماالی ،باا توجاه

شناسایی کرده اند که تأثیر جالب توجهی بر تاأمین ماالی

به کاهش در سودآوری ،شارکت هاا تمایال دارناد بارای

دارند .ایان عوامال شاامل ساودآوری ،انادازۀ شارکت،

تأمین مالی فعالیتهای تود از سود انباشته استفاده کنند.

فرصت های رشد ،دارایی های نامشاهود و متوساط اهارم

بازدهداراییها( :)ROAاین معیار به منزلۀ نسابت

صنعتاند که در ادامه دربارۀ آنها توضیح داده میشود:

سود تالص بعد از مالیات به مجماوع دارایایهاا تعریاف

سووودآوری :مطااابق بااا نظریااۀ نظاام ،شاارکتهااای

میشود .بهطور کلی بازده داراییها تأثیر دارایایهاای در

سودآور باه تاأمین ماالی ازطریاق بادهی تمایال کمتاری

دسترس را برای ایجاد سود اندازهگیری مایکناد و آن را

دارند؛ زیرا قادر به تأمین مالی ازطریق سود انباشتهاناد .در

می توان قدرت سوددهی سرمایۀ به کار گرفتهشاده تلقای

مقابل ،شرکت هایی کاه ساودآور نیساتند ،بایاد از تاأمین

کرد ،GT .نشاندهندۀ رشد فاروش و عباارت از لگااریتم

مالی تارجی استفاده کنند؛ زیرا آنها قادر باه جما آوری

فروش سال جاری منهای لگاریتم فروش سال قبال اسات.

وجوه کافی ازطریق سود انباشته نیساتند .در طاول بحاران

عالوه بر این ،چندین متغیر کنترلی شناسایی میشوند کاه

مالی ،شرکتها بهطور معمول با کااهش جالابتوجاه در

میتوانند بر تأمین مالی تأثیر بگذارند .ایان متغیرهاا شاامل

سااودآوری روبااهرو هسااتند و ایاان اماار کاااهش در سااود

اندازۀ شرکت ،سودآوری ،داراییهاای مشاهود ،ریساک

انباشته را بههمراه دارد (جرمیس و یگیت.)9392 ،

بازار و متوسط اهرم مالی در همان صنعت است (زورتیاوا

رشد :هنگامی که شرکت های با میزان رشد بااال باا
بحران مالی روباهرو مایشاوند ،کااهش چشامگیری در
ارزش تود دارند.

جدول()1متغیرهایکنترلی 
متغیر 

داراییهایمشهود :هنگاامی کاه شارکتهاا در
معر

و نچیوا.)9397 ،

بحران مالی قرار می گیرند ،دارایی هاای مشاهود

ارزش تود را حفن می کنند .در طول بحران مالی ،نیااز
به دارایی مشاهود بارای وثیقاه گذاشاتن نازد وامدهناده،
بهشدت ضروری است.
متوسطاهرمصونتت :مطالعاات لماون ،رابرتاز و
زندر )9333( 1و فرانک 1و گویل )9339( 7نشان دادهاناد

چگونگیمحاسبه 

سودآوری
داراییهای مشهود
اندازۀ شرکت
مقدار متوسط اهرم
مالی در همان صنعت
ریسک بازار

نساابت اهاارم در صاانای بساایار متفاااوت اساات .فرانااک و
الگوی ریاضی که برای سنجش و آزمون فرضایههاا
1. Harris
2. Raviv
3. Rajan
4. Zingales
5. Zender
6. Frank
7. Goyal

استفاده شده است ،شامل دو الگوی تأمین مالی ازطریاق
بازار سهام و تأمین مالی ازطریق بازار بدهی است که در
دو حالت اقتصادی (عادی و بحران) بررسی میشوند:

سامان رحمانینوروزآباد و همکاران
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یافتهها 


 -9شرایط عادی :در ایان حالات از دادۀ ساالهاایی

قبل از تجزیه و تحلیل داده ها ،پایایی متغیرها بررسی

استفاده میشود که بحران اقتصادی وجود نداشت.

شااد .باارای بررساای پایااایی از آزمااون لااوین ،لااو و چااو

 -9شرایط بحران :در این حالات از دادۀ ساال هاایی

استفاده شد .با توجه به اینکه سطح معنی داری برای همۀ

استفاده میشود که بحران اقتصادی ر داد.

