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 مقدمه -5-5

ای که  باشد، به گونه بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چارچوب کار میهدف از این فصل 

شناسی  روش همچنینهای پژوهش و  مسئله پژوهش شرح داده شده و بر اساس آن اهداف و فرضیه

شود و سپس سواالت،  ی پژوهش بیان می پژوهش به صورت کلی معرفی گردید. در این فصل ابتدا مسئله

نوآوری  همچنینهش توضیح داده خواهد شد. در ادامه ضرورت و اهمیت پژوهش و فرضیات و اهداف پژو

های پژوهش پرداخته خواهد شد.  پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به معرفی متغیرها و مدل

ی و مكانی پژوهش تشریح خواهد شد. زماندر نهایت نیز وسایل و ابزار مورد نیاز برای پژوهش و قلمرو 

ی پژوهش بیان خواهد  ی کلیات پژوهش در فصل حاضر، در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه ارائهپس از 

ها در فصل چهارم،  شود. پس از تجزیه و تحلیل داده شناسی پژوهش معرفی می شد. در فصل سوم روش

 ی پیشنهادات در فصل پنجم ارائه خواهد شد. گیری و ارائه نهایتا نتیجه

 بیان مسأله -5-2

بهینه توسعه یافته است. با وجود  8تعیین ساختار سرمایه یبرا یمتعدد یها یهها، نظر سالطی 

ساختار سرمایه، روش خاصی تحقق نیافته که مدیران بتوانند در تعیین سطح بهینه  ینظر یها پژوهش

اختار مرتبط با س یها بدهی استفاده کنند. این امر ممكن است با توجه به این واقعیت باشد که نظریه

 9بر مالیات، نظریه سلسله مراتبی 2مثال، نظریه توازی یسرمایه در موضوع مورد تأکید متفاوت هستند؛ برا

                                                             
1. Capital structure 

2. Trade-off theory 

3. Pecking order theory 
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نمایندگی تأکید دارند. با این  یها بر هزینه 8آزاد یجریان نقد یموجود در اطالعات، و تئور یها بر تفاوت

، شناسایی عوامل بالقوه همچنینها و  مالی شرکتهایی را در فهم رفتار تأمین  ها راهنمایی حال، این نظریه

 (.8939، و همكاران آورند )فتحی اثرگذار بر ساختار سرمایه فراهم می

 2و میلر با آغاز مطالعات مودیلیانی 8391تحقیقات صورت گرفته در زمینه ساختار سرمایه از سال 

ها  انسجام بیشتری یافت. متعاقب انتشار نظریات این دو محقق و مشاهده رفتار متناقض برخی از شرکت

های متعددی در خصوص الگوی مطلوب ساختار سرمایه در  های مودیلیانی و میلر، تئوری بینی پیشبا 

ام عامل یا عوامل خاصی ها هر کد های برخوردار از بازار سرمایه توسعه یافته ارائه شد که این تئوری کشور

دانند. اما تقریبا با سپری شدن پنج دهه از انتشار نظریات  را در انتخاب نسبت بدهی مناسب دخیل می

مودیلیانی و میلر، تا کنون تئوری واحدی شكل نگرفته است که قادر باشد نظریات مربوط به ساختار 

با این وجود نتایج تحقیقات تجربی بر عواملی  سرمایه و عوامل موثر بر آن را به نحو مطلوبی توضیح دهد.

، 6، سودآوری9های ثابت مشهود ، میزان دارایی4گذاری های رشد و سرمایه ، فرصت9همچون اندازه شرکت

اند  ها تاکید نموده در تشریح تفاوت الگوی ساختار سرمایه شرکت 1و مالحضات مالیاتی 7پذیری سود نوسان

 ؛2184، 3و همكاران گومز ؛8939، و همكاران فتحی ؛8934، و راعی گرجی ؛8934، و همكاران )یوسفی

ی اول به بررسی تاثیر  در وهله در این پژوهش نیز (.2189، 88یورت و گوزل اویار ؛2184، 81و همكاران چن

 ها پرداخته خواهد شد. این عوامل بر ساختار سرمایه شرکتچند مورد از 

                                                             
1. Free cash flow theory 

2. Modigliani and Miller 
3. Firm’s size 

4. Investing and Growth Opportunities 

5. Tangible fixed assets 
6. Profitability 

7. Earnings volatility 

8. Tax considerations 
9. Gerardo Gomez et al 

10. Jian Chen et al 

11. Uyar and Guzelyurt 
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عوامل قابل اعتماد مانند سود، رشد، اندازه، سپر مالیاتی ها، مطالعات ساختار سرمایه در طول سال

