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 چکیده

 عنوان به( فازی مراتبی سلسله لیلتح) تکنیک از استفاده با شرکتها سرمایه ساختار بر موثر عوامل بندی رتبه تحقیق این اصلی هدف     
 موثر عوامل بتوانند تحقیق این تایجن کمک به تا میباشد، سازمانها و شرکتها مالی مدیران گیری تصمیم زمینه در پرکاربرد روشهای از یکی

 به نیل و عوامل این به رسیدگی تجه  را مناسبی تصمیمات و قرارداده نظر مد هرکدام رتبه براساس را سازمان یا شرکت ساختارسرمایه بر
 است، وهشپژ این در شده ارائه های اولویت براساس سرمایه ساختار بهینه ترکیب همانا که شرکتها مالی مدیریت اهداف مهمترین از یکی
 سرمایه رساختا بر موثر عوامل اب رابطه در گرفته صورت خارجی و داخلی تحقیقات پیشینه بررسی و ای کتابخانه مطالعات باکنند.  اقدام

 ستا شده تهیه فازی مراتبی هسلسل تحلیل برمبنای که استاندارد پرسشنامه از استفاده با سپس شدند شناسایی مهم عامل 16 ، شرکتها
 تحلیل زا استفاده با عوامل ایتنه در و. شد گذاری سرمایه و مالی حوزه تحلیلگران و خبرگان،کارشناسان توسط زوجی مقایسات به اقدام

 .شدند بندی رتبه فازی مراتبی سلسه

 
 .تامین مالیبندی؛رتبه ؛فازی تحلیل سلسله مراتبی؛: ساختارسرمایههاکلیدواژه
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 و بیان مسئله  . مقدمه1

 لذا. است سهامی های شرکت در سهامداران ثروت یعنی سهام؛ بازار ارزش نمودن حداکثر ها شرکت مدیریت اساسی هدف     
 تفکیک قابل سود تقسیم و مالی تامین گذاری، سرمایه تصمیمات دسته سه به ها شرکت مالی مدیریت وظایف راستا، این در

 است، برخوردار چشمگیری اهمیت از کند، می تعیین را شرکت مالی ساختار یا بافت نهایت در که مالی تأمین تصمیمات. است
 .میگردد" 1 سرمایه بهینه ساختار " به شرکت دستیابی به منجر تصمیماتی چنین زیرا
 جدید تجاری واحد یک رایب(. 1384 اصل، قالیباف) گویند می سرمایه ساختار شرکت، هر گوناگون مالی منابع ترکیب به     
 این .دارد مؤسسه یک موفقیت بر زیادی اثر نقد وجوه تأمین شیوه وجود، این با. نیست سرمایه کردن فراهم از مهمتر چیز هیچ

 ها شرکت چگونه که ینا. است اعمال قابل تجاری واحدهای همه برای بلکه جدید، تجاری واحدهای برای تنها نه استدالل
 اندازهای چشم مالی ادبیات.  اردد مختلفی عوامل به بستگی میکنند، انتخاب خود سرمایه ساختار در را سرمایه و بدهی از ترکیبی
 .[20] کنند می فراهم مدیران سرمایه ساختار تصمیمات اتخاذ چگونگی مورد در را متفاوتی

 گیری متصمی هنگام به زیرندناگ مدیران لذا دارند، محسوسی تفاوت یکدیگر با مختلف کشورهای در شرکتها سرمایه ساختار     
 یم سرمایه ساختار بر املعو این که آثاری و مالی تأمین به مربوط های گیری تصمیم سرمایه ساختار بهینه ترکیب مورد در

 مد را ختلفیم عوامل و ویژگیها ایدب مناسب مالی ساختار ایجاد برای مالی مدیران این، بر عالوه. دهند قرار توجه مورد را گذارند
 در ذکرشده ضرورتهای به وجهت با لذا [15] باشند شرکت ارزش کردن حداکثر پی در متغیرها این به توجه با و دهند قرار نظر

 یلتحل و دارد بسزایی یرتاث شرکتها سرمایه ساختار بر که است مختلفی عوامل شناسایی پژوهش این از هدف گذشته تحقیقات
 تشکیل با بطمرت و مهم تصمیمات اخذ جهت مدیران توسط آن به توجه اولویت حیث از عوامل فازی مراتبی سلسله

 موثر عوامل از هریک هرتب که هستیم سوال این به پاسخ دنبال به تحقیق این در ما .رسد بنظرمی ضروری ساختارسرمایه،
 است؟ نحوی چه به آنها تاثیرگذاری میزان حیث از شرکتها سرمایه برساختار

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 اثبات خود مقاله در آنها . بود سرمایه ساختار درباره بحث آغاز (1958) و میلر مودیلیانی سرمایه ساختار بودن نامربوط تئوری 
در  بدهی از استفاده که بود آن از حاکی آنها پژوهشنتایج .  است آن سرمایه ساختار از مستقل شرکت، 2بازار  ارزش که کردند
 سرمایه بازار مانند فرضیات محدودکننده ای اساس بر تئوری این این، با وجود. دهد نمی افزایش را شرکت ارزش سرمایه، ساختار
 را محققان کننده، محدود فرضیات این وجود. بود گرفته مالیات شکل و معامالتی هزینه های وجود عدم انتظارات همگن، کامل،

