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  چکیده

ها رابطه تنگاتنگی با ساختار سرمایه آن شرکت دارد و امروزه روند تحول و توسعه شرکت
. ساختار سرمایه هر شرکت نمایان کننده نسب سرمایه آن شرکت از منابع متفاوت است

بهترین منابع تامین مالی و خلق ارزش مدیران مالی در هر شرکتی مسولیتی براي انتخاب 
ر تصمیم گیري مدیران مالی شناسایی عوامل موثر د رو براي آن شرکت را دارند از این
می تواند دیدگاهی جامع از تفکرحاکم بر شرکت ها و  نسبت به انتخاب ساختار سرمایه

چگونگی تامین مالی آن ها ارئه دهد پژوهش حاضر در راستاي موضوع ساختار سرمایه و با 
هدف شناسایی عوامل اصلی تعیین کننده در تصمیم گیري مدیران مالی شرکت هاي 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیرامون ساختار ) فلزي, خودرویی, یداروی(
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه تحقیق . سرمایه به انجام رسیده است

به . توصیفی پیمایشی است و به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است
, دارویی(مونه اي تصادفی از مدیران مالی شرکت هاي منظور دست یابی به هدف پژوهش ن

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد سوال قرار ) فلزي, خودرویی
گرفتند نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهنده آن است که فشارهاي مالی نزدیک به 

داقل رساندن ریسک تامین به ح, )در رابطه با انتخاب مقدار مناسب بدهی ( ورشکستگی
) در رابطه با انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت ( مالی در زمان هاي نامناسب 

) در رابطه با انتشار سهام عادي ( و عدم توانایی شرکت در کسب وجوه مالی از سایر منابع 
تخاب ساختار مهم ترین عوامل تعیین کننده در تصمیم گیري مدیران مالی پیرامون نحوه ان

  .همچنین بررسی ها حکایت از بیشترین حمایت از تئوري موازنه ایستا دارند, سرمایه هستند

بدهی , بدهی کوتاه مدت, حقوق صاحبان سهام, بدهی, ساختار سرمایه: واژه گان کلیدي
  بلند مدت
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  مقدمه

آنان وابسته  ها از لحاظ اعتباري تا حدود زیادي به ساختار سرمایهبندي شرکتامروزه درجه
نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته  است و در واقع مبناي تولید و ارائه خدمات به

اي در ارتباط با میزان مضیقه مالی از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه. است
ها تعیین عوامل موثر بر کارایی ریزي استراتژیک شرکتشرکت است و الزم است در برنامه

روش هاي تامین مالی براي تداوم فعالیت و  ]16.[د توجه جدي باشدرین مالی آنان موتام
اجراي پروژه هاي سود آور در فرآیند رشد شرکت ها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات 

منابع تامین مالی شرکتها بر اساس سیاست  .شرکت ها در دنیاي رقابتی امروز می شوند
. تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می شود

در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به 
ا عملیاتی شرکت براي کسب جاي تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت هاي عمدت

بازده ي بیشتر به کار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به 
  ]16[. تامین مالی می کند

وجود بدهی در ساختار سرمایه (اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی 
مفهوم داراي استفاده و جایگاه ویژه اي در این . از مهمترین مفاهیم مالی است) شرکت

شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار . ساختار سرمایه می باشد
اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها  ,کامال سرمایه اي است

ا سوال این است که شرکت ام. نسبت هاي مختلفی از اهرم ها را مورد استفاده قرار می دهند
چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کند؟ و آیا نرخ هاي مشخصی براي 

این پرسشی است که مدیران مالی  ]7[میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟
به اینکه که باتوجه به وجود انبوه نظریه ها و الگو ها و با توجه  ,همواره با آن روبرو هستند
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بسیاري از این نظریه ها در کشورهاي مختلف تایید نشده اند ممکن است مدیران مالی 
این مسئله اهمیت و ارزش این پژوهش را  . دچار نوعی سردرگمی و عدم اطمینان شوند

با  ,شناساعی عوامل تعیین کننده  در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران. نشان میدهد
به مدیران در تصمیم گیري پیرامون انتخاب  ,اي مختلف و شرایط گوناگونتوجه به متغیره

