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 چکيده
تحلیلی می باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تکمیل -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

پرسشنامه به هدف تحقیق، تجزیه و تحلیل معیارهای داخلی ساختار سرمایه، پرداخته شده است. 

 مالی مدیران وتی توسط تمامیپرسشنامه بر اساس نمونه گیری قضا 12برای این منظور تعداد 

تکمیل گردیده است و معیارهای داخلی ساختار سرمایه   کرمان شهر در مستقر اعتباری مالی موسسات

برای اجرای ساختاری نظام مند از سرمایه در موسسات  EXCELبا روش ریاضی دیمتل و نرم افزار 

بی قرار گرفت. داده ها مبین این موضوع مالی و اعتباری معرفی و گام به گام تشریح شده و مورد ارزیا

است که در موسسات مالی و اعتباری شهر کرمان در بین چهار معیار داخلی معرفی شده برای تعیین 

ساختار سرمایه، معیار حجم فروش بیشترین تاثیرگذاری را بر روی سایر معیارها دارد و به عبارتی با 

تاثر در کل سیستم است. همچنین معیار سطح اطمینان  اهمیت ترین معیار و دارای بیشترین تاثیر و

 .را از سایر معیارهای پژوهش دارد مدیریت بیشترین تاثیرپذیری
 

 دیمتل، تکنیک ، سرمایه ساختار تعیین داخلی سرمایه، معیارهای ساختار :يديکل واژگان

 اعتباری، شهر کرمان و مالی موسسات

 

 مقدمه

 و کار و کسب دنیای در را شگرفی ،تحوالت آن وتوسعه ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی بزارهایا از استفاده افزون روز افزایش

 اطالعات و ارتباطات سطح افزایش به ها شرکت نیاز رفتن باال که است حالی در این. است آورده وجود به مالی و حسابداری حوزه در ویژه به

 از. گردد ارائه بیشتری سرعت با آوری فن بر مبتنی های پیشرفت تا شده سبب ارتباطی، و عاتیاطال نوین ابزارهای از برخورداری همچنین و

 نوسات با پایدار، مالی منابع به دسترسی امکان سازمانی، مهم منابع از یکی عنوان به مالی منابع بر مدیریت و ابزارها این بکارگیری رو این

 به بخشیدن سرعت واسطه به هزینه و زمان در جویی صرفه آن تبع به که(  25:139 ، ندیپورزر) سازد می میسر ها شرکت برای را کمتر

 و فناوری این بکارگیری مهم های دستاورد از(  42:1388 عربی،) الکترونیک محیط یک به کاغذ بر مبنی سنتی محیط یک از مالی معامالت

 . باشد می سیستم
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 تر رقابتی و پیچیده بسیار گذشته با مقایسه در کار و کسب شرایط توسعه با گامهم تجاری واحدهای میان اقتصادی روابط گسترش

 های سیستم اهمیت رو این از. اند دانسته دقیق و موقع به صحیح، اطالعات داشتن از متاثر را تجاری واحد یک پایداری که شکلی به شده،

 اطالع کسب خصوصاً(  53:1382 دستگیر،) کرده دوچندان آگاهانه گیری تصمیم و قضاوت برای کنندگان استفاده برای را حسابداری اطالعات

 تاثیرگذار و زیاد بسیار دارد، مالی مباحث با مستقیمی ارتباط آنان عملیاتی فعالیت که هایی شرکت در ها بدهی و ها دارایی وضعیت آخرین از

 ها سازمان اغلب در که آنجا از بنابراین. است داده سوق رایانه بر مبتنی حسابداری اطالعات های سیستم از استفاده سمت به را آنان و است

 ایفا آنان موفقیت در را کلیدی نقش موارد بیشتر در اطالعات این لذا است، مالی اطالعات با درگیر نحوی به مدیران تصمیمات عمده بخش

 اطالعات انفجار عنوان به ای پدیده با مبادالت و معامالت جمح افزون روز رشد با که است حالی در این(  82:1382 ، یزدی مازار عرب)کند می

. است ساخته ضروری را دقیق و پویا ابزاری عنوان به اطالعاتی های سیستم از صحیح استفاده نیاز امر این که هستیم برو رو آن از ناشی آثار و

 خود کار و کسب سطح در را مطالعاتی اقدامات اطالعاتی، مهم سیستم این بهبود و عملکرد بررسی به نسبت تا شدند برآن ها شرکت رو این از