متغیرها از  1درصد کمتر است ،همۀ متغیرهای پاژوهش
در دورۀ بررسیشده در سطح پایاا هساتند .جادولهاای
( )9و ( )9آمااار توصاایفی متغیرهااای پااژوهش را نشااان
ماایدهااد .همااان طااور کااه در ایاان جاادولهااا مشاااهده
ماایشااود ،آمااارههااای توصاایفی شااامل میااانگین ،میانااه،
کمینه ،بیشینه و انحرا

(جرمیس و یگیت9393 ،؛ مرادی و پالوات.)9392 ،

استاندارد است.

جدول()2توصیفآماریمتغیرهایپژوهشدرشرایطعادی 
بیشینه 

کمینه 

انحرافاستاندارد 

متغیر 

میانگین  میانه 

سهام

3/141

3/113

9/331

-9/319

3/447

بدهی

9/999

9/971

1/137

3/912

3/194

بازده داراییها

3/321

3/339

3/731

-9/917

3/919

رشد فروش

3/999

3/914

91/299

-3/329

3/239

سودآوری

3/919

3/993

3/293

-3/373

3/917

داراییهای مشهود

3/942

3/934

3/393

3/394

3/971

اندازۀ شرکت

99/134

99/193

92/917

2/339

9/492

متوسط اهرم مالی

3/142

3/119

3/221

3/974

3/999

ریسک بازار

3/391

3/391

3/799

9/799

3/333

جدول()3توصیفآماریمتغیرهایپژوهشدرشرایطبحران 
متغیر 

میانگین  میانه  ماکزیمم  مینیمم 

انحرافاستاندارد 

سهام

3/133

3/131

9/373

-9/929

3/922

بدهی

9/911

9/993

9/721

3/492

3/997

بازده داراییها

3/949

3/934

99/931

-3/449

3/193

رشد فروش

3/994

3/911

2/413

-3/331

3/113

سودآوری

3/922

3/912

91/997

-3/944

3/193

داراییهای مشهود

3/917

3/949

3/399

3/339

3/917

اندازۀ شرکت

99/193

99/493

93/949

2/911

9/911

متوسط اهرم مالی

3/117

3/131

3/237

3/939

3/339

ریسک بازار

3/343

3/391

9/979

3/333

3/993
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براساس تروجی آزمون  Fلیمر کاه نشاان مایدهاد

سطح معناداری برابر با  3/333اسات کاه از  3/31کمتار

ساطح معناااداری باارای آمااارۀ  Fبراباار بااا  3/333اساات،

است و نشان می دهد الگوی پژوهش باهصاورت اثارات

روش استفاده شده در این الگو ،روش داده هاای تلفیقای

ثابت است .نتای تخمین الگو برای فرضیههای پاژوهش

(تابلویی) است .آمارۀ تیدو در آزماون هاسامن دارای

به شر زیر ارااه شده است:

)تخمینالگویاول 

جدول(4
دورۀبحران 
ناممتغیر 

ضریب 

خطای
استاندارد 

آمارۀ t

دورۀ عادی 
سطح
متناداری 

ضریب 

خطای
استاندارد 

آمارۀ t

سطح
متناداری 

ضریب ثابت

3/991

3/934

9/947

3/919

-3/911

3/993

-3/311

3/929

بازده داراییها

9/999

3/923

9/999

3/339

4/999

3/993

99/991

3/333

رشد فروش

-3/373

/399

-1/931

3/333

-3/349

3/333

-4/329

3/333

سودآوری

-9/994

3/923

-9/917

3/339

-4/979

3/999

-99/249

3/333

داراییهای مشهود -3/991

3/323

-9/993

3/917

3/933

3/331

9/913

3/933

3/339

3/392

4/949

3/333

3/992

3/393

1/443

3/333

متوسط اهرم مالی -3/244

3/997

-7/497

3/333

-3/319

3/993

-7/322

3/333

ریسک بازار

3/391

3/319

3/921

3/129

3/393

3/373

3/911

3/723

ضریب تعیین

اندازۀ شرکت

ضریب تعیین
اصال شده
انحرا

معیار

رگرسیون

3/12

آمارۀ F

3/94

3/71

آمارۀ F

97/11

3/19

سطح معناداری F

3/333

3/79

سطح معناداری F

3/333

3/93

آمارۀه دوربین واتسون

9/11

3/94

آمارۀ دوربین واتسون

9/11

با توجه به مقدار آمارۀ  Fو سطح معناداری  Fکه باه

را متغیرهااای مسااتقل توضاایح ماایدهنااد .مقاادار آمااارۀ

ترتیب برای دورۀ بحران برابر باا  3/94و  3/333و بارای

دوربااین واتسااون در فاصاالۀ  9/1تااا  9/1اساات و نشااان

دورۀ عااادی براباار بااا  97/11و  3/333اساات ،الگااوی

میدهد پسماندها با هم تودهمبستگی ندارند.