ساختار سرمایه مناسب یاري خواهد رساند و اطالعات مفیدي را در اختیار آنها قرار خواهد 
  .داد

  اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به  ,شناساعی عوامل تعیین کننده  در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران
به مدیران در تصمیم گیري پیرامون انتخاب ساختار  ,اي مختلف و شرایط گوناگونمتغیره

از . سرمایه مناسب یاري خواهد رساند و اطالعات مفیدي را در اختیار آنها قرار خواهد داد
افراد شرکت کننده نیازمند اطالعات میباشند تا بتوانند  ,طرف دیگر در هر فعالیت اقتصادي

مدیران شرکت ها به .ساندن زیان خود تصمیمات بهینه اي اتخاذ کننددر جهت به حد اقل ر
دنبال آن هستند که چگونه تامین مالی بکنند و چه کار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار 

سهامداران عادي به دنبال . حداکثر گردد و یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود
خود در پایان دوره بتوانند حد اکثر بازده را داشته باشند و  این هستند که از سرمایه ي اولیه

وام دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل و فرع وام خود را در سر رسید باز پس 
بنابراین چگونگی تامین مالی و ساختار سرمایه یک شرکت براي همه ي این افراد . گیرند

شرکت بتواند به بهترین منابع مالی اهمیت خاصی دارد و همه خواهان آن هستند که یک 
با توجه به اینکه هم اکنون . مورد نیاز خود را تامین و ساختار سرمایه خود را شکل دهد

قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازي است و تعداد زیادي  44دولت در حال اجراي اصل 
ایی که در انجام این پژوهش به شرکت ه ,از شرکت هاي دولتی وارد بازار بورس می شوند
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قانون اساسی وارد بازار بورس می شوند کمک میکند تا پیرامون  44راستاي اجراي اصل 
  .میزان انتشار سهام و استقراض تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند

  پیشینه تحقیق

  تحقیقات خارجی

که در کشور بحرین صورت گرفته ) 2010(و دیگران در سال   ]14[ 1حسنی علی خراویش
قلمرو . ساختار سرمایه در شرکت هاي بحرینی می باشد  عوامل تعین کنندهتحت عنوان 

مکانی پژوهش فوق شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار امان و قلمرو زمانی آن سال 
نتایج حاصل بیانگر رابطه ي مثبت میان نسبت بدهی و . بوده است 2005تا  2001هاي 

همچنین میان نسبت بدهی و , اه مدت  بودبدهی بلند مدت و بدهی کوت, اندازه شرکت
  .سودآوري شرکت رابطه منفی وجود دارد

به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت  2005و دیگران در سال  ]2[2بوفرنا
هاي خصوصی و دولتی کشور لیبی پرداختند بدین منظور اطالعات شرکت هاي فوق بین 

نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته .ی قرار گرفتمورد بررس 1999تا  1995سال هاي 
بیانگر این موضوع است که شرکت هاي پر بازده ي لیبی عموماً ترجیح می دهند از بدهی 

شرکت هاي بزرگ دولتی از هر دو نوع بدهی بلند مدت و کوتاه .کوتاه مدت استفاده کنند
ه با تکیه بر منابع شرکت هاي در حال رشد ترجیح می دهند ک. مدت استفاده می کردند

شرکت هاي بزرگ داراي نسبت بدهی باالیی , داخلی به فعالیت بپردازند و برخالف آنها
  .هستند

                                                           
1 -Husni Ali Khrawish 
2 -Buferna 
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ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده آن در بازار ”تحت عنوان ) 2002( ]4[بیون و دانبولت
یافته هاي تحقیق راجان و  ,در این تحقیق. می باشد "سرمایه کشور انگلیس

مورد بررسی  ,در مورد ساختار سرمایه واحدهاي تجاري کشور انگلیس) 1995(زینگالس
مجدد قرار گرفت و حساسیت متغیرهاي توضیحی مورد مطالعه راجان و زینگالس به 

