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 چکیده

 جهتها شرکت. استمناسب  مالی تامين هاشرکت هميشگی هایدغدغه از امروزه یکی

مواجه هستند و مسائل  مالی تامين قراردادهای و هاروش و ابزارها از انبوهی با خود مالی تامين

هدف این پژوهش  بررسی تأثير چرخه  گذارد.ها اثر میمتعددی بر روش و رفتار تامين مالی آن

شده در بورس  عمر شرکت بر رفتار و هزینه تأمين مالی در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته

اطالعات   کيستماتيو حذف س یغربالگر یريگنمونهبا استفاده از   اوراق بهادار تهران بوده است.

گردآوری  1395تا  1389های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 189

تأمين مالی های تحقيق نشان داد چرخه عمر شرکت بر شد. نتایج به دست آمده از بررسی فرضيه

تاثير منفی و معناداری دارد. همچنين چرخه عمر  ی کوچک و متوسطهااز طریق بدهی شرکت

 ها تاثير معناداری ندارد.شرکتاین  شرکت بر هزینه تأمين مالی 

های کوچک و چرخه عمر شرکت، رفتار تأمين مالی، هزینه تامين مالی، شرکت: كلیدي كلمات
  متوسط، بورس اوراق بهادار تهران
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 مقدمه و بیان مساله 
 شرکتها مالی مدیران .باشد می مالی تامين شرکتها مالی مدیران هميشگی هایدغدغه از یکی

 پيدا مالی تامين به نياز خود روزمره گردش در سرمایه تامين یا و ایتوسعه طرحهای برای انجام
 انجام جهت دنيا در مالی تامين ابزارهای اقسام و انواع طراحی و مالی علم توسعه رشد و با .کنندمی
 و روشها و ابزارها از انبوهی با خود شرکت مالی تامين جهت مالی شرکتها، مدیران مالی تامين

 روش انتخاب جهت گيریتصميم برای مالی مدیران بنابراین .هستند مواجه مالی تامين قراردادهای
 ابزار یا روش کدام که هستند مواجه جدی سوال این همواره با خود اقتصادی بنگاه مالی تامين
دهد )ذاکرنيا و  انجام مزبور شرکت برای مالی را تامين ترین بهينه و بهترین تواندمی مالی تامين

آن  یاقتصاد است که نقش اصل یاصل یاز اجزاء و بخشها یکی هیبازار سرما(. 1395همکاران، 
 نهيبه یرهايمس یپراکنده در جامعه به سو و سرگردان ینگیپس اندازها و نقد تیجذب و هدا

 نیسودآورتر جذب ه،یاز سرما یبخش عمده ا اب،يکم یمنابع مال صيکه با تخص یاست؛ به گونه ا
 یمحل تالق ه،یبخش بازار سرما نیو طرحها گردد. بازار اوراق بهادار به عنوان مهمتر تهايفعال
به منابع  یابيبه دنبال دست یتجار یاست. واحدها هیکنندگان و تقاضاکنندگان سرما عرضهی ازهاين
 نیو مهمتر نيمنابع هستند. اول نیعرضه کنندگان ا گذارانهیسرما ریو سهام داران و سا ،یمال
از سهام  یمال نيتأم هزینه مفهوم رد،يگ یسهام داران قرار م یبازار فرا رو نیکه در ا ییها ميتصم

که شرکت  یااز سهام داران حداقل نرخ بازده یمال ( . هزینه1396 ،یو مجد یکردستان)داران است 
مدرس )ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.  له،يکند تا بدان وس یصاحبان سهام عاد دیعا دیبا

صرف  نيدر تخم یو مالک ارياز سهام داران به عنوان مع یمال نيتأم (. هزینه 1394 زاده، و عبداله
 یگذار هیسرما تیریشرکت و مد یابیارز ،یهایسرما یبند بودجه از سهام داران، یمال نيخطر تأم
شرکتهای کوچک  رفتار تأمين مالی(. 2017، 1همکاران کامارا و) برخوردار است ییبه سزا تياز اهم

گيرد. مطالعات نشان دادند در مواقعی که در کشورها، و متوسط تحت تأثير عوامل مختلفی قرار می
دهی کند و در چنين شرایطی، بانکها وامدهد، مقدار سرمایه بانک افت میبحران مالی روی می

ها در چنين مواقعی کنند. لذا، شرکتخود را به شرکتها وباالخص شرکتهای خرد و کوچک، محدود می
های دیگری کنند روششوند و سعی میبا مشکل تأمين مالی خارجی از طریق وام بانکی مواجه می

 توسعه رمز متوسط، و کوچک صنایع توسعه(. 2014برای تأمين مالی تعریف کنند )کاسی و تول، 
چهار  از متوسط و صنایع کوچک که است نشان داده هابررسی است. آینده یدهه در ی اقتصادی

 افزایش درآمد بر و شغلی های فرصت ایجاد در نهایت و فناوری تغيير و نوآوری کارآفرینی، مسير
 بی اطمينانی و افزایش جهانی، رقابت یافتن تدعالوه، ش به .هستند تأثيرگذار جهانی اقتصاد
 هر. شود رتبيش صنایع این به توجه که است هدباعث ش متنوع محصوالت فزاینده برای تقاضای
 و اثر تجربه توليد، یدامنه انبوه، مقياس اثر از های ناشی داشتن مزیت جهت به بزرگ صنایع چند

و  کوچک صنایع های مزیت اما هستند؛ سياستگذاران اقتصادی توجه مورد هم هنوز سازماندهی،

                                                           
1 Camara et al 
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 را در صنایع این ل،رکنت و بودن انتخاب مؤثر اندازه بازار، نقل، و حمل اثر وجود علت به متوسط
در کشورهای (. 1392)ميرقربانی گنجی،  ساخته است مبدل اول انتخاب به کاالها اغلب توليد

غربی، شرکتها برای تأمين نيازهای مالی خود نباید تنها به دریافت وام و اعتبار از بانکها متوسل 
کشورهاست. در این کشورها، بازار شوند، بلکه وام بانکی تنها یکی از منابع تأمين مالی در اینگونه 