پااژوهش تأییااد ماایشااود .سااطح معناایداری و آمااارۀ t

بازده دارایی ها و اندازۀ شرکت تأثیر مثبت و مستقیم

بهدستآمده برای متغیرهای مستقل یعنی بازده داراییها

بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام در هر دو دورۀ بحاران

و رشد فروش در هر دو دوره ،بیانکننادۀ تأییاد فرضایۀ

و عادی دارند .رشد فروش ،سودآوری و متوساط اهارم

اول و دوم است .مقادار ضاریب تعیاین در دورۀ بحاران

مالی نیز تأثیر منفی و معکوسی بار تاأمین ماالی ازطریاق

براباار بااا  3/12اساات و ایاان یعناای متغیرهااای مسااتقل

بازار سهام دارند .براساس مقدار ضارایب ،دارایای هاای

میتوانند  12درصد متغیر وابسته را توضایح دهناد .ایان

مشهود و ریسک بازار بر تأمین مالی ازطریق بازار ساهام

مقااادار در دورۀ عاااادی برابااار باااا  3/71اسااات و ایااان

تأثیری ندارد.

بیانکنندۀ این است که  71درصد تغییرات متغیر وابساته

استراتژیهای تأمین مالی شرکتها در شرایط عادی و بحران...
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سامان رحمانینوروزآباد و همکاران

برای آزماون معنایداری کال الگاوی رگرسایون از

اطمینان بهدستآمده برای آمارۀ ( Fآزمون والد) کاه از

آزمون دیگری به نام آزمون والد اساتفاده مایشاود .باه

 3/31کمتر است ،فار

براباری  θ1=θ2رد مایشاود؛

کمااک آزمااون والااد ماایتااوان مقاادار تخمااین θ1

درنتیجه ،میتوان گفت ازنظر آماری تفااوت معنااداری

بهدستآمده ازطریق درسات نماایی بیشاینه را باا مقادار

بین بازده داراییها و رشد فروش با تأمین ماالی ازطریاق

پیشانهادی  θ2مقایساه کارد .باا توجاه باه مقادار ساطح

بازار سهام در دورۀ بحران و دورۀ عادی وجود دارد.

جدول()5نتایجاستانداردسازیمتغیرها 
ناممتغیر 

دورۀبحران 
Standardized
*Beta 1

) SD(Y ) SD(X1

دورۀ عادی 
β1

Standardized
 Beta 1

) SD(Y ) SD(X1 β1

بازده داراییها

9/939

3/922

3/193

9/999

9/449

3/447

3/919

رشد فروش

-3/993

3/922

3/113

-3/373

-3/324

3/447

-3/349 3/239

سودآوری

-9/992

3/922

3/1939

-9/994

-9/191

3/447

-4/979 3/917

داراییهای مشهود

-3/373

3/922

3/913

-3/991

3/349

3/447

3/971

3/933

اندازۀ شرکت

3/917

3/922

9/911

3/339

3/432

3/447

9/492

3/992

متوسط اهرم مالی

-3/911

3/922

3/339

-3/244

-3/999

3/447

-3/319 3/999

ریسک بازار

3/3323

3/922

3/993

3/391

3/3342

3/447

3/393

3/993

4/999

)Standardized Beta 1=β1* SD(X1)/ SD(Y

با توجه به مقاادیر باه دساتآماده ،مای تاوان نتیجاه

رشد فروش ،دارایای هاای مشاهود و ریساک باازار باه

گرفت که در دوره های بحاران و عاادی ،ساودآوری،

ترتیب بیشترین تأثیر را بار تاأمین ماالی ازطریاق باازار

بازده دارایی ها ،انادازۀ شارکت ،متوساط اهارم ماالی،

سهام دارند.