نتایج به دست . معیارهاي مختلف بدهی و عناصر تشکیل دهنده آن مورد آزمون قرار گرفت
ن داد که نتایج تحقیق راجان و زینگالس شدیدا به تعریف اهرم یا نسبت بدهی آمده نشا

از دیگر یافته هاي این تحقیق این بود که نقش بدهی هاي کوتاه مدت در . وابسته است
ساختار سرمایه شرکت هاي انگلیسی بسیار حائز اهمیت است و تجزیه و تحلیل هاي صرفا 

و درك محدودي از سازو کارهاي دخیل در ساختار  بینش ,هاي بلند مدتمبتنی بر بدهی
  .مالی شرکت ها ارائه می کند

 داخلی تحقیقات

تحت عنوان تاثیر بودجه ریزي بر  1390در سال ]15[جواد افراسیابی و حامد احمدي نیا 
ساختار سرمایه شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قلمرو 

یافته هاي پژوهش فوق بیانگر آن بود که شرکت هایی که . پرداختند 1389تا  1385زمانی 
داراي نسبت بدهی کمتري بوده اند داراي ریسک کمتر و بازگشت سرمایه بیشتري بوده اند 

با توجه به یافته هاي فوق به این نتیجه دست یافتند که شرکت هایی با نسبت بدهی کمتر . 
  .فعان خود می باشندداراي ازرش آفرینی بیشتري براي ذي ن

به بررسی تاثیر صنعت و اندازه بر  1386نیز در سال  ]1[احمد احمدپور و امین سلیمی
هدف . پرداختند) شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (ساختار سرمایه 

این پژوهش بررسی تجربی رابطه ي میان نوع صنعت و اندازه ي شرکت ها بر ساختار 
نتایج پژوهش فوق از . رکت هاي پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران استسرمایه ش
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وجود رابطه بین صنعت و ساختار سرمایه و عدم وجود رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه 
 .حکایت می کرد

به بررسی مهمترین عوامل موثر بر ساختار سرمایه در  1383در سال  ]4[سعید باقرزاده 
 1377-1381رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی هاي پذیشرکت
هاي پذیرفته شده در نتیجه پژوهش این بود که الگوي ساختار سرمایه شرکت. پرداخت

اندازه  ,بورس اوراق بهادار تهران عمدتا تابع متغیرهایی نظیر میزان دارایی ثابت شرکت
عضو بورس اوراق بهادار تهران در هاي همچنین شرکت. شرکت و سودآوري آن است

  .استقراض را به انتشار سهام ترجیح می دهند , تامین مالی مورد نیاز خود از خارج شرکت

  پژوهش جامعه آماري

, خودرویی, دارویی(شرکت هاي  در این پژوهش جامعه مورد مطالعه شامل مدیران مالی
لغایت دي   1390زمانی تیر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بازه زمانی) فلزي
تعداد کل افراد جامع مورد مطالعه . در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند می باشد 1390
دفی ساده  و از جدول مورگان در این تحقیق از نمونه گیري تصا, نفر می باشد 134برابربا

  .در نظر گرفته شده است 100حجم نمونه برابر, است و با توجه به حجم جامعهاستفاده شده

  پرسش هاي پژوهش

  :پژوهش حاضر براي دستیابی به پرسش هاي زیر انجام می پذیرد

عوامل تعیین کننده در انتخاب مقدار مناسب بدهی توسط مدیران مالی در شرکت  §
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) فلزي ,خودرویی ,روییدا(هاي 
 کدامند؟
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عوامل تعیین کننده در انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت  §
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) فلزي ,خودرویی ,دارویی(هاي 
 کدامند؟

پیرامون انتشار سهام عادي در  عوامل تعیین کننده در تصمیم گیري مدیران مالی §
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ) فلزي ,خودرویی ,دارویی(شرکت هاي 
  تهران کدامند؟

  پرسشنامه) اعتبار(روایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیري بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را 
اندازه گیري هاي نامناسب و ناکافی می اهمیت روایی از آن جهت است که . اندازه بگیرد

به منظور بررسی روایی پرسشنامه از نظر .تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد
  .اساتید و متخصصان استفاده شده است