ی که تصمیمات را به عنوان برخی از متغیرهای 2های ثابت و نسبت ارزش بازار به دفتری ، دارایی8غیر بدهی

اند. با این حال، شواهد تجربی اخیر  دهند، شناسایی کرده ها را تحت تاثیر قرار می ساختار سرمایه شرکت

این عوامل یا متغیرها را به چالش کشیده است با این استدالل که عوامل  9سرمایه رواییدر ساختار 

رات مقطعی در ساختار کنند، بسیاری از تغیی تغییر نمی زمانبا گذشت  نامشهود مربوط به شرکت که

د که در هایی هستن از اثرات نامشهود، اثرات و ویژگیدهند. در واقع منظور  ها را توضیح می سرمایه شرکت

توان به  ت میی این اثرا گیری نیستند. از جمله ا به راحتی قابل مشاهده و اندازهه ها و نتایج شرکت داده

این دشواری  های مدیریتی اشاره کرد که اهمیت زیادی در تصمیمات مدیر دارند. ها یا مهارت توانایی

سازی ساختار سرمایه  مكرر در مدلاین متغیرها به صورت گیری، ممكن است توضیح دهد که چرا  اندازه

( و 2111) 9(، لمون و همكاران2188) 4حذف شده است. مطالعات انجام شده توسط چانگ و داسگوپتا

سازی ساختار  نترل عوامل نامشهود شرکتی در مدلاند که عدم ک ( نشان داده2116) 6فالنری و رنگان

ثرات نامشهود این، استنتاج مبتنی بر مدلی که ا تواند نتایج تجربی را منحرف کند. عالوه بر سرمایه می

( در 2116( و فالنری و رنگان )2111کند، مبهم خواهد بود. لمون و همكاران ) شرکتی را کنترل نمی

در میان دیگران به صورت تجربی نشان دادند که مطالعاتی که کنترلی برای تاثیر اثرات نامشهود شرکتی 

( نشان دادند که 2188توانند مبهم باشند. به تازگی، چانگ و داسگوپتا ) مدل ساختار سرمایه ندارند، می

ای  نكتهشوند.  یحی در ساختار سرمایه را شامل میدرصد از متغیرهای توض 39اثرات ثابت شرکت تنها تا 

های مدیریتی بر ساختار  توانایی قابل اشاره است، چگونگی تاثیر اثرات نامشهود از قبیل جا اینکه در 

کنند. به عبارتی این اثر  تغییر نمی زمانین اثرات با گذشت طور که اشاره شد، ا باشد. همان ایه میسرم

گیرد که از شرکتی به شرکت دیگر  است که تصمیمات تامین مالی را میهای مدیر یا کسی  واناییت
                                                             
1. Non-debt tax shield 

2. Market to book ratio 

3. Validity 
4. Chang and Dasgupta 

5. Lemmon et al. 

6. Flannery and Rangan 
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رویدادهای  بینی پیش پذیری مدیر، توانایی بازار خوانی و ا از قبیل قدرت ریسکه این تواناییمتفاوت است. 

های تامین مالی  راتژیی آن، بر است و در نتیجه ها آنطور مستقیم بر تصمیمات اتخاذی رو و ... به  پیش

(. بنابراین با در نظر گرفتن این توضیحات، هدف اول این 2189، 8و همكاران گذارند )ماتمیلوال تاثیر می

 نامشهود در تصمیمات تامین مالی خواهد بود. پژوهش و به عبارتی هدف اصلی آن بررسی نقش اثرات

که  یزمانباشد، که در آن محقق  می 2یكی از اعمال متداول در مطالعات تجربی بررسی نیرومندی

، به بررسی چگونگی رفتار برآورد مشخصات رگرسیون با افزودن یا حذف رگرسورها اصالح شده باشد

شاهدی  قابل قبول و نیرومند باشد، معموال به عنوانپردازد. اگر ضرایب  ضریب رگرسیون خاص اصلی می

تا سرعت  در بخش دیگری از پژوهش قصد بر این است (.2189، 9شود )لیو برای روایی سازه تفسیر می