 عوامل این که یابند دست این نکته به و دهند قرار آزمون مورد سرمایه ساختار تاثیرگذار بر گوناگون عوامل تا داشت آن بر
تئوری  دو به منتج سرمایه، ساختار حوزه در تجربی نظری و مطالعات ادغام. باشد اثرگذار سرمایه ساختار است بر ممکن چگونه

 .  مراتبی سلسله تئوری و توازن گردید؛ تئوری بهینه سرمایه ساختار مورد در اصلی و مهم

 نافعمبین  توازنی باید کنند، یم استفاده مالی تأمین یک منبع عنوان به بدهی از که شرکتهایی، توازن در اعمال تئوری        
 برقرار(ینمایندگ هزینه های و مالی آشفتگی هزینه های مثال، برای)آن با مختلف مرتبط های هزینه مقابل در بدهی از استفاده

 دا ارزانابت و می گیرند نظر رد را موجود مالی های تأمین ه شیو تمامی ها شرکت که دارد می اذعان سلسله مراتبی تئوری.کنند
 در و هیبد سپس سود انباشته اابتد که بود خواهد صورت این به نهایتاً تأمین مالی ترتیب.  نمایند می انتخاب را منبع ترین

 .[18] می گیرد قرار کار در دستور سهام انتشار نهایت

                                                           
1 Optimal capital structure 
2 Market value 
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 هحوز این رد شده ظریه های ارائهن و است بوده برانگیز چالش همواره بهینه، سرمایة ساختار به دستیابی برای هایی یافتن نظریه
 سرمایه ختارسا حوزة در تحقیقات ةکنند. دامن واضح تبیین طور به را ها شرکت مالی تأمین واقعی رفتار تا اند داشته سعی همواره
 رساختا مختلف ابعاد زا بُعدی تحقیقات، این از هریک. مالی دارد حوزة متخصصان برای بسیاری اهمیت و است وسیع بسیار

  دازیم:می پرمایه که در ذیل به بررسی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با ساختار سر گشایند می را سرمایه

 مدیران که است هایی عمهمترین موضو از یکی سرمایه ساختار های تصمیم شده، انجام های پژوهش از بسیاری اساس بر     
 شود، می تعریف شرکت مالی ینتأم مختلف منابع بهینه عنوان ترکیب به که ساده ظاهر به تصمیم این. هستند مواجه آن با مالی

سرمایه شرکتها از  اختارآنجا که همواره تصمیمات مربوط به س از. [19] است قرارگرفته بررسی مورد مختلف، های جنبه از
ر ساختار سرمایه بمل موثر نه عوااهمیت فراوانی برای مدیران مالی برخوردار بوده است در ادامه به بررسی تحقیقاتی که در زمی

 انجام شده می پردازیم :

 ورس اوراقسرمایه در ب تاثیرانعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار "(در تحقیقی به بررسی1394)محمدی . پیشینه داخلی
نقد دارای ارزش  هایی وجهنارزش  پرداخت.نتایج فرضیه اول این تحقیق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران "بهادار تهران

آن است که بین  م بیانگرضیه دوتها ارزش قائلند. نتایج حاصل از فرمثبتی است و سرمایه گذاران برای انعطاف پذیری مالی شرک
یان می وم نیز برضیه سفانعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از 

 .[10]نماید که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختارسرمایه دارد

 پذیرفته شرکتهای سودآوری و هسرمای بر ساختار افزوده بر ارزش تأثیر مالیات "بررسی به درتحقیقی(1394)عباسی و ریانصا    
یه ، اختار سرماو س متغیر مستقل نعنوا به افزوده بر ارزش مالیات مطالعه در این .پرداختند " تهران بهادار اوراق بورس در شده

 و مثبت ابطهر بیانگر یک حقیقت نتایج .اند قرارگرفته مورد بررسی وابسته متغیرهای عنوان به مالیات درآمد مشمول و سودآوری
 اساس اینبر.باشد می الیاتم درآمدمشمول و ساختارسرمایه،سودآوری وابسته متغیرهای و افزوده برارزش مالیات بین دار معنی

 تمالیا شمولدرآمدم افزایش نآ تبع وبه سودآوری افزایش شرکتها،باعث برساختارسرمایه تاثیرمستقیم با افزوده برارزش مالیات
 [1].است شده آنها

 تهپذیرف شرکتهای سرمایه تارساخ بر حسابداری و اقتصادی تاثیرمتغیرهای " بررسی به تحقیقی در( 1393)همکاران و کریمی    
 ملی، اخالصن تولید ارز، نرخ م،تور نرخ متغیرهای اثرگذاری نحوه منظور این برای .پرداختند "بهادارتهران اوراق بورس در شده
 و دتم کوتاه های بدهی بتنس پرداختی، سهام سود و (اقتصادی کالن متغیرهای عنوان به)بانکی اعتبارات میزان و بهره نرخ
 ادهد از ستفادها تهران،با هادارب اوراق دربورس شده پذیرفته شرکتهای سرمایه برساختار(حسابداری متغیرهای عنوان به)مدت بلند

 که بوده پژوهش فرضیات نندهک آمده،تایید بدست نتایج .قرارگرفت بررسی مورد 89-80 سالهای طی شرکت143 های
 دبلن بدهی سبتن و مدت کوتاه بدهی سهام،نسبت سود پرداخت اعتباربانکی،میزان ارز،میزان نرخ متغیرهای تاثیرمثبت نشاندهنده