جدول()6تخمینالگویدوم 
دورۀبحران 
ناممتغیر 

ضریب 

خطای
استاندارد 

آمارۀ t

دورۀ عادی 
سطح
متناداری 

ضریب 

خطای
استاندارد 

آمارۀ t

سطح
متناداری 

ضریب ثابت

3/293

3/931

9/977

3/339

9/493

3/927

3/321

3/333

بازده داراییها

-9/999

3/929

-3/932

3/333

-1/239

3/937

-99/797

3/333

رشد فروش

-3/399

3/399

-9/943

3/392

3/392

3/333

9/934

3/399

سودآوری

9/999

3/924

3/913

3/333

1/719

3/933

92/971

3/333

داراییهای مشهود

3/149

3/329

1/242

3/333

-3/941

3/339

-9/214

3/339

اندازۀ شرکت

-3/313

3/392

-9/429

3/333

-3/949

3/392

-7/999

3/333

متوسط اهرم مالی

9/943

3/993

93/193

3/333

3/729

3/991

1/329

3/333

ریسک بازار

-3/399

3/314

-3/919

3/791

-3/397

3/374

-3/979

3/733

ضریب تعیین

3/11

آمارۀ F

93/19

3/39

آمارۀ F

97/31

ضریب تعیین اصال شده

3/12

سطح معناداری F

3/333

3/33

سطح معناداری F

3/333

معیار رگرسیون

3/99

آمارۀ دوربین واتسون

9/19

3/99

آمارۀ دوربین واتسون

9/17

انحرا
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با توجه به مقدار آمارۀ  Fو سطح معناداری  Fکه باه

دورۀ بحران و عادی دارند .رشد فروش در دورۀ بحاران

ترتیب برای دورۀ بحران برابر با  93/19و  3/333و برای

تأثیر منفای و معکوسای بار تاأمین ماالی ازطریاق بادهی

دورۀ عااادی براباار بااا  97/31و  3/333اساات ،الگااوی

دارد؛ اما این تأثیر در دورۀ عادی مثبت و مستقیم اسات.

پااژوهش تأییااد ماایشااود .سااطح معناایداری و آمااارۀ t

سودآوری و متوسط اهرم مالی نیز تأثیر مثبت و مساتقیم

بهدستآمده برای متغیرهای مستقل یعنی بازده داراییها

بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارند .دارایایهاای مشاهود

و رشد فروش در هر دو دوره ،بیانکننادۀ تأییاد فرضایۀ

تأثیر مثبتی بر تأمین مالی ازطریق بدهی در دورۀ بحاران

سوم و چهارم است .مقدار ضریب تعیین در دورۀ بحران

دارد؛ ولاای در دورۀ عااادی ایاان رابطااه منفاای اساات.

براباار بااا  3/11اساات و ایاان یعناای متغیرهااای مسااتقل

براساس مقدار ضارایب ،ریساک باازار بار تاأمین ماالی

میتوانند  11درصد متغیر وابسته را توضایح دهناد .ایان

ازطریق بدهی تأثیری ندارد.
با توجه به مقدار سطح اطمینان بهدساتآماده بارای

مقدار در دورۀ عاادی برابار باا  3/39و بیاانکننادۀ ایان
است که  39درصد تغییرات متغیار وابساته را متغیرهاای

آمارۀ ( Fآزمون والد) که از  3/31کمتار اسات ،فار

مستقل توضیح میدهند .مقادار آماارۀ دورباین واتساون

برابااری  θ1=θ2رد مایشااود؛ درنتیجااه ،ازنظاار آماااری

در فاصلۀ  9/1تا  9/1است و نشان میدهاد پساماندها باا

تفاوت معناداری بین بازده دارایی هاا و رشاد فاروش باا

هم تودهمبستگی ندارند.

تأمین مالی ازطریق باازار بادهی در دورههاای بحاران و
عادی وجود دارد.