بررسی پویایی ساختار سرمایه . تمرکز اصلی این پژوهش ها بررسی شود ساختار سرمایه شرکت 4تعدیل

و  )ماتمیلوال شود بررسی می ویایی ساختار سرمایه، پنیرومندینیست. با این حال، به عنوان یک بررسی 

های مختلف و گهگاه ضد و  ، نظریهسال مطالعه پیرامون ساختار سرمایه 91بیش از  .(2189، همكاران

بستان( با -این نظریات، نظریه توازی )بده ننقیضی به دانش مالی شرکتی معرفی کرده است. در بی

 بنابراینای از مطالعات ساختار سرمایه را به خود اختصاص داده است.  ای طوالنی، حجم گسترده سابقه

ها با در نظر  های اهرمی هدف نیست. شرکت ها همواره منطبق با نسبت ساختار سرمایه شرکت نظریه،

مزایای این اقدام از  کنند که قدام میهای اهرمی ا تعدیل نسبتی به زمانهای تعدیل،  گرفتن هزینه

های معامله و  تعدادی از محققان وجود هزینه(. 8934، و راعی های تعدیل بیشتر باشد )گرجی هزینه

( یک مدل 2118) 9سرعت تعدیل مربوط  به سمت اهرم سطح هدف را بنا نهادند. به عنوان مثال اوزکان

های  شرکت که اینهای معامله و  انگلستان تخمین زد و شواهد هزینهها در  تبرای شرک 6تعدیل جزئی

شوند را  یع به سمت اهرم هدف خود تعدیل میانتخاب شده به عنوان نمونه با یک سرعت نسبتا سر
                                                             
1. B.T. Matemilola et al 

2. Robustness check 

3. Liu 
4. Adjustment speed 

5. Ozkan 

6. Partial adjustment model 
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ی چگونگی به سرعت همگرا شدن (. بنابراین، ادبیات برای بررس2189، 8و امبولولو مستند کرد )چیپتا

 ها آنی سرعت تعدیل  کننده شان و تشخیص عوامل تعیین سمت ساختارهای سرمایه بهینها به ه شرکت

های  ود. سرعتش بر بهای انحراف از هدف سنجیده میها در برا ز شد. سرعت تعدیل با توازن هزینهآغا

ای مانند  . عوامل گستردهبالعكسشوند و  می بینی پیشهای تعدیل باالتر  تر در حضور هزینه تعدیل آهسته

و شرایط کالن  9مالكیت شرکت، 4، کسری و یا مازاد مالی9، بحران مالی2های تامین مالی  خارجی هزینه

سرعت تعدیل تاثیر ی خود بر  گذارند که آن نیز به نوبه ها تاثیر می های تعدیل شرکت بر هزینه 6اقتصادی

ال در این پژوهش سرعت تعدیل نیز به (. لذا با توجه به مباحث با2188، 7و موخرجی گذارد )ماهاکود می

 عنوان یكی از اهداف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ی ساختار  کننده ا حاکی از آن است که عوامل تعیینه ی شرکت ی ساختار سرمایه ها در زمینه بررسی

 رغم این موضوع، تحقیقات ای کوچک و متوسط متفاوت است. علیه های بزرگ با شرکت ی شرکت سرمایه

و  اند )آقایی های بزرگ متمرکز شده تانجام شده در این زمینه، به خصوص در ایران، عمدتا بر شرک

به  ،ای متنوع و پویا در اقتصاد کشورها طبقه به عنوان های کوچک و متوسط (. شرکت8939، همكاران

های  صهها و مشخ شوند که دارای ویژگی مطرح می ،حال توسعه و در حال گذارخصوص کشورهای در 

های کوچک و  (. شرکت8931، و همكاران های بزرگ هستند )رحیمیان متفاوت و متمایز از شرکت

ول و توجه بازارهای مالی به تامین پ به منظورمتوسط به دلیل دستیابی محدود به بازارهای مالی 

متوسط از های کوچک و  جایی که شرکت ای سرمایه متفاوتی دارند و از آنهای بزرگ، ساختاره شرکت

ید گذار در رشد اقتصادی کشورها از طریق به کارگیری نیروهای متخصص، قابلیت تولعوامل تاثیر

سرمایه عوامل موثر بر ساختار توان بیان کرد که تعیین  باشند، می های نوآورانه می محصوالت و ابتكار روش