 تهران اداربه اوراق بورس در دهش پذیرفته شرکتهای سرمایه ساختار بر بهره ملی،نرخ ناخالص تورم،تولید نرخ منفی تاثیر و مدت
   .[8]است

 بررسی مورد سرمایه ساختار تصمیمات بر سهام و ها دارایی نقدینگی اثر" بررسی به درتحقیقی(1392)همکاران و زاده قلی     
 تئوری) مراتبی سلسله و ایستا دیدگاه دو از سرمایه ساختار تصمیمات. پرداختند "تهران بهادار اوراق بورس شرکتهای در

 این که چرا گرفته قرار بررسی مورد بهادار اوراق بورس های شرکت در تحقیق این .است گرفته قرار بررسی مورد( توجیحی
 تامین نحوی با رابطه در گیری تصمیم اختیار و کامل سرمایه ساختار جمله از پژوهش نظر مورد های ویژگی دارای ها شرکت



 

 

 

 

 

 

ieconf.ir     info@ieconf.ir 

 رابطه وجود عدم و سرمایه ساختار متغیرهای با نقدینگی شاخص معکوس و معنادار رابطه ها، فرضیه ازمون نتایج. باشند می مالی
 .[3]میدهد نشان را سرمایه ساختار متغیرهای با نقدشوندگی شاخص بین معنادار

ر وراق بهادارسرمایه در بورس ارابطه میان ساختار بازار و ساختا"( درتحقیقی به بررسی 1391همکاران)صادقی شاهدانی و       
 است( کعبیم)غیرخطی شکل به یهسرما ساختار و بازار ساختار میان رابطة که دارد آن از حکایت تحقیق پرداختند. نتایج "تهران

 های تغیرم میان در. باشد کستگیهای ورش هزینه و نمایندگی مسائل بازار، در موجود پیچیدة روابط از ناشی تواند می امر این و
 است معنی بدین موضوع این. ودش می تأیید سرمایه ساختار اندازه با معنادار مثبت و سودآوری معنادار منفی رابطة شده، بررسی

 به مترک در نتیجه. کنند می یمال تأمین سرمایه، افزایش یا انباشته سود محل از ، بیشتر باشند سودآورتر ها کت شر هرچه که
 ریقطلی از  ما تأمین یری،گ وام در بهتر شرایط داشتن دلیل به بزرگتر های شرکت همچنین. آورند می اهرمی روی مالی تأمین

 شده فتهپذیر های شرکت در یسپر مالیات و(  محدود بدهی رویکرد) نمایندگی های نظریه حاصل، نتایج. دهند می ترجیح را وام
 .[7] کند می تأیید را بورس در

 دراین.ندقرارداد بررسی مورد ار "شرکتها برساختارسرمایه بازارمحصول در رقابت تاثیر"تحقیقی در(1390)همکاران و ستایش      
 .است شده بررسی شرکتها بدهی برنسبت ،(بنگاه4تمرکز نسبت و هیرشمن -هرفیندال)تمرکز و توبین Q راستا،تأثیرشاخصهای

 افزون .است هم زا متفاوت مختلف صنایع سرمایه ساختار و محصول بازار در رقابت میدهدکه نشان پژوهش های یافته
 رابطه محصول، بازار در ابترق گیری اندازه شاخص عنوان به هیرشمن -هرفیندال و توبین Q شاخص از استفاده براین،درحالت

 استفاده امادرحالت .است شکار هنظری موید که دارد وجود شرکتها سرمایه ساختار و محصول بازار در رقابت بین معناداری و مثبت
 از .نشد یافت سرمایه ساختار و محصول بازار در رقابت بین معنادار رابطه وجود بر دال بنگاه،شواهدی 4 تمرکز نسبت شاخص از

 با همچنین، .است ارسرمایهساخت و توبین Qشاخص بین سه، درجه نوع از و غیرخطی رابطه وجود تایید پژوهش، این نتایج دیگر
 هش،پژو این در بررسی ردمو درصنایع که دریافتیم ساختارسرمایه، و محصول بازار در رقابت بین رابطه پویای حالت بررسی

 .[6] است %45 صنایع این ساختارسرمایه تعدیل سرعت و دارد وجود هدف ساختارسرمایه

ند پرداخت "هاتار سرمایه شرکتتاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ساخ"(در تحقیقی به بررسی1390پیری)اکبری مقدم و       
دارد ولی  وداداری وجفی و معنموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه ارتباط من نتایج حاکی ازآن است که بین نسبت اعضای غیر و

ایه گذاران ان و سرمایه گذارسرم اختیار همچنین بین درصد سهام در د.ارتباط معنادار بین دوگانگی و ساختارسرمایه تاییدنش
 .[2] ارتباط معنادار آماری مشاهده نشدحقیقی با ساختارسرمایه 

ته شده در ر شرکتهای پذیرفدتاثیر ویژگیهای شرکت برساختار سرمایه آن "(در تحقیقی به بررسی 1389متان و همکاران)      
کت مانند: گیهای شررخی ویژپرداختند.درواقع در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی تاثیر ب "تهرانبورس اوراق بهادار 

 ا در تعیین ساختارهدارایی  بازده اندازه شرکت ، ساختار دارایی، سودآوری ،رشد موردانتظار، نسبت پوشش هزینه بهره نسبت آنی و
ن توانند از نتایج آهندگان بوام د وات واقعی ، مدیران مالی ، سرمایه گذاران سرمایه شرکتها پرداخته شود تا با جمع آوری اطالع