بااازده دارایاایهااا و اناادازۀ شاارکت تااأثیر منفاای و
معکوسی بر تأمین مالی ازطریاق باازار بادهی در هار دو

جدول()7نتایجاستانداردسازیمتغیرها 
ناممتغیر 
بازده داراییها

دورۀ عادی 
دورۀبحران 
* Standardized Beta 1) SD(Y) SD(X1  Standardized Beta 1 β1) SD(Y) SD(X1 β1
-1/239 3/919 3/194
-9/373
-9/999 3/193 3/997
-1/939

رشد فروش

-3/314

-3/399 3/113 3/997

3/391

3/392 3/239 3/194

سودآوری

1/329

9/999 3/1939 3/997

9/713

1/719 3/917 3/194

داراییهای مشهود

3/973

3/149 3/913 3/997

-3/339

-3/941 3/971 3/194

اندازۀ شرکت

-3/939

-3/313 9/911 3/997

-3/932

-3/949 9/492 3/194

متوسط اهرم مالی

3/994

9/943 3/339 3/997

3/932

3/729 3/999 3/194

ریسک بازار

-3/333

-3/399 3/993 3/997

-3/331

-3/397 3/993 3/194

)Standardized Beta 1=β1* SD(X1)/ SD(Y

نتای نشان میدهد در دورۀ بحران ،بازده داراییهاا،

اهرم مالی ،داراییهای مشهود ،رشاد فاروش و ریساک

سودآوری ،متوسط اهرم مالی ،انادازۀ شارکت ،دارایای

بازار به ترتیب بیشترین تأثیر را بار تاأمین ماالی ازطریاق

مشهود ،رشد فروش و ریسک باازار و در دورۀ عاادی،

بازار بدهی دارند.

بازده دارایای هاا ،ساودآوری ،انادازۀ شارکت ،متوساط
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جدول()8آزمونتی 
روشتأمین

رژیم

مالی
ازطریق سهام 

تتداد
نمونه

میانگین

انحراف
متیار

شرایط عادی

297

3/1419

3/44779

شرایط بحران

297

3/1339

3/92232

ازطریق انتشار

شرایط عادی

297

9/999

3/19499

اوراق بدهی 

شرایط بحران

297

9/911

3/99799

t

9/192

 df

سطح
متنیداری 


9133/992

3/399

9119/311 -9/197

3/931

نتااای جاادول ( )3نشااان ماایدهااد سااطح معناااداری

بحران در بورس اوراق بهاادار تهاران اسات .بارای ایان

کمتر از  1صادم و عادد معنایداری  9/192اسات .ایان

منظااور ،ابتاادا فرضاایههااا در دو دورۀ اقتصااادی ،یعناای

نتای تفاوت معنادار میان تأمین ماالی ازطریاق ساهام در

دورههاای بحااران و عااادی ،بررساای شااد .در پایااان هاام

شاارایط عااادی و بحااران اقتصااادی را نشااان ماایدهااد.

میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل و تعادیلگار بار

همچنین داده های مربوط به این جدول نشان می دهد در

روش های تأمین مالی (تأمین مالی ازطریق بازار ساهام و

سااطح اطمینااان  21درصااد و بااا در نظاار گاارفتن نتااای

تأمین مالی ازطریق بدهی) رتبهبندی شد.

آزمون آمارۀ ( )tنتای حاصل از مقایسه بیانکننادۀ ایان

یافتااههااا نشااان ماایدهااد روابااط در طاای دورههااای

است که تفاوت معنای داری میاان تاأمین ماالی ازطریاق

اقتصادی با هم متفاوت است .بررسای تجربای پاژوهش

بدهی در شرایط عادی و بحران اقتصادی وجود ندارد.

حاضر نشان می دهد باازده دارایای هاا و انادازۀ شارکت
تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریاق باازار ساهام

نتایجوپیشنهادها .