توانند مستقيما به بازار مالی مراجعه کنند و مالی آنقدر رشد و توسعه پيدا کرده است که شرکتها می
ی مالی خود را از راه انتشار و فروش اوراق بهادار تأمين کنند. افزون بر این در کشورهای نيازها

های تأمين صندوق بازنشستگی، سازمان غربی مؤسسات مالی دیگری مانند شرکتهای بيمه،
کنند وجود دارند که سهم چشمگيری در دادن اجتماعی و مؤسساتی که نقش واسطه مالی ایفا می

ها دارند. متأسفانه در ایران اینگونه مؤسسات در این زمينه ها وام، اعتبار و تسهيالت به شرکت
های ت و تنها اتکای شرکتها باالخص شرکتفعاليتی ندارند و بازار مالی در ایران رشد نکرده اس

 نيتام نحوه نييشرکت تع کی هایينگران نیاز مهمتر یککوچک و متوسط بر وام بانکی است. ی
 و به طوری که بازده باشد،يدرطول چرخه عمر شرکت م یاتيو عمل هگذارییسرما تهایيفعال یمال

 نیشتريارزش شرکت را به ب قیطر نی( شرکت به حداکثر برسد و بتوانند از اسکیثبات )کاهش ر
با در نظر گرفتن مفهوم چرخه عمر شرکت ها،  .(1394)دموری و باساد، ممکن ارتقا دهند مقدار

در مرحله رشد  یو شرکت ها سيتازه تأس یدر مورد شرکت ها یعدم تقارن اطالعات میانتظار دار
سلسله  هیرو، طبق نظر نیباشد. از ا شتريب دهاندهيکه به مرحله بلوغ رس یینسبت به شرکت ها

 نشیگز یها نهیمرحله رشد که با هز درو  سيتازه تأس یشود که شرکت ها یم ینيب شيپ یمراتب
 یرويپ هینظر نیاز ا یقتريمواجه هستند، به طور دق یشترياز عدم تقارن اطالعات ب ینادرست ناش

که در مرحله بلوغ و افول  ییشرکت ها یعنیموضوع را نشان نداد؛  نیا یتجرب جی. تاکنون نتاندینما
امر به خاطر  نیا (1،2013)فرانک و گویال کنند یم یرويپ هینظر نیاز ا یقتريهستند، به طور دق

بالغ به جهت  یکه شرکت ها بيترت نیافتد؛ به ا یبالغ شدن شرکت ها در مرحله بلوغ اتفاق م
نسبت  ،یعيهستند، به طور طب یبهتر یو سابقه اعتبار شتر،يب یمنابع داخل یسودآورترند، دارا نکهیا

 یسودآور زيدارند و ن یگذار قهيوث یکمتر برا ثابت مشهود ییدر مرحله رشد، که دارا یبه شرکت ها
خود  یمال نيتأم یاستفاده از استقراض برا یبرا یشتريب ییتوانا یآورند، دارا یبه دست م یکمتر

است که هم اکنون بنگاه  یکوچک و در مرحله رشد، موضوع یشرکت ها یبرا یمال نيهستند. تام
کم شرکت  یو سابقه اعتبار یگذار قهيوث تيبا آن رو در رو هستند. با توجه به ظرف یاقتصاد یها
آنها است موضوع  یآت یاقتصاد تيکه شاهراه تداوم فعال یمنابع مال نيدر مرحله رشد، تام یها
شرکت  انيدر م یمال نيتأم ی(، در پژوهش خود به بررس2020) انیبوالن و  .گردد یم یتلق یمهم
شرکتها  یبود که به طور کل یآن ها حاک یها افتهیپرداختند.  موجود در دو مرحله رشد و بلوغ یها

 ،یسلسله مراتب هیو مطابق با نظر یکردند اما به طور خاص یم یرويپ هیدر هر دو مرحله از نظر
دارند، به طور  ینادرست باالتر نشیگز نهیکه هز ییشرکت ها ،یهبد تيبعد از در نظر گرفتن ظرف

 تيکننده ظرف نييعوامل تع که آنها نشان دادند ن،ی. عالوه بر ادنمودن یرويپ هیاز نظر یقتريدق

                                                           
1 Frank and  Goyal 
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از  یبه نمونه بزرگ یتوان آن را به سادگ یهر مرحله مختص آن مرحله است و نم یاستقراض
شرکت ها با  یمال نيتأم ماتيمشخص کرد که تصم نيآنها همچن جیداد. نتا ميشرکت ها تعم

با توجه به مطالب مطرح شده، پژوهش حاضر بر آن است لذا،  .دارد یچرخه عمر آنها رابطه تنگاتنگ
های تا به این سؤال پاسخ دهد که چرخه عمر شرکت چه تأثيری بر رفتار و هزینه تأمين مالی شرکت

ق بهادار تهران دارد؟ الزم به ذکر است که هدف این مقاله این کوچک و متوسط در بورس اورا
است که از مفهوم تأمين مالی به دو بحث مشخص رفتار تأمين مالی و هزینه تأمين مالی می 

 پردازد.

 

 پیشینه پژوهش

 چرخه عمر (1

 اهداف از .حسابداری است و مالی دانشمندان مهم از مباحث ها،شرکت در مالی تأمين راهبرد

 مختلف طرق .است بيشتر سودآوری برای هاشرکت در گذاریانجام سرمایه مالی، تأمين مهم

و  جهانخانی) است نوع دو این از یا ترکيبی خارجی و داخلی مالی تأمين شامل تأمين مالی،
 هایمحدودیت به توجه با عصر کنونی، در اقتصادی هایبنگاه دیران(. م1385 اميری، کنعانی

قرار  ایفزاینده فشار تحت رقابت، تنگ شدن و جهانی تجارت عرصه در ویژه مالی به منابع
 نوع ساختار ترینکم هزینه و دهند کاهش را تمام شده بهای و عملياتی هایهزینه تا دارند

 به پرداخت ارزش بنگاه، افزایش راستای در اقتصادی های بنگاهفعاليت انجام برای را سرمایه