  پایایی پرسشنامه

براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ که یکی از متداول ترین روش هاي 
ابتدا پرسشنامه , در این مطالعه. استفاده شده است, نامه استاعتمادپذیري پرسش اندازه گیري

پذیرفته شده در بورس ) فلزي, خودرویی, دارویی(نفر از مدیران مالی شرکت هاي  17بین 
اوراق بهادار تهران توزیع گردید و به کمک اطالعات به دست آمده از این نمونه مقدماتی 

/. 783براي پرسشنامه بدست آمد که برابر با  spssده از نرم افزار با استفا آلفاي کرونباخ
همچنین ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک . که نشان از پایایی باالي پرسشنامه است,هبود

  .آورده شده است 1از سواالت پژوهش به طور جداگانه محاسبه گردیده که در در نگاره 

  سواالت مورد مطالعه آلفاي کرونباخ مربوط به: 1نگاره شماره 
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شماره 
 سوال

 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد سوال

1 22 799/0 

2 6 733/0 

3 11 801/0 

  

 یافته هاي پژوهش

عوامل تعیین کننده در انتخاب مقدار مناسب بدهی توسط مدیران مالی در : سوال اول
  شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟

لذا براي مشخص , شاخص می باشد 22که سوال اول در این پژوهش شامل از آن جائی 
کردن اینکه کدامیک از این شاخص ها تاثیري بیشتر داشته اند از آزمون فریدمن استفاده 

شاخص هزینه هاي بالقوه ورشکستگی یا فشارهاي مالی نزدیک به ورشکستگی . شده است
اقعی قیمت سهام شرکت در بازار کمترین بیشترین تاثیر و شاخص تخمین کمتر از ارزش و
  .تاثیر را در رابطه با انتخاب مقدار بدهی داشته اند

  آزمون فریدمن مربوط به سوال پیرامون انتخاب مقدار مناسب بدهی: 2نگاره شماره 

رتبه     شاخص  رتبه
  بندي

هزینه هاي بالقوه ورشکستگی یا فشار هاي مالی نزدیک به   1
  ورشکستگی

 15.86 
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 13.87   وضعیت انعطاف پذیري مالی  2

 13.86   میزان سود آوري شرکت  3

 13.74   میزان ناپایداري درآمدها و جریانهاي نقدي شرکت  4

 13.52   مشخص شده توسط موسسات رتبه بندي ,رتبه اعتباري شرکت  5

 13.22   بهبود اثربخشی مدیران عالی  6

 13.21   عرضه در مورد ثبات مالی شرکت/نگرش مشتریان  7

 13.12   )بدهی(پایین بودن نرخ بهره وام   8

 12.42   )از نظر میزان دارایی(اندازه شرکت   9

 12.22   عدم کفایت درآمدهاي جاري شرکت براي تامین مالی فعالیت ها  10

 12.18   ایجاد تغییرات در قیمت سهام عادي شرکت  11

 11.56   به حداقل رساندن میانگین موزون هزینه سرمایه  12

 11.02   بهبود کارکرد کارکنان  13

 10.34   عدم تعلق مالیات به بهره  14

 10.28   هزینه هاي مرتبط با دریافت بدهی  15

 10.1   بهبود نگرش سرمایه گذاران شرکت پیرامون چشم انداز آینده آن  16

 9.51   )سهولت در دریافت وام از بانک(روابط مناسب  با بانک   17

 9.26   مالیات شخصی سرمایه گذاران یا وام دهندگان به شرکتهزینه   18

 9.23   تصور رقبا پیرامون افزایش تولید شرکت  19

 8.4   به حداقل رساندن افشاي اطالعات شرکت  20

 8.06   میزان بدهی سایر شرکت ها در صنعت مرتبط  21
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 7.96   تخمین کمتر از ارزش واقعی قیمت سهام شرکت در بازار  22

  

عوامل تعیین کننده در انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت : سوال دوم 
پذیرفته شده در بورس ) فلزي, خودرویی, دارویی(توسط مدیران مالی در شرکت هاي 

  اوراق بهادار تهران کدامند؟

براي مشخص کردن , شاخص می باشد 6از آن جایی که سوال دوم در این پژوهش شامل 
ک از این شاخص ها تاثیري بیشتر داشته اند از آزمون فریدمن استفاده شده اینکه کدامی