در هاار دو دورۀ عااادی و بحااران دارنااد .یافتااههاااای

یکی از عواقب بحران مالی این است که شارکتهاا

پااژوهشهااای ماارادی و پااولاات ( )9392و جاارمیس و

نیاااز بااه تنظاایم ساااتتار ساارمایه (سااهام و باادهی) پیاادا

یگیت ( )9393با نتای این پژوهش همراستاسات .رشاد

ماایکننااد .در طااول بحااران مااالی ،بانااکهااا تمایاال بااه

فروش ،سودآوری و متوساط اهارم ماالی تاأثیر منفای و

قر

دادن پول به وام گیرندگان موجود و بالقوه ،به ویژه

معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام دارند .نتاای

و شاارکتهاایی کااه دارایایهااای

مطالعات مرادی و پااولت ( )9392و جارمیس و یگیات

مشهود بیشتری دارند ،از تود نشان میدهناد و ایان امار

( )9393این یافته ها را تأیید میکند .داراییهای مشاهود

هزینههای مالی را برای شرکتهای وامگیرناده افازایش

و ریسک بازار ،تأثیری بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام

میدهاد .عاالوه بار ایان ،تاأمین ماالی ازطریاق ساهام و

ندارند و بر تال

یافته های مرادی و پااولت ( )9392و

صاادور سااهام در طااول بحااران مااالی ،بااهدلیاال کاااهش

همراستا با نتای جرمیس و یگیت ( )9393و وانهوانگ

چشمگیر ساودآوری شارکت هاا بسایار دشاوار اسات و

و همکاران ( )9393است .بهعالوه یافتهها نشان میدهاد

تأمین مالی بهطور جالابتاوجهی از ایان طریاق کااهش

بازده دارایی ها و اندازۀ شرکت تأثیر منفای و معکوسای

اصاالی پااژوهش حاضاار ،بررساای

بر تأمین مالی ازطریق بازار بدهی در هر دو دورۀ عاادی

راهبردهای تأمین ماالی شارکتهاا در شارایط عاادی و

و بحران دارناد .ایان یافتاه هاا نتاای پاژوهش مارادی و

شارکتهااای بازر

مااییابااد .هااد
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پااولت ( )9392را تأیید نمی کند .رشد فاروش در دورۀ

اعتبار اسنادی و تأمین مالی تارو از ترازناماه نیاز اشااره

بحران تأثیر منفای و معکوسای بار تاأمین ماالی ازطریاق

کرد ،به پژوهشگران پیشنهاد میشاود ایان عوامال را در

بدهی دارد که هام راساتا باا پاژوهش فراناک و گویاال

مطالعات تود آزمون و بررسی کنند؛ با این حال ،نتاای

( )9339اساات؛ امااا ایاان تااأثیر در دورۀ عااادی مثباات و

این مطالعه باید با در نظر گرفتن این محادودیت تفسایر

یافتههای پژوهش جارمیس و یگیات

شااود کااه ایاان مطالعااه در ایااران انجااام شااده اساات کااه

( )9393است .متغیرهای سودآوری و متوسط اهرم مالی

کشوری در حال توسعه است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشاود

نیز تأثیر مثبت و مستقیم بار تاأمین ماالی ازطریاق بادهی

برای افازایش تعمایم پاذیری نتاای  ،مطالعاات آیناده از

دارناااد .مااارادی و پااولااات ( )9392دریافتناااد تاااأثیر

دادههااای کشااورهای در حااال توسااعه و توسااعهیافتااه

سودآوری به طور معناداری نسبت به تأمین مالی ازطریق

استفاده کنند.

مستقیم و برتال

بدهی منفای اسات ازطرفای جارمیس و یگیات ()9393
نشان دادند رابطۀ اهرم با ساتتار سرمایه برای دورۀ قبال

منابعفارسی 

و بعد از بحران مالی ضعیف است .دارایای هاای مشاهود

ابزری ،م ،.دستگیر ،م ،.و قلیپور ،ع .)9931( .بررسی و

تأثیر مثبتی بر تأمین مالی ازطریق بدهی در دوره بحاران

تجزیه و تحلیل روشهای تأمین مالی شارکتهاای

دارد؛ ولی در دورۀ عاادی ایان رابطاه منفای اسات؛ اماا

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران .فصالنامۀ

جرمیس و یگیات ( )9393دریافتناد رابطاۀ دارایایهاای

بررسیهای اقتصادی.79-32 ،)4( 4 ،

مشااهود بااا ساااتتار ساارمایه باارای هاار دو دوره ضااعیف

افالطونی ،ع .)9921( .بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری

است .براساس مقدار ضرایب ،ریسک باازار تاأثیری بار

مالی بر رابطۀ داراییهای وثیقهای باا تاأمین ماالی و

تأمین مالی ازطریق بدهی ندارد.

سرمایه گذاری .فصلنامۀ علمی  -پژوهشی مادیریت

پیشاانهاد ماایشااود در طااول بحااران ،شاارکتهااای

دارایی و تأمین مالی.932-9949 ،)9( 4 ،

کوچک برای تأمین مالی ،بیشتر از مناب داتلی اساتفاده

تداییولاهزاقارد ،م ،.و سالیمیآقاالطفعلی ،م.)9929( .

کنند؛ زیرا در شرایط بحران اقتصادی با توجه به کاهش

بررسی رابطۀ بین روشهای مختلاف تاأمین ماالی و

سودآوری بنگاه ها ،پوشش هزینه های مالی ادامۀ فعالیت

باااازده ساااهام در باااورس اوراق بهاااادار تهاااران.