 فشارها این .برگزینند خارجی داخلی و بازارهای بيشتردر حضور و فعاليتتداوم  ها،بدهی موقع

مدیران  به ذینفعان سایر و کنندگان سهامداران، مصرف مانند مختلفی هایگروه از سوی معموالً
 مالی منابع مدیران، تأمين راهبردهای پيشگفته، به اهداف دستيابی برای .شودمی وارد هابنگاه

و  سود افزایش های بنگاه،فعاليت اقتصادی توسعه و رشد هزینه برای کمترین با مطلوب
 هدف. نقد است وجه مدیریت علم و هنر مالی، تأمين. باشدمی ثروت سهامداران، حداکثرسازی

 و اقتصادی کردن نيازهای برطرف و ریسک کاهش گذاری، سودآوری، سرمایه مالی، تأمين از
 اقتصادی بنگاه فعاليت مهم تداوم عوامل از بنگاه، کار کسب از ناشی است. سود بنگاه اجتماعی

-نگرانی از است. درآینده بنگاه های عملياتیفعاليت مالی تأمين برای مهمی منبع گردیده و تلقی

 نياز به فعاليت نوع هر باشد.می مالی منابع مطلوب تأمين جهان، در اقتصادی هایهای بنگاه

 هایو سازمان اقتصادی هایبنگاه حياتی شریان به مالی را منابع رو، این از دارد. منابع مالی

 سودآوری فعاليت اقتصادی نوع هر از اصلی هدف حقيقت، اند. درکرده تشبيه و بزرگ کوچک

 (.2012، 1باشد )پاراساویان و سابرامانياننمی پذیرامکان مالی منابع وجود کسب سود بدون و است
های اقتصادی همچون ها و بنگاهکند که شرکتفرض میتئوری چرخه عمر شرکت چنين 
ميرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. کنند و میشوند، رشد میتمامی موجودات زنده که متولد می

                                                           
1- Paramasivan & Subramanian 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  52-36ص  1399(، 2شماره )(، 4دوره )

   

 
 

www.ijfa.ir 

از یک طرف در هر مرحله از چرخه عمر با مشکالت ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر 
باشند. واحدهای ه دیگر با مسائل و مشکالت ویژه مواجه میای به مرحلدر هنگام انتقال از مرحله

شوند که عمدتاً به وسيله ای روبرو میتجاری اصوالً در روند حرکتی خود پيوسته با مشکالت عدیده
ناپذیر ای بيرون از سازمان اجتنابنيروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و برای رفع آن دخالت حرفه

 (. 1396انی، گردد )مهدوی و کنعمی

واحدهای تجاری با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادی خود سياست و خط مشی مشخصی 
 را دنبال 

شود )آخوندی و ها منعکس میای در اطالعات حسابداری شرکتها به گونهکنند. این سياستمی
 (.1395کرمی، 

بر اطالعات در حوزه حسابداری برخی از محققان به بررسی تأثير چرخه عمر شرکت 
(. این محققان چهار مرحله را برای توصيف چرخه عمر شرکت 2007، 1اند )زوحسابداری پرداخته

 اند: به شرح ذیل تبيين نموده

  مرحله تولد یا ظهور 

  مرحله رشد 

  مرحله بلوغ 

 مرحله افول یا سکون 

  
 پیري دوران در هايشركت و رشد دوران در هايشركت بین هايتفاوت .1جدول

 هاي در حال پیريشركت هاي در حال رشدشركت
 کاری آنهاست.های افراد ننتيجه محافظه. موفقيت1 های افراد ناشی از خطرپذیری آنهاست.. موفقيت1

 . نتایج بر انتظارات ترجيح دارند.2 . توقعات فراتر از نتایج است.2

 . نقدینگی باالست.3 . نقدینگی ضعيف است. 3

 . تأکيد بر شکل و ظاهر و قالب است به عوض عملکرد.4 عملکرد است به عوض قالب و شکل ظاهری.. تأکيد بر 4

 . چگونه انجام شد و چه کسی انجام داد؟5 . چرا و چه کار باید انجام داد؟5

کنند نه به . افراد را به لحاظ فداکاری که برای سازمان دارند حفظ می6
 خاطر شخصيت و مقامشان.

کنند نه به خاطر ا به لحاظ شخصيت و مقامشان حفظ می. افراد ر6
 فداکاریشان برای سازمان.

 . انجام هر کاری ممنوع مگر اینکه مشخصاً مجاز باشد.7 . انجام هر کاری مجاز مگر اینکه مشخصاً ممنوع باشد.7

 شود.مشکل انگاشته می. هر فرصتی به مثابه یک مسئله و 8 شود.ای به مثابه یک فرصت نگریسته می. هر مسله8

 های بازاریابی و فروش است.. قدرت سياسی شرکت در دست قسمت9
های حسابداری، مالی و حقوقی . قدرت سياسی شرکت در اختيار قسمت9

 است.

 گردد.. دستمزدها توسط کارگزینی تعيين می10 گردد.. دستمزدها بر اساس توان مالی شرکت تعيين می10

شود)اختيارات مشخص و ختيارات مطابقت داده نمی. مسئوليت با ا11
 باشد(.های نامشخص میافزون بر مسئوليت

شود.)مسئوليتهای مشخص و . اختيارات با مسئوليت مطابقت داده نمی11
 باشد(.افزون بر اختيارات نامشخص می

 شود.. مدیریت توسط سازمان کنترل می12 کند.. مدیریت سازمان را کنترل می12

 کند.. مدیریت توسط اینرسی سازمان حرکت می13 کند.. مدیریت نيروی حرکتی سازمان را تأمين می13

 . برای تغيير رفتار سازمان باید فرهنگ سيستم تغيير کند.14 تواند به تغيير رفتار سازمان بيانجامد.. تغيير مدیریت می14

                                                           
1- Zou 
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 هزینه تامین مالی (2

و حقوق  هايبده قیبلندمدت شرررکت اسررت. شرررکتها از طر یمال نيهزینه تأم ،یمال نيهزینه تأم