                                                             
1. Chipeta and Mbululu 
2. External financing cost 

3. Financial distress 

4. Financial deficit or surplus 
5. Ownership of the company 

6. Macroeconomic conditions 

7. Mahakud and Mukherjee 
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ی کشورها به رشد اقتصادی ها در جهت رسیدن به اهدافشان و به طور متقابل دستیاب گونه شرکت نای

رو در این پژوهش رویكرد  (. از این2113، 8گردد )ابور و بیكپ اسب به عنوان مسئله مهمی تلقی میمن

مورد بررسی قرار  های کوچک و متوسط های بزرگ و هم شرکت ای اتخاذ شده است تا هم شرکت مقایسه

 نیز مشخص شود. ها آنهای  بگیرند و تفاوت

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -5-9

رشد  و نیز افزایش نرخ 2با توجه به لزوم رشد و شكوفایی اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی

باشد. در  وری و تولید ثروت می های اقتصادی با حداکثر بهره گیری از بنگاه اقتصادی، کشور نیازمند بهره

ل موثر بر ساختار سرمایه شرکت باعث اتخاذ ها با عوام حقق این امر آشنایی مدیران بنگاهراستای ت

تصمیمات مناسب در جهت تامین مالی بهینه و دستیابی به حداکثر ارزش شرکت خواهد شد. و از طرف 

تر شدن جذب  ه در بورس اوراق بهادار و رقابتیهای پذیرفته شد دیگر گسترش روز افزون تعداد شرکت

ها به ساختار سرمایه بهینه را برای حداکثر  دستیابی شرکتبازار نوپا، اهمیت  های خرد در این سرمایه

 (.8934، و همكاران سازی ثروت سهامداران دو چندان کرده است )یوسفی

ها  شود که طی این سال ی ساختار سرمایه مشخص می بررسی تحقیقات انجام شده در حیطهبا 

های محقق اند، ولی در بررسی بررسی شدهت های ثاب قبیل اندازه، رشد، سود و دارایی عوامل متعددی از

های مدیریتی بپردازد،  های مدیریتی یا مهارت مانند تواناییتحقیقی که به نقش اثرات نامشهود شرکتی 

رات نامشهود شرکتی دیده نشده است. ولی نكته مهم این است که اکثریت تغییرات ساختار سرمایه با اث

رو در  شود. از این د شرکتی منجر به انحراف نتایج میت نامشهوشوند و عدم کنترل اثرا توضیح داده می

دست آمده از این پژوهش، با توجه به  ین خالء پوشش داده شود. نتایج بهتحقیق حاضر سعی شده است ا

های گذشته، در حوزه  های مدیریتی در پژوهش توانایی عدم بررسی نقش اثرات نامشهود از قبیل

گذار دیدگاه جدیدی در مورد عوامل موثر بر ساختار سرمایه و به ویژه  ان، پایهدر ایر دانشگاهی، به خصوص
                                                             
1. Abor and Biekpe 

2. GDP 
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نیز، توجه  ها ی کار و شرکت ت تامین مالی خواهد بود. در حیطههای مدیریتی در تصمیما قش توانایین

های مدیریتی جلب خواهد  تواناییها را به بحث اهمیت اثرات نامشهود از جمله  مدیران و مالكان شرکت

در شرکت اقدام کنند و در های مدیریتی  ین نتایج، نسبت به تقویت تواناییکرد تا بتوانند با به کارگیری ا

 (.2189، و همكاران های بیشتری دست یابند )ماتمیلوال ، به پیشرفتی آن، در بازارهای رقابتی نتیجه

های بزرگ و  سرمایه شرکتجود تفاوت در ساختار های قبلی، حاکی از و نتایج پژوهش که اینبا وجود 

خصوص در کشور ما،  های مربوط به ساختار سرمایه، به ای کوچک و متوسط بوده است، پژوهشه شرکت

گ و های بزر ا کنون هیچ پژوهشی با تفكیک شرکتهای با اندازه بزرگ معطوف بوده و ت بیشتر بر شرکت

ای این  نتایج حاصل از رویكرد مقایسه ای بین آنان صورت نگرفته است. کوچک و متوسط ورویكرد مقایسه

توانند  اهد بود. محققان و دانشگاهیان میپژوهش، هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه کار مفید خو