 یی،کت با ساختار دارارمایه شراختارسساستفاده کنند.نتایج این فرضیه را مورد تایید قرار میدهد که یک رابطه منفی و معنادار بین 
رمایه شرکت سساختار  نی داربینداردو یک رابطه مثبت ومعنسبت آنی شان و بازده دارایی ها وجود  رشد مورد انتظار، سودآوری،

 .[9] نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد با اندازه شرکت و

تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار "( در تحقیقی1389رسائیان )      
 غیرموظف مدیران درصد و لیت مدیرعامل مسئو دوگانگی مدیره، هیئت اندازه اضر،ح پژوهش مورد بررسی قرارداد. در "تهران
 قرارگرفته بررسی مورد وابسته متغیر عنوان به( سرمایه ساختار معیار) بدهی و نسبت مستقل های متغیر عنوان به مدیره هیئت
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 در نیز و است نشده تفکیک یکدیگر از مدیرعامل و مدیره هیئت وظایف رئیس که هایی شرکت در دهد می نشان نتایج .اند
 میان معناداری رابطه هیچ حالیکه، در.  یابد می افزایش بدهی از استفاده میزان مدیره، هیئت اعضای کمتر با تعداد های شرکت
 .[5] نشد یافت ساختارسرمایه و تمدیره هیئ غیرموظف مدیران نسبت

 -تغییرات متقابل کشور و تعدیل ساختارسرمایه "( در تحقیقی باعنوان2015) 2و هوا شِن چانگ1هانگ لی یو  پیشینه خارجی.
به چگونگی تاثیر تغییرات متقابل کشور در متغیرهای نهادی بر رابطه بین تغییرات رتبه بندی و تعدیل  "نقش نرخهای اعتبار

 وجود نامتقارنی رابطه شرکتها ساختار سرمایهو  تغییرات نرخ میان( اوال که میدهد نشان ساختار سرمایه شرکتها پرداختند. نتایج
 باشد افزایشی نرخ این زمانیکه اما کنند می سرمایه ساختار تعدیل به اقدام شرکتها است کاهنده نرخ این زمانیکه دارد،یعنی
 و قانونی محیط و مالی توسعه با درکشورهایی ساختار سرمایه(دوما. است نامتعادل ای مالحظه قابل بطور شان اهرمی نسبتهای

 .[16] باشد می سازگار و تر متعادل محیط قانونی و نهادی ضعیف برخوردارند،خیلی که کشورهایی آن به نسبت تر قوی نهادی

مطالعه موردی :سرمایه ساختار انتخاب و کار و کسب چرخه بین رابطه"در تحقیق به بررسی (2015)3مِریکا آنا و همکاران      
به منظور برآورد اثر متقابل انتخاب  (GMM) پرداختند. دراین تحقیق، شیوه متداول لحظات "المللی بین نقل و حمل صنعت

 و اهرم و سودآوری و اهرم بین طرفه دو مثبت روابط ما ساختارسرمایه،سودآوری و ساختار مالکیت بکارگرفته شده است. مدل
 .را تایید می کند دیگر های دوره تمام در متغیرها این میان طرفه دو منفی روابط اما ،2007 سال اوج دوره در متمرکز مالکیت
 توضیح در کلیدی مالکیت،عناصر تمرکز با همراه کار و کسب چرخه مختلف مراحل در مالکیت احساس که گیریم می نتیجه
 .[11] هستند نقل و حمل بخش در اهرم و دهی سود بین ارتباط

فرهنگ، هزینه های نمایندگی، حاکمیت: بررسی بین المللی بر "عنوان ( درتحقیقی با2015) 4لری فاووِر و مایکل مکدونالد      
به بررسی ویژگیهای اجتماعی)فردگرایی و ریسک گریزی(و اثرمتقابل آنها با حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه "ساختار سرمایه

آنها نشان دادند که سطوح  شرکت پرداخته اند.13000 با استفاده از تقریبا 2009تا  1995ازسال G20شرکتها در تمام کشورهای 
باالی فردگرایی با افزایش استفاده از بدهی شرکت و کاهش هزینه سرمایه همراه است،درحالیکه ریسک گریزی باالتر دارای 

 را رهنگف اثر این ای مالحظه قابل طور به بزرگتر شرکتهای عنوان به برتر حاکمیت سطح با اثرات معکوس است. شرکتهای
دهند.نتایج نشان میدهد که ساختار سرمایه در بازارهای درحال ظهور بطور قابل توجهی کمتر تحت تاثیر فرهنگی  می کاهش
 .[13] رتبط با کشورهای توسعه یافته استملی م

 "بزرگ  های شرکت سرمایه ساختار و کالن اقتصاد عوامل"( در تحقیقی با عنوان 2014)5ناتالیا موخوا و مارک زینِکِر       
درکشورهای مختلف اروپایی پرداختند. سیاستهای کالن اقتصادی یک کشور برعملکرد مالی شرکتها و جایگاه توسعه و رشد 
آینده شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.آنها عوامل بیرونی موثر بر شرکت ساختارسرمایه غیرمالی شرکتهای تولید کننده برمبنای 

.برای هدف این مطالعه عوامل کالن  2010 -2006عه یافته اروپایی و بازارهای نوظهور برای دوره مدارک کشورهای توس
اقتصادی به دو گروه کلی پولی و مالی تقسیم شدند.یافته ها نشاندهنده اهمیت عوامل کالن اقتصادی در روند تصمیم گیری در 