که  یا نهی. هزرنديگ یبکار م هاییکنند و آنها را در دارا یم نيرا تأم یصرراحبان سررهام، منابع مال

شوندو  یبلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل م یبده قیاز طر یمال نيشرکت ها بابت تأم

نههز  کیاسرررت که هدف  یفرض مبتن نیبر ا یمال نيتأم نهیهز مفهوم. ندیگو یمال نيتأم ی

ست. هز سهامداران ا ساندن ثروت  ست از به حداکثر ر در ارتباط  یمال نيتأم نهیشرکت عبارت ا

 یعبارت است از حداقل نرخ بازده یمال نيتأم نهیبا مفهوم نرخ بازده مورد انتظار است. هز کینزد

شرکت با ست آورد تا بازده مورد نظ دیکه  سرمابد شرکت تأم هیر  شود )مدرس و  نيگذاران در 

 (. 1394عبداله زاده، 

شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به  شتريآن ب یمال نيتأم نهینرخ بازده شرکت از هز اگر

س تینرخ بازده ثا سهام عاد اريو باقيمانده نرخ بازده، در اخت ديمورد نظر خواهند ر قرار  یصاحبان 

)  یسهام عاد تيمطلوب جهيخواهد بود. در نت شتريخواهد گرفته که از نرخ بازده مورد توقع آنها ب

 متيو ق یعاد سهام یتقاضا برا شیمنجر به افزا تیشود و در نها یم شتريب (از نظر سهام داران

هدف و  افتیخواهد  شیثروت سرررهام داران افزا ق،یطر نیگردد. بد یدر بازار م یسرررهام عاد

صت نهیهز ،یمال نيتأم نهیهز گریگردد. به عبارت د یم نيتأم زيشرکت ن ست که مد یفر  تیریا

فرصت به  نهیهز دیداشته باشد. اگر از د دیجد یگذار هیانتظار کسب آن را از محل هر سرما دیبا

 یگذاران برا هیاسرت که سررما یلینرخ تنز یمال نيتأم نهیشرود، هز سرتهینگر یمال نيهزینه تأم

 یمعن نیدهند. به ا یمورد اسررتفاده قرار م یمورد انتظار به ارزش فعل یدرآمدها یارزش آئ لیتبد

 فرصت نهیکه هر دو گروه بستانکاران و سهام داران شرکت انتظار دارند در قبال متحمل شدن هز

 (2012)کاپلند و همکاران،  ندینما افتیخود و جبران خطر آن، بازده در یگذار هیسرما

شده م یفهایتوجه به تعر با شرکت با نرخ بازده  یمال نيگرفت که، هزینه تأم جهيتوان نت یارائه 

سرما سرما نيگذاران و تأم هیمورد انتظار  ست و تع هیکنندگان  نرخ بازده  نييشرکت در ارتباط ا

 است. یآن ضرور یمال نيتأم نهینرخ هز نييتع یشرکت برا هیکنندگان سرما نيمورد انتظار تأم

 ،یدهند. انواع مختلف بده یم ليآنها را تشرک هیسرمت چ  ترازنامه شررکتها، اجزاء سررما المقا

 ای کی شیافزا قیاز طر دیبا هايدر داراب شیسررهام داران و هرگونه افزا یسررهام ممتاز، حقوق مال

سرما یمال نياجزاء تأم نیچند جزء از ا ست و مانند هر عامل د دياز عوامل تول یکی هیگردد.   گریا

شرکت  یبرا یمال نيتأم یمنبع دائم کی ی. سهام عاددینما یم نهیشرکتها را متحمل هز دهيتول

ست که فاقد تار س خیا سهام عاد ديسرر ست.  شان دهنده  یمال یینوع دارا کی یا ست که ن ا

سازمان تأم کیدر  تيمالک شد از منابع خارج از  شرکت فرار با ست و اگر   لیتما یمال نيشرکت ا
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ضه در درجه دوم اهم نیا سهام بعد از اوراق قر سهام عاد تينوع   هیقرار خواهد گرفت. دارندگان 

ستند و خطر مالک یصاحبان واقع سه ه س سود اندینما یشرکت را تقبل م تيمؤ سهام ثابت  نی. 

ستگ ستين صم یو ب سهام عاد رهیمد ئتيه یها ميبه ت صاحبان  سهام داران دارد.   یو مجامع 

ستند آنچ سهام داران مجاز ه ضه و  صاحبان اوراق قر شرکت بعد از پرداخت حقوق  ه که از درآمد 

توان گفت  یپس م(. 1382و همکاران،  گام. )بریندینما ميخود تقسررر نيماند را ب یم یممتاز باق

سهام داران حداقل نرخ بازده ا یمال نيتأم نهیهز شرکت با یاز  ست که  سهام  دیا صاحبان  عابد 

 .(1394ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد. )مدرس و عبداله زاده،  له،يکند تا بدان وس یعاد

شده  رفتهیپذ یچرخه عمر شرکتها یط هیعوامل مؤثر بر ساختار سرما ی(، به بررس2020) 1الروکا
سن  نيب یتجار یپژوهش نشان داد که در سطح کل واحدها جیپرداختند. نتا ايتالیدر بازار بورس ا

با ساختار  دو فرصت رش یسودآور نيرابطه مثبت و معنادار و ب هیو اندازه شرکت با ساختار سرما
 ن،يوجود دارد. همچن یو معنادار یرابطه منف یسلسله مراتب هیشرکت ها مطابق نظر نیا هیسرما
و معنادار رابطه مثبت  هیسن و اندازه شرکت با ساختار سرما نيچرخه عمر )رشد، بلوغ و افول( ب یط
 یمراتب سلسله هیشرکت ها مطابق با نظر نیا هیو فرصت رشد با ساختار سرما یسودآور نيو ب

دارند،  یشتريب یکه سودآور ییمعنا بود که شرکت ها نیبد نیوجود دارد. ا یو معنادار یرابطه منف
در حال رشد  یهاموضوع از شرکت نیکه شدت ا یبه گونه ا ،ندینما یاستفاده م یکمتر یاز بده