این نتایج را سرآغازی برای های بزرگ و کوچک و متوسط را بشناسند و  ها و اشتراکات شرکت تفاوت

، از ملزومات هر رقابتی ها و اشتراکات خود و رقبا تفاوت این زمینه بدانند. دانستن های بیشتر در پژوهش

توانند راه ترقی خود را  ها با داشتن چنین اطالعاتی می امروز نیز شرکتشود. در بازار رقابتی  محسوب می

های بزرگ و کوچک و متوسط آشنا  های شرکت گذار نیز با تفاوت . از سوی دیگر مسئوالن قانونبیابند

توانند با استفاده از  کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، میهای  توجه به اهمیت شرکتاهند شد و با خو

 (.8939، و همكاران این نتایج تمهیداتی برای حمایت از این قشر صورت بدهند )آقایی

 های پژوهشسؤال -5-1

تفاوتی چه های بزرگ با کوچک و متوسط  . تاثیر اثرات نامشهود بر تصمیمات تامین مالی در بین شرکت1

 دارد؟

 های بزرگ با کوچک و متوسط چه تفاوتی دارد؟ . سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت2

 پژوهش اهداف -5-1
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 ها های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت بررسی تاثیر ویژگی. 8

 ها  ت بدهی بلند مدت به دارایی شرکتببررسی تاثیر اثرات نامشهود بر نس. 2

 ها به دارایی شرکت کل ت بدهیهود بر نسباثرات نامشبررسی تاثیر . 9

های بزرگ با کوچک و  ت بدهی بلند مدت به دارایی در بین شرکتاثرات نامشهود بر نسبمقایسه تاثیر . 4

 متوسط 

های بزرگ با کوچک و  به دارایی در بین شرکت کل ت بدهیتاثیر اثرات نامشهود بر نسب مقایسه. 9

 متوسط

 های بزرگ با کوچک و متوسط  تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت. مقایسه سرعت 6

 های پژوهش فرضیه -5-6

 دارد. معناداری ها تاثیر های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت ویژگی. 8

 دارد. معناداری ها تاثیر اثرات نامشهود بر نسبت بدهی بلند مدت به دارایی شرکت. 2

 دارد. معناداری ها تاثیر به دارایی شرکت کل اثرات نامشهود بر نسبت بدهی. 9

های بزرگ با کوچک و متوسط  تاثیر اثرات نامشهود بر نسبت بدهی بلند مدت به دارایی در بین شرکت. 4

 دارد. معناداری تفاوت

های بزرگ با کوچک و متوسط تفاوت  به دارایی در بین شرکت کل تاثیر اثرات نامشهود بر نسبت بدهی. 9

 رد.دامعناداری 

 دارد. معناداری های بزرگ با کوچک و متوسط تفاوت . سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت6

 ها( و روش پژوهش مواد )داده -5-7

بر  رد.ی تحقیقات کاربردی قرار دا توان گفت، بر حسب هدف، تحقیق حاضر در زمره در مجموع می

داشته و از نظر  ی تحقیقات توصیفی قرار زمرهحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در ت ،اساس ماهیت و روش
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های تحقیق مربوط به گذشته  و چون داده گردد. ی تحقیقات همبستگی محسوب می روش نیز در دسته

 (.8934، و ذبیحی گردد )بزرگی رویدادی قلمداد می است از نوع پس

باشد. و  شده در بورس اوراق بهادار تهران می های پذیرفته امعه آماری پژوهش حاضر تمام شرکتج

نیز  8917باشد. گفتنی است که اطالعات سال  می 8939تا  8911 یزمانی این پژوهش دوره زمانقلمرو 

 گیری، نمونه روش انتخاب برای پژوهش این دربه دلیل وجود متغیر وقفه در مدل استفاده خواهد شد. 

 حذف) دار هدف غیراحتمالی برداری نمونه از شده انجام ایران در که هایی پژوهش اکثر مطابق

 گرفتن نظر در از پس و آغاز آماری جامعه کل با نمونه پژوهش، این در. است شده استفاده( سیستماتیک

، عدم 8917اسفند، غیر مالی بودن شرکت، پذیرش قبل از سال  23ی از قبیل دوره مالی منتهی به شرایط

 (.8932 اعتمادی،) شد خواهد انتخابتغییر دوره مالی و... 