شاخص به حداقل رساندن ریسک تامین مالی در زمان هاي نامناسب بیشترین تاثیر و . است
شاخص انطباق سررسید بدهی هاي شرکت با عمر دارایی هاي آن کمترین تاثیر را در رابطه 

  .ت و بلند مدت داشته اندبا انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مد

آزمون فریدمن مربوط به سوال پیرامون انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت : 3نگاره شماره 
  و بلند مدت

رتبه   شاخص  رتبه
  بندي

به حداقل رساندن ریسک تامین مالی در زمان هاي   1
  نامناسب

4.04 

 3.94  .پذیرش پروژه هاي ریسک دار  2

 3.5  بهره بازار بلند مدتپیش بینی کاهش نرخ هاي   3

 3.43  پیش بینی بهبود وضع مالی  4
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جذب بازدهی پروژه هاي جدید توسط سهامداران   5
  شرکت

3.16 

 2.95  انطباق سررسید بدهی هاي شرکت با عمر دارایی هاي آن  6

  

عوامل تعیین کننده در تصمیم گیري مدیران مالی پیرامون انتشار سهام عادي : سوال سوم
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) فلزي, دارویی, خودرویی(هاي در شرکت 
  کدامند؟

لذا براي مشخص , شاخص می باشد 11از آن جائی که سوال سوم در این پژوهش شامل 
کردن اینکه کدامیک از این شاخص ها تاثیري بیشتر داشته اند از آزمون فریدمن استفاده 

ت در کسب وجوه مالی از سایر منابع بیشترین تاثیر و شاخص عدم توانایی شرک. شده است
شاخص ایجاد ترکیب خاصی از سهام داران کمترین تاثیر را در رابطه با تصمیم گیري 

  .پیرامون انتشار سهام عادي داشته اند

  آزمون فریدمن مربوط به سوال پیرامون انتشار سهام عادي: 4نگاره شماره 

رت
  به

رتبه   شاخص
  بندي

 7.22  توانایی شرکت در کسب وجوه مالی از سایر منابععدم   1

 7.12  ارزان بودن سهام  2

 7.12  حفظ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مورد نظر شرکت  3

 7.08  کم ریسک بودن سهام  4
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 5.98  باال بودن قیمت سهام شرکت  5

 5.66  دیدگاه بهتري از چشم انداز شرکت نسبت به استفاده از بدهی  6

دست یابی به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مشابه با سایر شرکت   7
  ها در صنعت مرتبط

5.48 

 5.46  تهیه سهام براي کارکنان  8

 5.28  کافی نبودن درآمدهاي اخیر شرکت براي تامین مالی فعالیت هاي آن  9

 EPS  5.04رقیق سازي   10

 4.57  ایجاد ترکیب خاصی از سهامداران  11

  

  نتیجه گیري

بین , در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده در انتخاب مقدار مناسب بدهی
, دارویی(توسط مدیران مالی در , انتشار سهام عادي, بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت

پرسش از  39تعداد .  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده ایم) فلزي, خودرویی
که نتایج زیر به دست , ور دستیابی به پاسخ این سوال در نظر گرفته شدپرسشنامه به منظ

هزینه “آزمون تک نمونه اي روي داده هاي جمع آوري شده نشان داد که شاخص هاي.آمد
, میزان سودآوري شرکت, هاي بالقوه ورشکستگی یا فشارهاي مالی نزدیک به ورشکستگی

عرضه کنندگان در مورد ثبات مالی / ننگرش مشتریا, وضعیت انعطاف پذیري مالی شرکت
میزان ناپایداري درآمدها و , بهبود اثربخشی مدیران عالی, بهبود کارکرد کارکنان, شرکت

, مشخص شده توسط موسسات رتبه بندي, رتبه اعتباري شرکت, جریان هاي نقدي شرکت
تامین مالی  عدم کفایت درآمدهاي جاري شرکت براي, )از نظر میزان دارایی (اندازه شرکت 
ایجاد تغییرات در قیمت سهام عادي شرکت و , )بدهی(پایین بودن نرخ بهره وام , فعالیت ها
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در انتخاب مقدار مناسب بدهی و شاخص  “به حداقل رساندن میانگین موزون هزینه سرمایه
پذیرش پروژه هاي ریسک دار و به حداقل رساندن ریسک تامین مالی در زمان هاي "هاي 