 .[17] ختارسرمایه و منابع مالی می باشدخصوص سا

                                                           
1 Yu-Li Huang 
2 Chung-Hua Shen 
3 MerikaAnna,TheodoropoulouSotiria,TriantafyllouAnna,LaiosAlexandros, 
4 Larry Fauver and Michael B. McDonald 
5 Natalia Mokhovaa & Marek Zinecker  
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وی دراین تحقیق براین باور است که اگر "آیا مذهب بر ساختارسرمایه موثر است؟"( در تحقیق با عنوان2013)1ابوجالل     
ویژگیهای فرهنگی یک منطقه مهم است،بنابراین شرکتهای واقع در اکثرکشورهای کاتولیک و پروتستان ایاالت متحده 

 %0.4افزایش در کشورهای دارای مذهب پروتستان منجربه کاهش  %1وی دریافت که  ها دارند. تفاوتهایی در گرایش به اهرم
درصدی اهرمها و کاهش انتشار بدهیهای مکرر می شود.این مذهب همچنین تاثیرقابل توجهی بر سرعت تعدیل شرکتها نسبت 

اهرم و اننتشار اوراق بدهی بیشار استفاده می کنند تا درحالیکه دراکثر کشورهای کاتولیک مذهب از  به ساختار سرمایه بهینه دارد.
دریافت که این تفاوت ها دراهرم مالی  با استفاده از یک نمونه شرکتهای بین المللی، اینکه از حقوق صاحبان سهام استفاده کنند.

 .[12] متحده میباشددر ایاالت متحده شبیه به رفتار شرکتها در کشورهای کاتولیک و پروتستان مذهب خارج از ایاالت 

پرداختند.آنها دریافتند که ن مالی بر ساختار سرمایه شرکتها تاثیر بحرا (درتحقیق به بررسی2013)2بَری هریسون و ویدجاجا      
،ضرایب ملموس ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیر بسیارقوی بر انتخاب ساختارسرمایه می 2008درطول بحران مالی سال 

انتخاب ساختارسرمایه نسبت  .آنها همچنین دریافتند که ضرایب سودآوری کمترین تاثیر را بر2008نسبت به قبل از سال گذارد 
بحران مالی  بعالوه نشاندهنده ضریب منفی اندازه شرکت است که دقیقا معکوس وضعیت قبل از به قبل از بحران اعمال میکند.

نظریه سلسله مراتب ساختار سرمایه از قدرت  ،2008رطول دوران بحران مالی تجزیه و تحلیل بیشتر نشان میدهدکه د است.
 .[14] ت و زمانبندی بازار برخوردار استتوضیحی بیشتری نسبت به نظریه تجار

مستغالت  ( در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای امالک و2012) 3سوپا تانگ کونگ      
 اهرم که دهد می نشان و سرعت تطبیق آنها پرداخت. نتایج 2009-2002شده در بورس اوراق بهادار تایلند در سالهای پذیرفته 
 دارند، شرکت اهرم با مثبتی رابطه رشد فرصتهای و شرکت اندازه این، بر عالوه. دارد صنعت اهرم متوسط با مثبت رابطه شرکت

 سوددهی با های شرکت میکند که تایید را مراتب سلسله نظریه نتایج. دارند منفی و معکوس ارتباط اهرم و سودآوری که حالی در
 .[21] دارند بیشتر اهرم به تمایل باالتر رشد های فرصت با شرکتهای و کنند استفاده کمتر بدهی که دارند تمایل باالتر

 خارجی و داخلی تحقیقات پیشینه از شده استخراج سرمایه ساختار بر موثر عوامل مهمترین. 1جدول 
 تعریف عامل موثر عامل موثر ردیف

رای درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواندمنابع موردنیاز ب انعطاف پذیری مالی 1
ایش افز واکنشهای تدافعی)پرداخت بدهی(وتهاجمی)سرمایه گذاری(را برای

 ارزش شرکت فراهم نماید.
 کار، و کسب بازار در ماندگاری در شرکت توانایی معنی به رقابت پذیری رقابت در بازار محصول 2

رمایه س( بازگشت) آوردن دست به شرکت ، مختلف سرمایه های از محافظت
 است شده تعریف آینده، در شغلها تضمین و ها

 محصول ولیدت حال در که است هاییشرکت تعداد بازار، ساختار از منظور ساختار بازار 3
 هستند یکسانی

 نحوهشرکت، قدرت ساختار و داخلی سازماندهی تشریح به شرکتی حاکمیت حاکمیت شرکتی 4
 یانم متقابل روابط و شرکت مالکیت مدیره،ساختار هیئت وظایف ایفای

 به ندگانده اعتبار و شرکت کار نیروی ذینفعان،بخصوص سایر و سهامداران
 پردازدمی آن

 کننده مصرف که است «مستقیمی غیر مالیات» افزوده ارزش بر مالیات مالیات بر ارزش افزوده 5
 دریافت و پردازدمی خدمات و اجناس خرید بهای همراه به را آن( خریدار)

 واریز دولت خزانه به را دریافتی مالیات مقدار است موظف( فروشنده) کننده

                                                           
1 Mufaddal Baxamusa, Abu Jalal 
2 Barry Harrison & Theodorus wisnu  widjaja 
3 Supa Tongkong  
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 کند
 د:نرخمانن تشریح می کندعواملی که مسائل کالن اقتصاد کشور را توضیح و  عوامل اقتصادکالن 6