 یاز بده فادهاست زانينشان داد که م جینتا ن،ياست، همچن ريدر حال افول متغ یتا شرکت ها
 .دارد یشرکت ها به اندازه شرکت بستگ

با  "یسلسله مراتب هیبلوغ شرکت ها و نظر"با عنوان  یا اله(، در مق2019) انی پتگیبوالن و ژ
پرداختند.  یسلسله مراتب هینظر یبلوغ، به بررس شرکت ها به دو مرحله رشد و اتيح یدسته بند
 یسلسله مراتب هینشان داد که نظر جیکردند. نتا ییخود اثر اندازه و بلوغ را شناسا قاتيآنها در تحق

کوچک تر و در مرحله  یبزرگتر و بالغ را نسبت به شرکت ها یها کتشر یمال نيتام ماتيتصم
 .کند یم فيرشد بهتر توص

« تاثيرات چرخه زندگی در اقتصاد تجاری کوچک»( در پژوهشی با عنوان 2017) 2یيهانين
های کوچک را مطالعه کردند و برای این منظور از اطالعات پانلی از مشخصات چرخه عمر شرکت

گيری در مورد رابطه بين عمر شرکت های فنالندی استفاده کردند. انتخاب روش برای نتيجهشرکت
ها بيشتر ا توجه به ماهيت مشاهدات تعریف شدند. نتایج نشان دادند که شرکتهای مالی بو هزینه
هایی که در های اوليه زندگيشان وابسته هستند. عالوه بر این، گروههای مالی در دورهبه واسطه

های هزینه مالی بيشتری دارند و از مقادیر کمتری وام دوران رکود اقتصادی آغاز به فعاليت کردند،
 شود. ها کنترل میکنند، حتی بعد از اینکه اعتبار آناستفاده میبانکی 

                                                           
1  
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اثر « چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه»( در پژوهشی با عنوان 2017حسن و همکاران )
با استفاده از نمونه ای از شرکت  چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار داده است.

، مشاهده شد که هزینه سرمایه سهام در طول چرخه 2012تا  1990های استراليا بين سال های 
( 2011) 1به طور خاص، با استفاده از ضریب چرخه عمر دیکينسون. عمر شرکت تغيير می کند

متوجه شدند که هزینه سرمایه در مراحل معرفی باال است و در مراحل رشد و بالغ پایين است. 
گيری چرخه عمر استفاده کردند، دریافتند که اندازه ( برای2006) 2از الگوی دی آنجل هنگامی که

 هزینه سرمایه کاهش می یابد. 
شناسایی علل مشکالت تأمين سرمایۀ » ( در پژوهشی با عنوان 1395نوری و همکاران )
ررسی مسئلۀ دسترسی بموقع و کافی به به ب« های کوچک و متوسط کشوردرگردش در شرکت

های کوچک و متوسط به شمار یکی از مشکالت اساسی شرکتتأمين مالی سرمایۀ درگردش که 
های داده آوریهای جمعآید، پرداختند؛ این پژوهش کاربردی و توصيفی با استفاده از روشمی

های صنعتی تهران، قزوین، های کوچک و متوسط مستقر در شهرککيفی از مدیران منتخب شرکت

نشان داد، موانع و  Top Ten اصل از پژوهش به روشالبرز و مازندران انجام شده است. نتایج ح
های کوچک و متوسط در دو حوزۀ بيرونی و مشکالت تأمين بموقع سرمایۀ درگردش در شرکت

 . یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است درونی،
 

 روش شناسی پژوهش

نوع اطالعات، این تحقيق از نوع کمی نوع همبسرررتگی و از نظر از نظر ماهيت، روش تحقيق از  

 یبانکها قیپژوهش از طر نیا ازيمورد ن یداده هااسررت. همچنين از نظر نوع، کاربردی اسررت. 

و مراجعه به کتابخانه سررازمان بورس و اوراق بهادار و اسررتفاده از نرم افزار ره  یا انهیرا یاطالعات

 متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار تیسا www.rdis.ir تیو مراجعه به وب سا نیآورد نو

شرکت  یمال یصورت ها ني. همچنشد ی( جمع آوریپژوهش، توسعه و مطالعات اسالم تیریمد)

هر  انیدر پا یمال یهمراه صرورتها یها اداشرتیوجوه نقد و  انیصرورت جر ترازنامه، ها شرامل

 رار گرفته است.مورد استفاده ق قياسفند ماه( به عنوان ابزار تحق 29) یسال مال
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 یافته های پژوهش

 :به شرح ذیل می باشد قيتحق یرهايمتغ یفيآمار توص

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول

 DEBT EBIT.A FIN.COST IXA SALES.GR 

  61448 0.620 9.484 1.275 8.342 میانگین

 83144 0.614 8.320 0.625 3.231 میانه

 10986 2.077 54.570 22.470 2.312 حداکثر

 26018 0.090 18.960 -39.482 -2.012 حداقل

 23564 0.235 16.076 3.184 3.021 انحراف استاندارد

 5.575 1.162 7.793 -0.992 2.793 چولگی

 37.55 7.661 8.356 62.352 8.804 کشیدگی

 
هستند. از روش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقيق حاضر 

 شود که به صورت زیر است: گيری استفاده میحذف سيستماتيک برای نمونه

 باشد. می اسفند پایان به منتهی آنها مالی سال که شرکتهایی تعداد .1

 باشند؛ شدهپذیرفته بهادار اوراق بورس در 1388 سال از قبل هاشرکت .2

  نباشند مالی مؤسسات و هابانک جزء .3

 باشند. نداشته ماه سه از بيش معامالتی وقفه که هاییشرکت تعداد .4

 نمونه استخراج و انتخاب نحوه .2 جدول

5.  