 ،بندی چارک تكنیک از استفاده با متوسط، و کوچک و بزرگ های شرکت تفكیک برای همچنین 

 و کوچک های شرکت را وسوم دوم اول، چارک. گردد می محاسبه چهارم و سوم دوم، اول، های چارک

  (.8931 رحیمیان،) شوند گرفته می نظر در بزرگ های شرکت را چهارم چارک و متوسط

تی است که بر ساختار سرمایه های شرک ویژگی ترین مهمدر پژوهش حاضر شناسایی  ی اول مرحله

لیمر و  های اف آزمونها تاثیر دارند. برای تجزیه و تحلیل آماری عوامل موثر بر ساختار سرمایه  شرکت

 شوند ل نرمال بودن بررسی میبیرگرسیون انجام شده و فروضی از قهاسمن انجام خواهد شد و پس از آن 

، (LD) نسبت بدهی بلند مدتمتغیرهای مورد استفاده در این مرحله  (.8932، و منتظری )اعتمادی

، (Risk) ، ریسک(GO) های رشد فرصت، (Profit) ، سودآوری(FA) ، دارایی ثابت(TD) نسبت بدهی کل

 ها برداری دارایی نسبت بهره، (Dpo) ، پرداخت سود سهام(Liq) ، نقدینگی(FCF) جریان نقدی آزاد

(Aur)  نسبت پوشش بهرهو (Icr) پژوهش به شناسایی نقش اثرات نامشهود شرکتی  هدف بعدی باشد. می

های بزرگ و کوچک و متوسط اختصاص دارد.  ت بر تصمیمات تامین مالی در شرکتمانند توانایی مدیری

ر د های مدیریتیمانند مهارت اثرات نامشهود خاص شرکتی نقشکه به منظور بررسی  شودمیاستدالل 
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مناسب است.  و حداقل مربعات نامحدود حداقل مربعات محدود هایروش مقایسه ،هاییچنین پژوهش

ی مدل بدون محدودیت، و رگرسیون حداقل مربعات  پانل اثرات ثابت، که نشان دهنده تجزیه و تحلیل

و  )ماتمیلوال شود د است، در این مطالعه استفاده میمدل محدوی  که نشان دهندهتلفیقی، معمولی 

تعدیل ساختار سرمایه را در  آخرین هدف پژوهش حاضر نیز قصد دارد تا سرعت (.2189، همكاران

واهد گرفت، یک مدل ها بررسی نماید. مدلی که برای تخمین سرعت تعدیل مورد استفاده قرار خ شرکت

برای بررسی سرعت تعدیل از روش  مطرح شده است. 8مارک نرالوباشد که توسط  تعدیل جزئی می

گشتاورهای تعمیم یافته استفاده خواهد شد. که در نهایت با تفریق ضریب به دست آمده برای متغیرهای 

 .(8934، و راعی )گرجیدست خواهد آمد  هوقفه از یک، سرعت تعدیل ساختار سرمایه ب

ر افزا ها، از نرم مربوط به آزمون فرضیه های استفاده در مدلتغیرهای الزم جهت سازی م برای آماده

های نهایی، از  در این پژوهش جهت انجام تحلیل همچنینشود و  صفحه گسترده )اکسل( استفاده می

 (.8938، و همكاران استفاده خواهد شد )خلیفه سلطانی Eviewsافزار  نرم

 ها کلیدواژه -5-0

ا به راحتی قابل مشاهده ه ها و نتایج شرکت هایی هستند که در داده اثرات و ویژگی اثرات نامشهود:

های مدیریتی اشاره کرد که  ها یا مهارت توان به توانایی ی این اثرات می گیری نیستند. از جمله و اندازه

 .(2189)ماتمیلوال و همكاران،  اهمیت زیادی در تصمیمات مدیر دارند

 سرمایه منابع اما دارند، احتیاج مالی منابع به گذاری سرمایه برای ها شرکت تصمیمات تامین مالی:

 مواجه نقدینگی مشكالت با و بوده سودآور بتواند شرکت تا شود تعیین خوبی به باید ها آن از استفاده و

به  .کند تعیین را ها آن از استفاده نحوه و مالی تامین منابع که است الیم دیرم یک وظیفه این و. نشود

 گویند شود، تصمیمات تامین مالی می ساختار سرمایه گرفته میتصمیماتی که در رابطه با ترکیب 

 (.8934نیا و همكاران،  )طالب

                                                             
1. Mark Nerlove 
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