 یرات بانکمیزان اعتبا -نرخ بهره -تورم،نرخ ارز،تولید ناخالص ملی
 مانند سودسهام پرداختی،نسبت بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای حسابداری 7
 سرعت تبدیل به نقد شدن دارایی ها را نقدینگی دارایی گویند. نقدینگی دارایی ها 8
 سهامنقدشوندگی  9

 
 

 وجه به ارایید آن تبدیل قابلیت طریق از مالی دارایی یک قابلیت نقدشوندگی
 میشود ارزیابی زیان تحمل بدون و هر زمان در نقد

 ردمو شدی، رازمهمترین ویژگیهای شرکتی)اندازه شرکت،ساختاردارایی،سودآور ویژگیهای شرکت 10
ضعیت وتوان  دارایی(که مینسبت پوشش هزینه بهره،نسبت آنی،بازده  انتظار،

 و ویژگی شرکت را به وسیله این شاخص ها توضیح داد.
ه هیئت )انداز شرکت که توسط شاخصهایی مانند راهبری نظام سازوکارهای ویژگیهای هیئت مدیره 11

( دیرهمدیره،دوگانگی مسئولیت مدیرعامل،درصدمدیران غیرموظف هیئت م
 توضیح داده می شوند.

 این. ودش می گفته اقتصادی های فعالیت در نوسانات به کار، و کسب چرخه وکارچرخه کسب  12
 می مشخص مالی سالمت کاهش و افزایش های دوره براساس نوسانات

 .شود
 مجزا ههاگرو دیگر از را آنها که طبقه یا گروه یک اعضای مشترک اندیشه فرهنگ سازمان 13

 رفتار الگوهای از ایمجموعه صورتبه فرهنگ دیگر، جایی در و کندمی
 گیهایویژ و انسان محصوالت سایر و رسوم اعتقادات، هنرها، اجتماعی،

 شودمی تعریف ملت یا جامعه یک فکری
 نماینده کی به باید که است داخلی های هزینه از نوع یک نمایندگی هزینه هزینه نمایندگی 14

 مسائلی از نمایندگی های هزینه. میشود پرداخت مدیر از نیابت به(  عامل)
 از ارانسهامد.  میشود ناشی مدیریت و سهامداران بین منافع تضاد نظیر

 را دارسهام ارزش که نمایند اداره چنان را شرکت که میخواهند مدیران
 ار شخصی ثروت و قدرت بخواهند است ممکن مدیریت اما دهد افزایش
 کلی بطور. نباشد سهامداران برای منافع بهترین است ممکن که دهند افزایش
 دارندگان و سهامداران بین منافع تضاد از ناشی که هایی هزینه گفت میتوان
 است تجاری واحد مدیران با قرضه اوراق

ن کال به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی مدیران و تصمیم گیرندگان اعتقادات مذهبی مدیران 15
ه باجع به اتخاذ تصمیمات ر شرکت که می تواند بر تصمیمات آنها نسبت

 دتامین مالی شرکت از طریق بدهی و اهرم ، تاثیر بسزایی بگذار
 به قادر تریِمش که کاالهائی از بازار پرشدن یعنی "تولید اضافه" شدن پیدا بحران مالی 16

 طبعاً رودن فروش کاالها و نباشد مشتری بازار در وقتی. آن نیست پرداخت
 تعطیل نآ دنبال به و شودمی متوقف و یافته شکاه نیز کاالها تولید

 خود نوبه به که آیدمی بیش کارگران میلیونی و وسیع بیکاری و هاکارخانه
 سیستم. افزایدمی بحران عمق بر و کرده دشوارتر هم باز را کاالها فروش

 را خود بدهی پرداخت نتوا بدهکاران ماند،می باز کار از داری سرمایه اعتباری
 کند،می تنزل بازار در هاشرکت سهام بهای. دهندمی دست از موعد سر در

 .شوندمی ورشکست دیگری از پس یکی داری سرمایه موسسات
 
 شناسی. روش4

 نوع و ماهیت به توجه با تحقیق این پیمایشی است. در -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی     
به  اطالعات آوری جمع از پس. شده است و سرمایه گذاری استفاده حوزه مالی مدیران و کارشناسان از نفر 15 اطالعات از مساله
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که روایی آن توسط اساتید و صاحبنظران قرار  گرفت و پایایی آن با استفاده از  AHP طراحی شده  بر مبنای پرسشنامه کمک
ختیار نمونه مورد نظر قرار تحلیل سلسله مراتبی است اندازه گیری  می شود در اکه مربوط به روش ( IRI= 0.1) نرخ ناسازگاری

 .استفاده می کنیم Excel افزار محاسبات نیز از نرم انجام و برای گشته مراتبی سلسله فرآیند تحلیل وارد ، سپس داده هام دادی

 از ییک مراتبی سلسله تحلیل فرآیند .Fuzzy Analytic Hierarchy Process( FAHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 که هنگامی روش .این دگردی ابداع 1970 دهه در اِل ساعتی توماس توسط که است شاخصه چند تصمیم گیری فنون معروفترین

 یکیف یا و کمی وانندمیت شاخصها. باشد مفید میتواند است، روبرو شاخص تصمیم گیری و گزینه چند با تصمیم گیری عمل
ست.در این روش بر مقایسات زوجی نهفته ا FAHPاساس روش  [4]است نهفته زوجی روش بر مقایسات این اساس. باشند

ه های ا و گزینه،شاخص تصمیم گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب  تصمیم،کار خود را آغاز می نماید.این درخت
ر دورها را ز فاکتاتصمیم گیری را نشان می دهد.سپس یکسری مقایسات زوجی انجام می گیرد.این مقایسات وزن هر یک 

ایسات زوجی را با به گونه ای ماتریس های حاصل از مق FAHPنه های رقیب مشخص می سازد.در نهایت منطق راستای گزی
 یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.