کم ریسک ”در انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت و شاخص هاي  "نامناسب
حفظ نسبت بدهی به , عدم توانایی شرکت در کسب وجوه مالی از سایر منابع, بودن سهام

در انتشار سهام عادي توسط  “حقوق صاحبان سهام مورد نظر شرکت و ارزان بودن سهام
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ) فلزي, خودرویی, دارویی(مدیران مالی شرکت هاي 
عوامل تاثیر گذار بر تعیین مقدار , همان طور که مشاهده می شود. تهران تاثیر گذار بوده اند

که این نشان دهنده نقش مهم , مناسب بدهی  همگی از عوامل درونی شرکت هستند
ار مناسب بدهی وضعیت داخلی شرکت در تصمیم گیري مدیران مالی پیرامون انتخاب مقد

, هزینه هاي مرتبط با دریافت بدهی, عدم تعلق مالیات به بهره”, در میان سایر عوامل. است
بهبود نگرش سرمایه , هزینه مالیات شخصی سرمایه گذاران یا وام دهندگان به شرکت

سهولت دریافت وام (گذاران شرکت پیرامون چشم انداز آینده آن و روابط مناسب با بانک 
پیش بینی کاهش نرخ هاي ”در انتخاب مقدار مناسب بدهی و شاخص هاي و  “)کاز بان

پیش بینی بهبود وضع مالی و جذب بازدهی پروژه هاي جدید توسط , بهره بازار بلند مدت
در انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت و شاخص هاي  “سهامداران شرکت

, تهیه سهام براي کارکنان, استفاده از بدهیدیدگاه بهتر از چشم انداز شرکت نسبت به "
دستیابی به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مشابه با سایر شرکت ها در صنعت مرتبط 

میزان ”عوامل با تاثیر متوسط و , در انتشار سهام عادي “و باال بودن قیمت سهام شرکت
تخمین , ولید شرکتتصور رقبا پیرامون افزایش ت, بدهی سایر شرکت ها در صنعت مرتبط

کمتر از ارزش واقعی قیمت سهام شرکت در بازار و به حداقل رساندن افشاي اطالعات 
انطباق سررسید بدهی هاي شرکت با عمر ”در انتخاب مقدار مناسب بدهی و  “شرکت

رقیق ”در انتخاب بین بدهی هاي کوتاه مدت و بلند مدت و شاخص هاي  “دارایی هاي آن
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رکیب خاصی از سهامداران و کافی نبودن درآمدهاي اخیر شرکت ایجاد ت, EPSسازي 
عوامل بدون تاثیر توسط مدیران , در انتشار سهام عادي“براي تامین مالی فعالیت هاي آن

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) فلزي, خودرویی, دارویی(مالی شرکت هاي 
  .شناسایی شده اند
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Abstract: The evolution and development of the companies closely related to 
capital structure. The company's capital structure reflected the company's 
capital descended from different sources. Financial managers have a 
responsible to select the best source of financing and creating the value for 
company. According analyze their attitude about capital structure choice can 
present the exhaustive attitude about dominate thought over companies and 
the way of their financing. This research is about capital structure and its 
purpose is discovering the main determinants in decision making of financial 
managers of accepted companies (Pharmaceutical, Automobile and Metal 
Manufacturing) in Tehran Stock Exchange about capital structure. To do so the 
random sample of financial managers of accepted companies (Pharmaceutical, 
Automobile and Metal Manufacturing) in Tehran Stock Exchange were selected 
and questioned. The result of research expressive that the potential costs of 
bankruptcy or near bankruptcy financial distress, minimize the risk of having to 
finance in bad times (related to choice between short and long term debt), 
inability of company to obtain funds using other sources (related to issuing 
common stock) are the most important determinants in decision making of 
financial managers about capital structure choice. 

Keywords: capital structure, Debt, Equity, Short Term Debt, Long Term Debt. 

 