 شرکت 454 1395تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا سال 

 تعداد شرکتهای حذفی

 شرکت 41 اسفند نباشد 29هایی که سال مالی آنها منتهی به شرکت

 شرکت 23 نباشد 1389آغاز فعاليت آنها در بورس قبل از 

 شرکت 44 جزء مؤسسات مالی باشند

 شرکت 49 ماه وقفه معامالتی داشتند 3شرکتهایی که بيش از 

 شرکت 157 تعداد کل شرکتهای حذفی

 شرکت 297 تعداد شرکتهای باقيمانده

 شرکت189 تعداد شرکتهای کوچک و متوسط
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شرکت از جامعه  297سيستماتيک در نتيجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه گيری حذفی 

ها انتخاب شدند. با توجه به این مطلب که هدف ارزیابی شرکتهای آماری جهت انجام آزمون
کوچک ومتوسط است، پس از گردآوری داده ها اندازه شرکت محاسبه شد و شرکتهایی که در 

ورد ارزیابی قرار شرکت به عنوان نمونه م 189چارک باالیی توزیع بودند حذف شدند و در نهایت 
 گرفتند. 

 
 مدل آزمون فرضيه اول: 

𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸𝑖,𝑡  + 𝛼2𝐸𝐵𝐼𝑇. 𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐹𝐼𝑋𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛼4𝐿𝑁𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼5𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐺𝑅𝑖,𝑡 + 𝛼6𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

شود. در در مدل فوق اثر جرخه عمر  بر تأمين مالی در حضور متغيرهای کنترل بررسی می

دهد که چرخه عمر شرکت بر تأمين مالی آنها معنادار باشد، نشان می 𝛼1صورتی که ضریب 
 تأثيرگذار است. 

 مدل آزمون فرضيه دوم: 
𝐹𝐼𝑁. 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸𝑖,𝑡  + 𝛼2𝐸𝐵𝐼𝑇. 𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼3𝐹𝐼𝑋𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛼4𝐿𝑁𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼5𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐺𝑅𝑖,𝑡 + 𝛼6𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

 
شود. در مدل فوق اثر چرخه عمر  بر هزینه تأمين مالی در حضور متغيرهای کنترل بررسی می

دهد که چرخه عمر شرکت بر هزینه تأمين مالی معنادار باشد، نشان می𝛼1در صورتی که ضریب 
 آنها تأثيرگذار است. 

 
  متغیرها سنجش نحوه .3جدول

 نحوه سنجش نماد نام متغير

 بدهی های بانکی بلند مدت و بدهی به بانک تقسيم بر دارایی های کل DEBT نسبت بدهی

 سود قبل از کسر بهره و ماليات تقسيم بر کل دارایی EBIT.A نسبت سود به دارایی

 هزینه های مالی تقسيم بر کل دارایی FIN.COST هزینه تأمين مالی

نسبت دارایی های 
 ثابت

FIXA  تقسيم بر کل داراییدارایی های ثابت 

 لگاریتم طبيعی کل دارایی LNA اندازه شرکت

 فروش سال اول(/ فروش سال اول -)فروش سال دوم SALES.GR نرخ رشد فروش

 Cycle چرخه عمر شرکت

 نزول رکود بلوغ رشد ظهور 

 - - + + - + + - جریان نقدی

سرمایه 
 گذاری

- - - - + + + + 

 - + - + - - + + تأمين مالی
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شرکت  ضيه اول تحقيق مبنی بر تأثيرگذاری چرخه عمر بر تأمين مالی  به منظور آزمون فر
 شود. از مدل رگرسيونی به شکل زیر استفاده می

𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸𝑖,𝑡  + 𝛼2𝐸𝐵𝐼𝑇. 𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼10𝐹𝐼𝑋𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛼11𝐿𝑁𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼12𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐺𝑅𝑖,𝑡 + 𝛼13𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

شود. در در مدل فوق اثر جرخه عمر  بر تأمين مالی  در حضور متغيرهای کنترل بررسی می

دهد که چرخه عمر شرررکت بر تأمين مالی آنها معنادار باشررد، نشرران می𝛼1صررورتی که ضررریب 
 از یکی انتخاب منظور تأثيرگذار اسررت. نتایج برازش مدل در ادامه نشرران داده شررده اسررت. به

شهایر ستفاده F آماره از ترکيبی )مقطعی( داده های یا تابلویی داده های و ست.  ليمر ا شده ا

 باشد؛ فرضيه %5 از کمتر F آماره احتمال که صورتی در کلی، قاعده یک عنوان به ترتيب، بدین

ستفاده تابلویی داده های روش و از رد صفر  هایداده روش از صورت این غير در و شودمی ا

روش  بين بتوانيم اینکه شود. در صورتی که مدل پانل مناسب باشد، برایمی گرفته بهرهمقطعی 
 دهيم؛ انجام مقایسه ای وابسته متغير دهندگی توضيح قدرت نظر تصادفی از و ثابت اثرات های

باشد از آزمون اثر  0.05درصورتی که مقدار معناداری آزمون از  می شود. استفاده آزمون هاسمن از
 شود.و در غير اینصورت از آزمون اثر تصادفی استفاده می ثابت

 . نتایج آزمون لیمر و هاسمن4جدول

  آزمون هاسمن آزمون ليمر

آماره  آزمون
 آزمون

آماره  معناداری درجه آزادی
 آزمون

درجه 
 آزادی

 نوع مدل معناداری

F 1.83 63.31 0.00 96.65 7 0.00 پانل اثر ثابت 

 0.00 63 120.70 کای دو

 نتایج برازش مدل به مشاهدات در ادامه ارائه شده است.