 به ا نسبتر ها آن امتیاز و داده انجام معیارهای تصمیم گیری بین را مقایسه هایی خبرگان مرحله این در مقایسه های زوجی.
 .میشود انجام کمیتی نه جدول اساس بر مقایسه ها این. میکنند تعیین گریکدی

 جدول نه کمیتی اعدادفازی. 2 جدول
 معکوس عدد فازی مثلثی عدد فازی مثلثی اصطالحات زبانی اعداد فازی

 (7/1،  9/1، 9/1) (9،9،7) کامال مهمتر 9

 (5/1،  7/1، 9/1) (9،7،5) خیلی مهمتر 7

 (3/1،  5/1، 7/1) (7،5،3) مهمتر 5

 (1،  3/1، 5/1) (5،3،1) تقریبا مهمتر 3

 (3/1،  1، 1) (3،1،1) دارای اهمیت مساوی 1

و  دیگری هب نسبت عامل یک بودن معکوس اصل لذا است، یک با مساوی خودش به نسبت عامل یا یک گزینه ارجحیت
 AHP در فرآیند یدوی به دو مقایسه ای ماتریس اصلی خاصیت دو خودش، به نسبت گزینه یا عامل یک برای یک ارجحیت

سوال پاسخ دهد که  n(n-1)/2به  تنها تصمیم گیرنده گزینه، یا معیار nمقایسه  برای که میشود باعث خاصیت دو این .هستند
 سوال در پرسشنامه مطرح می شود. 120در این پژوهش 

 بردار روش از بیشتر روشها، این میان از میشود. استفاده مختلفی روشهای از نسبی وزن محاسبه برای محاسبه وزن نسبی.
 خواهد قتگیرو و ویژه طوالنی رهایبردا و مقادیر محاسبه ی باشند زیاد ماتریسها ابعاد که صورتی در اما است، شده استفاده ویژه
 روش هارچ ارایه به ساعتی ورپروفس همین دلیل، به. شود گرفته کمک آن حل برای رایانه ای نرم افزارهای از اینکه مگر بود،

 .هندسی میانگین -4 و حسابی میانگین - 3ستونی،  مجموع -2 سطری ، مجموع -1 :میپردازد زیر تقریبی

 ابتدا میانگین گزینه ها ینسب وزن محاسبه برای روش این در. است شده استفاده هندسی میانگین روش از مقاله این در     
 و کلی نسبی معیارهای زنو ادامه در. می نماییم نرمال را ها آن سپس و میآوریم دست به را معیار ماتریس سطرهای هندسی

 پسس و نموده جمع یکدیگر با را ها آن هندسی متوسط ابتدا کلی، معیارهای کردن نرمال برای است. شده محاسبه زیرمعیارها
 میکنیم. تقسیم آمده بدست عدد بر را ها آن از هر یک هندسی متوسط
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 . تحلیل داده ها و یافته ها5
کمیل تناسان مربوطه که برمبنای مقایسات زوجی توسط مدیران مالی شرکتها و کارش AHPپس از جمع آوری پرسشنامه های 

 گردیده به ترتیب زیر اقدام می کنیم:

 ی باشد:ورت زیر مصاعدادفازی به معادل که  تشکیل ماتریس مقایسه زوجی بابکارگیری اعدادفازی مثلثیمرحله اول. 
 جدول اعداد فازی مثلثی. 3 جدول

𝒙 عدد فازی تعریف مقیاس فازی مثلثی دامنه تابع عضویت − 𝟕𝟗 − 𝟕 
7≤ x ≤ 9 (7،9،9) 𝟗 9 اهمیت مطلق − 𝒙𝟗 − 𝟕 
7≤ x ≤ 9 (5،7،9) 7 اهمیت خیلی قوی 𝒙 − 𝟓𝟕 − 𝟓 
5 ≤ x ≤ 7 𝟕 − 𝒙𝟕 − 𝟓 
5 ≤ x ≤ 7 (3،5،7) 5 اهمیت قوی 𝒙 − 𝟑𝟓 − 𝟑 
3 ≤ x ≤ 5 𝟓 − 𝒙𝟓 − 𝟑 
3 ≤ x ≤ 5 (1،3،5) 3 اهمیت ضعیف 𝒙 − 𝟏𝟑 − 𝟏 
1 ≤ x ≤ 3 

𝟑 − 𝒙𝟑 − 𝟏 
1 ≤ x ≤ 3 (1،1،3) 1 اهمیت یکسان 

 1 دقیقا مساوی (1،1،1) - -

 
 ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیرخواهد بود:

(1) 

 

 زیراست:که این ماتریس حاوی اعدادفازی 

 برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی  iSمحاسبه مرحله دوم. 

(2) 

iS :که خود یک عددفازی مثلثی است از رابطه زیر محاسبه می شود 

(3) 
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giبیانگرشماره ستون می باشد. jبیانگرشماره سطر و  iکه در این رابطه 
jM ازی مثلثی ماتریس های مقایسه دراین رابطه اعداد ف

 زوجی هستند.