را باارای ایاان شاارکتهااا سااخت ماایکنااد .همچنااین در

پژوهشهای نوین در حسابداری.12-33 ،)4( 9 ،

شاارایط عااادی شاارکتهااا ماایتواننااد از باادهیهااای

داغااااااانی ،ر ،.اعتمااااااادی ،. ،عزیزتااااااانی ،م ،.و

بلندماادت باه جااای صاادور سااهام باارای تااأمین مااالی و

انواریرستمی ،ع .)9924( .تصمیمات تأمین مالی و

سرمایهگاذاری اساتفاده کنناد؛ زیارا ظرفیات بادهی باه

زمااانساانجی ماادیریت ،شااواهدی از بااورس اوراق

شرکت هاا اجاازه مای دهاد اساتفاده از صادور ساهام را

بهادار تهران .فصالنامۀ علمای  -پژوهشای مادیریت

کاهش دهند .باا توجاه باه اینکاه در ایان پاژوهش تنهاا

دارایی و تأمین مالی.99-91 ،)9( 9 ،

تأمین مالی ازطریق سهام و بدهی بررسی شده و باه غیار

رضاقره باغ ،ر ،.و محمادی .)9924( .. ،بررسای تاأثیر

از این دو مورد میتوان باه روشهاای دیگاری ازجملاه

الگوهای تأمین مالی بر عملکرد مالی شرکتهاا در
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سامان رحمانینوروزآباد و همکاران

97

شااارایط نوساااانات اقتصاااادی؛ مطالعاااۀ ماااوردی:

بررس ای رابط اۀ ب این روشهااای تااأمین مااالی (مناااب

شاارکتهااای ساااتت تااودرو و قطعااات .راهباارد

بااارونساااازمانی) و موفقیااات و عااادمموفقیااات

مدیریت مالی.19-73 ،)3( 9 ،

شرکتهاای پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار

رضایی،

 ،.و سایاری ،م .)9924( .نقاش منااب تاأمین

مالی بار رابطاۀ باین رشاد دارایایهاا و باازده ساهام
شرکتها .پژوهشهای تجربی حسابداری،)97( 1 ،
.21-993
زنجیردار ،م ،.و ابراهیمیراد ،س .)9933( .بررسی رابطۀ
بین روشهای تأمین مالی (منااب تاارجی) و باازده
سهام .مجلۀ مطالعات مالی.911-979 ،)9( 9 ،
فرزینوش ،الف ،.و برتورداری ،س .)9932( .تجاارب
جهانی مقابله باا بحاران ماالی و آماوزه هاایی بارای
اقتصااااد ایاااران .تاااازههاااای اقتصااااد،)997( 3 ،
.991-949
کیمیاگری ،ع ،.و نبوی ،م .)9927( .ارااۀ الگاوی جاام
پشااتیبان تصاامیم باارای ساااتتار ساارمایۀ شاارکتی
(شرکتهای شیمیایی بورس اوراق بهاادار تهاران).

فصلنامۀ علمی  -پژوهشی مدیریت دارایای و تاأمین
مالی.997-913 ،)9( 1 ،
الریدشاتبیاا

 ،م ،.صااالحی ،م ،.و ساخاوتپااور ،م.

( .)9927بررسای رابطاۀ محاادودیت مااالی ،ساااتتار
داراییها و تأمین مالی در شرکتهای پذیرفتهشاده

در بااورس اوراق بهااادار تهااران .فصاالنامۀ علم ای -
پژوهش ای ماادیریت دارایاای و تااأمین مااالی،)9( 1 ،
.939-921
متااینفاارد ،م ،.و قوشاااییقوچااق ،د .)9929( .بررساای
ارتباط بین ساتتار سرمایه با ارزش وثیقهای دارایای
و عملکاارد شاارکتهااای پذیرفتااهشااده در بااورس
اوراق بهاااادار تهاااران .ساااومین کنفااارانس ملااای
حسابداری و مدیریت.
مالنظاااری ،م ،.حجاااازی ،ر ،.و صاااحرایی ،م.)9932( .

تهااران .فصاالنامۀ پااژوهشهااای حسااابداری مااالی و
حسابرسی.11-31 ،)1( 9 ،
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