 . نتایج برازش مدل براي بررسی درستی فرضیات تحقیق5جدول

 متغير
ضریب 
 رگرسيونی

انحراف  ضریب همبستگی
 استاندارد

آماره 
 آزمون

 معنی داری

AGE 0.00 0.68 0.00 1.25 0.20 

CYCLE 0.01- 0.64 0.00 3.26- 0.00 

EBITA 0.02- 0.58 0.03 0.92- 0.35 

FIXA 0.11- 0.61 0.03 2.78- 0.00 

LNA 0.00 0.74 0.00 1.07 0.28 

SALESGR 0.01- 0.78 0.02 0.83- 0.40 

DEBT(-1) 0.65 0.79 0.03 19.05 0.00 

C 0.01 0.75 0.19 0.07 0.90 

 8.81 آماره فيشر 0.66 ضریب تعيين      

ضریب تعيين تعدیل 
 شده

0.58 
 معناداری

0.00 

  1.87 واتسون-آماره دوربين
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صد می شر کمتر از پنج در سطح معنی داری آزمون في شد، فرض خطی با توجه به این که  با
سبه شده از بودن رابطه بين متغيرها تأیيد می شتر و از  0.67گردد. ضریب تعيين محا کمتر  0.7بي

وابسررته توسررط متغيرهای مسررتقل و کنترل ارائه اسررت که برازش متوسررطی را از تغييرات متغير 
کند. یکی از مفروضات رگرسيون استقالل خطاهاست؛ در صورتی که فرضيه استقالل خطاها می

رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. آماره 
ر واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها ا شود که اگر مقدار آماره ز یکدیگر استفاده میدوربين 

توان شود و میباشد فرض همبستگی بين خطاها رد می 5/2تا  5/1دوربين ررر واتسون در فاصله 
باشد و این از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين رررر واتسون طبق جدول در این دامنه می

ستند و بين خطاها خود همبستگی وجود ندارد. دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هعدد نشان می
بيشرررتر و  1.96مقدار آماره آزمون برای بررسررری اثر چرخه عمر بر تأمين مالی از طریق بدهی از 

کمتر اسررت و این امر نشرراندهنده تأثير منفی و معنادار چرخه عمر  0.05مقدار معناداری آزمون از 
. لذا فرضرريه در نظر گرفته شررده پذیرفته شرررکت بر تأمين مالی از طریق بدهی شرررکتها اسررت

استفاده  یکمتر یدارند، از بده یشتريب یکه سودآور ییمعنا بود که شرکت ها نیبد نیاشود. می
 .ندینما یم

به منظور آزمون فرضررريه دوم تحقيق مبنی بر تأثيرگذاری چرخه عمر بر هزینه تأمين مالی 
 شود. شرکت از مدل رگرسيونی به شکل زیر استفاده می

𝐹𝐼𝑁. 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑖,𝑡

= 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑌𝐶𝐿𝐸𝑖,𝑡  + 𝛼2𝐸𝐵𝐼𝑇. 𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛼10𝐹𝐼𝑋𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼11𝐿𝑁𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼12𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠. 𝐺𝑅𝑖,𝑡

+ 𝛼13𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

 

شود. در مدل فوق اثر جرخه عمر  بر هزینه تأمين مالی در حضور متغيرهای کنترل بررسی می

دهد که چرخه عمر شرکت بر هزینه تأمين مالی معنادار باشد، نشان می 𝛼1در صورتی که ضریب 
ست. به شده ا شان داده  ست. نتایج برازش مدل در ادامه ن  از یکی انتخاب منظور آنها تأثيرگذار ا

شهای ستفاده F آماره از ترکيبی )مقطعی( داده های یا تابلویی داده های رو ست.  ليمر ا شده ا

 باشد؛ فرضيه %5 از کمتر F آماره احتمال که صورتی در کلی، قاعده یک عنوان به ترتيب، بدین

ستفاده تابلویی داده های روش و از رد صفر  هایداده روش از صورت این غير در و شودمی ا

روش  بين بتوانيم اینکه شود. در صورتی که مدل پانل مناسب باشد، برایمی گرفته مقطعی بهره
 دهيم؛ انجام مقایسه ای وابسته متغير دهندگی توضيح قدرت نظر ازتصادفی  و ثابت اثرات های

باشد از آزمون اثر  0.05درصورتی که مقدار معناداری آزمون از  می شود. استفاده آزمون هاسمن از
 شود. ثابت و در غير اینصورت از آزمون اثر تصادفی استفاده می
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 . نتایج آزمون لیمر و هاسمن6جدول

  آزمون هاسمن آزمون ليمر

آماره  آزمون
 آزمون

آماره  معناداری درجه آزادی
 آزمون

درجه 
 آزادی

 نوع مدل معناداری

F 2.39 163.31 0.00 142.75 7 0.00  پانل اثر
 0.00 163 151.15 کای دو ثابت

 نتایج برازش مدل به مشاهدات در ادامه ارائه شده است 

 درستی فرضیات تحقیق. نتایج برازش مدل براي بررسی 7جدول 

 
شر کمتر از پنج درصد می سطح معنی داری آزمون في شد، فرض خطی بودن با توجه به این که  با

دهد که را نشرران می 0.67گردد. ضررریب تعيين محاسرربه شررده عدد رابطه بين متغيرها تأیيد می
ستقل و کنترل ارائه می سته توسط متغيرهای م کند. یکی برازش متوسطی را از تغييرات متغير واب

شود و از مف ستقالل خطاها رد  ضيه ا صورتی که فر ست؛ در  ستقالل خطاها سيون ا ضات رگر رو
خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. آماره دوربين ر 

شود که اگر مقدار آماره دوربين ر واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده می
توان از شررود و میباشررد فرض همبسررتگی بين خطاها رد می 5/2تا  5/1در فاصررله  واتسررون

باشد و این عدد رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين ر واتسون طبق جدول در این دامنه می
دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگی وجود ندارد. مقدار نشان می

کمتر و مقدار  1.96برای بررسررری اثر چرخه عمر شررررکت بر هزینه تأمين مالی از  آماره آزمون

 متغير
ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

ضریب 
 رگرسيونی

انحراف 
 استاندارد

آماره 
 آزمون

معنی 
 داری

AGE 0.57 0.00 0.00 0.00 0.35 0.72 

CYCLE 0.67 0.01 0.00- 0.00 0.05- 0.95 

EBITA 0.74 0.01 0.02- 0.03 0.78- 0.43 

FIXA 0.55 0.00 0.06 0.05 1.18 0.23 

LNA 0.59 0.02 0.04- 0.01 4.07- 0.00 

SALESGR 0.69 0.00 0.01 0.01 0.70 0.47 

FINCOST(-1) 0.73 0.00 0.08 0.05 1.44 0.15 

C 0.61 0.01 1.25 0.26 4.66 0.00 

 9.17 آماره فیشر  0.67 ضریب تعيين

ضریب تعيين 
 تعدیل شده

0.59 
 معناداری 

0.00 

-آماره دوربين
 واتسون

1.70 
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بيشتر است و این امر نشاندهنده عدم تأثير معنادار چرخه عمر شرکت بر  0.05معناداری آزمون از 
 شود. هزینه تأمين مالی شرکتها است. لذا فرضيه در نظر گرفته شده رد می