 

(4) 

(5) 

(6)  

 به ترتیب مولفه های اول تا سوم اعداد فازی هستند. il  ،im  ،iuدر روابط باال 

 ها نسبت به همدیگر iSمحاسبه درجه بزرگی  مرحله سوم.

دوعدد فازی مثلثی می باشند، طبق شکل پایین درجه بزرگی  u 2,m 2=(l 2M ,2(و  l 1M)=u 1,m 1 ,1 (به طور کلی اگر 
1M  2نسبت بهM :به صورت زیر تعریف می شود 

(7) 

 

 محاسبه وزن معیارها وگزینه ها درماتریس های مقایسه زوجی مرحله چهارم.

(8) 

 محاسبه برداروزن نهاییمرحله پنجم.

(9) 
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 آمار توصیفی تحقیق

 جنسیت نظر از نمونه فراوانی توزیع. 4جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی جنسیت

33/13 2 زن  33/13 

 100 67/86 13 مرد

  100 15 جمع

 
 نوع شغل از نمونه فراوانی توزیع. 5جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی نوع شغل

 0 0 0 استاد دانشگاه

 60 60 9 مدیرمالی
 100 40 6 تحلیلگرمالی و سرمایه گذاری

  100 15 جمع

 
 نظر سابقه کاری از نمونه فراوانی توزیع. 6جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سابقه فعالیت

 0 0 0 سال2کمتر از 

 33/13 33/13 2 سال 2-5
 33/73 60 9 سال 6-10

 100 67/26 4 سال 10بیشتر از 
  100 15 جمع

 
 نظر نوع فعالیت اقتصادی  از نمونه فراوانی توزیع. 7جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی نوع فعالیت

 33/13 33/13 2 تولیدی

 60 67/46 7 خدماتی
 100 40 6 بازرگانی
 - - 0 کشاورزی

 - - 0 دانش بنیان
 - - 0 سایر
  100 15 جمع

 
 گیری وپیشنهادها. نتیجه6

 را مالی تامین از ترکیبی ، موجود شرایط به توجه با تا کند می ها کمک شرکت به سرمایه ساختار بر موثر عوامل بررسی     
باشد که اصطالحا به آن  در بر داشته سرمایه هزینه حداقل با را سهام صاحبان حقوق بازده بیشترین که کنند انتخاب

سرمایه و اولویت بندی آنها همیشه باید  لذا توجه به عوامل مهم تاثیرگذار بر تصمیمات ساختار می گویند. "ساختارسرمایه بهینه"
 مدنظرمدیران مالی قرار گیرد تا بتوانند تصمیمات مناسبی را درجهت کسب حداکثرمنافع سازمان یا شرکت خود اتخاذ کنند.ما در

تصمیمات این پژوهش به بررسی مهمترین عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت پرداختیم تا بتوانیم کلیه عواملی که به نوعی بر
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ساختارسرمایه تاثیرگذارند را از پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی استخراج کنیم سپس به کمک نظرات خبرگان و متخصصین امر 
 و به وسیله روش تحلیل سلسله مراتبی فازی این عوامل را اولویت بندی کنیم.

با  یت مرداناظ ترکیب جنساین شرح است که ازلحباتوجه به پژوهش صورت گرفته نتایج آمارتوصیفی حاصل از نمونه به      
ان حوزه سرمایه گذاری تشکیل را تحلیلگر %40نمونه مان را مدیران مالی و %60،ازلحاظ نوع شغل  %13.33% و زنان با  86.67

ی خدماتی رکتهاین نمونه ما از شسال سابقه فعالیت در حوزه تخصصی خود داشتند و بیشتر 5دادند،ازنظرسابقه کاری غالبا باالی 
ین صورت امایه به تار سرسپس بازرگانی سپس تولیدی بودند. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر برساخ

اردارد و رمایه قرساختار ساست که عوامل کالن اقتصادی با باالترین وزندهی توسط خبرگان در راس عوامل موثر برتصمیمات 
رمایه ندارد سساختار  صمیماتتربوط به فرهنگ سازمان می باشد که از نظرخبرگان تاثیر چندانی بر کمترین میزان وزن نرمال م
 و در اولویت نهایی قراردارد.

 برساختارسرمایه موثرنتیجه تحلیل سلسله مراتبی عوامل . 8جدول 
 رتبه عامل

 1 عوامل کالن اقتصادی
 2 نقدینگی دارایی

 3 بحران مالی
 4 ویژگیهای شرکت

 5 متغیرهای حسابداری
 6 ساختاربازارمحصول
 7 حاکمیت شرکتی
 8 نقدشوندگی سهام
 9 چرخه کسب وکار

 10 انعطاف پذیری مالی
 11 ویژگی هیئت مدیره

 12 مالیات بر ارزش افزوده
 13 رقابت در بازارمحصول

 14 هزینه نمایندگی
 15 اعتقادات مذهبی
 16 فرهنگ سازمان

 

 ر ساختاربمل موثر پیشنهادمی گردد که محققین آتی درپی بررسی عوامل فرعی و جزئی تر و جدید عوا آتی.پیشنهادات 
ازی به طور همزمان جهت فحتی ترکیبی چون تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی  سرمایه باشند و از روشهای رتبه بندی دیگر و

 اولویت بندی عوامل فرعی و جزئی تر نیز استفاده کنند. 
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