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

از  اعظمی بخش که اسررت مسررائلی جمله از موردنياز مالی منابع تأمين با رابطه در گيریتصررميم
صاص خود به را شرکتها مالی مدیران هایدغدغه ست داده اخت هر  گوناگون مالی منابع ترکيب .ا
شرکت ساختار آنکه به توجه ميدهد. با شکل را آن سرمایه ساختار شرکت،  بر ميتواند سرمایه 
ستقيم به طور شرکت اعتبار و ارزش شد، اثرگذار م  برخوردار ایاهميت ویژه از مالی مباحث در با
ست؛ ستا، این در ا شنهادهای و هانظریه را  یک تعيين مدیریت در رفتار بينیپيش برای مختلفی پي
شده بهينه سرمایه ساختار ست؛ ارائه  شرکت منابع هزینه، کمترین با که ساختاری ا  را موردنياز 
 عواملی ازجمله بدهی های تأمينهزینه دهد. از اینرو، افزایش را آن شررررکت ارزش و کند تأمين
 تشررریح به که هایینظریه ازجمله. دهد قرار تحت تأثير را سرررمایه سرراختارهای ميتواند که اسررت
ست پرداخته شرکت سرمایه ساختار ست عمر چرخه نظریه ا شان داد ا چرخه عمر . نتایج تحقيق ن
شرکتشرکت   چرخه مطابق نظریهها تاثير منفی و معناداری دارد. بر تأمين مالی از طریق بدهی 
 شرررودموجب می که دارد متفاوتی قابليتهای و توانمندیها خود حيات دوران طی شررررکت عمر،

شته خود عمر مراحل در متفاوتی اقدامات و عملکرد شد دا  طول عمر در شرکت به این ترتيب، .با
موجبات  منابع این مدیریت و تعامل شررريوه که کندمی نگهداری را منابع از متفاوتی ترکيب خود
 بوالن و یان( و 2017یلهانين )نتيجه تحقيق حاضررر با محققانی چون  .آوردمی فراهم را او رشررد
شد. 2020) ستا می با سبت به  قیاز طر یمال نيدر تام تیبا توجه به وجود اولو( همرا ستقراض ن ا

برآورد و  یگردد برا یم شنهاديگذاران پ هیانتشار سهام در مراحل رشد و بلوغ شرکت ها، به سرما
 ماتياخذ تصررم یالزم برا یها ینيب شينحوه عملکرد شرررکت و به کار بردن پ ليو تحل هیتجز

رفتن اثر چرخه عمر، و با در نظر گ یشتريبا دقت ب ،یمال یصورتها ازمعقوالنه همزمان با استفاده 
با در نظر  ن،یشرررکت ها بپردازند. عالوه بر ا یبرون سررازمان یمال نيتأم ماتيتصررم یابیبه ارز

ندازه در مل ا عا خه عمر و وجود اولو گرفتن  حل مختلف چر تام تیمرا  قیاز طر یمال نيدر 
شرکتها سهام، در  شار  سبت به انت ستقراض ن شرکتها یا شد و  بزرگ و در  یبزرگ و در مرحله ر

 یها عامل یريگ ميگونه تصررم نیدر ا زيگذاران به اندازه شرررکتها ن هیمرحله بلوغ، توجه سرررما
سد. با توجه به نتا یبه نظر م یضرور شرکتها به منظور  رانیمد رودیپژوهش انتظار م نیا جیر
که در مراحل  ییاستفاده کنند. شرکتها قيتحق نیشده در ا ارائه از الگوهای یمال نيتام ماتيتصم

شد، از جمله تولد، اتيمختلف چرخه ح ستند نبا ر ش دیبلوغ و افول ه سانی یمال نيتام وهياز   یک
خود،  یمال ازهایيبه منظور رفع ن یمال نيتام کسانی هایوهي. چه بسا استفاده از شندیاستفاده نما
همسو با  توانندیشرکتها م نیباشد. بنابرا داشته را به همراه رییجبران ناپذ امدهایيممکن است پ

 نيخود در مرحله رشرررد و بلوغ از تام یمال ازهایين نيپژوهش برای تام نیا کیمدل  های افتهی
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پژوهش در مرحله  نیدو ا مدل های افتهی)وام( اسررتفاده کنند. و با توجه به یبرون سررازمان یمال
سهام، در مرحله رشد به تام شار  سازمان یمال نيتولد به انت سودیدرون  شته ) ( و در مرحله بلوغ انبا

سازمان یمال نيتام س -1 یآت یها ژوهشپ یبرا شنهاديپدو )وام( اتکا کنند.  یبرون  رابطه  یبرر
سرما ساختار  س -2 ستا؛یموازنه ا هیطبق نظر هیچرخه عمر با  ساختار  یبرر شرکت با  رابطه اندازه 

مورد بررسرری قرار  سررتایزنه اموا هیدر مراحل مختلف چرخه عمر شرررکت بر اسرراس نظر هیسرررما
 گيرند.
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Abstract  

 
Today, one of the firm’s concerns is to have a proper financing. firms are faced with a variety of 
financing tools and methods, where have effects on thier financing behavior. The purpose of 
this study was to investigate the effect of firm life cycle on financing behavior and financing cost 
in small and medium firms listed in Tehran Stock Exchange. The sampling method was 
systematic removal. According to the defined regression model, the relationships between the 
variables were tested. To achieve this, the information of 189 firms listed in Tehran Stock 
Exchange during the 2011 to 2016, were collected. The results showed that the life cycle of the 
company has a positive and significant effect on financing through debt in SMEs. Moreover, the 
life cycle does not have any significant effect on the cost of firm’s financing. 
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