 .باشند داشته
 

 تشریح و بيان مساله پژوهش  -2
 کردن فراهم اقتصادی فعالیت هر مهمترین ملزومات از یکی نیست پوشیده کسی هیچ بر امروز تجارت دنیای در سرمایه محوری نقش

تصمیمات  اتخاذ در را مدیریت مالی، مناسب ابزارهای از گیری بهره و مالی تامین ی مختلفراهها شناسایی قطعا .است نیاز مورد مالی منابع

 سرمایه شد، موجب مالی بازارهای گسترش همراه به اقتصادی (.رونق1393نمود)اسدی و همکاران، خواهد یاری بیشتر منابع کسب و صحیحتر

 گذاری، سرمایه از حاصل درآمد از برخورداری ضمن تا دهند بسط گذاریایهسرم های فعالیت سایر جهت را متفاوتی های استراتژی گذاران

 دربازارهای آنها گیری جهت برای و هاشرکت اثرگذاری بر مؤثر پارامتر مهمترین عنوان به سرمایه ساختار. دهند کاهش را سرمایه ریسک

. استساخته منوط آنها سرمایه ساختار به اعتباری لحاظ از را ها شرکت بندیدرجه کنونی متغیر و متحول محیط. استگردیده مطرح سرمایه

 اصل قالیباف) استکرده نزدیک سهامداران ثروت حداکثرسازی هدف بر مؤثر منابع به عنوان آنهارا استراتژیک ریزیبرنامه امر این

نان مالی است. در یک دنیای ایده آل (.نقش ساختار مالی یک شرکت در رفتار بازار تولید، موضوع مورد عالقه اقتصاددا64:1373،

 اقتصادی،مجموع ارزش بازار اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی های وابسته آنها تعیین می شود و باید مستقل از

 دامنة (.2: 1393دی و منتظری، ترکیب اوراق بهادار)یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته اند(باشد)اعتما

 ابعاد از بعدی تحقیقات، این از هریک. مالی دارد حوزة متخصصان برای بسیاری اهمیت و است وسیع بسیار سرمایه ساختار حوزة در تحقیقات

 .آزمایند می یا گشایند می را سرمایه ساختار مختلف

 حوزه این در شده ارائه نظریه های و است بوده برانگیز چالش همواره بهینه، سرمایة ساختار به دستیابی برای هایی نظریه به حصول

 (.23: 1391کنند)صادقی شاهدانی و همکارانش، واضح تبیین طور به را ها شرکت مالی تأمین واقعی رفتار تا اند داشته سعی همواره

 ترینحیاتی حال، عین در و ها،شرکت پیشروی مسایل ترینمشکل و برانگیزترین چالش از یکی سرمایه، ساختار مورد در گیریتصمیم

 فقدان ها،شرکت ناکامی دالیل ترینعمده که شودمی مشاهده دانشگاهی متون و تحقیقات به مراجعه با. است آنها بقای ادامه مورد در تصمیم

 سودآور هایپروژه اجرای و فعالیت تداوم ایبر مالی تأمین هایروش. است آنها ناکافی و نامناسب مالی تأمین و گذاریسرمایه کفایت عدم یا

 مختلف هایروش به مالی تأمین. شوندمی امروز رقابتی دنیای در هاشرکت حیات ادامه موجب و مؤثرند بسیار هاشرکت رشد فرایند در

 خارج یا( انباشته سود محل از نمونه برای) داخل از را خود نیاز مورد مالی منابع توانندمی ها شرکت و گیردمی صورت بلندمدت و مدتکوتاه

 از منظور بدین و است سهام صاحبان حقوق بازده افزایش ها،شرکت اصلی هدف. کنند تأمین( قرضه اوراق سهام انتشار طریق از) شرکت از

 سرمایه، هزینه کاهش نتیجه در و سهام صاحبان حقوق بازده افزایش. کند یاری مهم این به رسیدن در را آنها که کنندمی استفاده هاییروش

 (.76:1389، تیموری و گودرزی) بردمی باال را شرکت ارزش

 در گیری تصمیم هنگام به ناگزیرند مدیران لذا دارند، محسوسی تفاوت یکدیگر با مختلف کشورهای در ها شرکت سرمایه ساختار

 مربوط های گیری بایدتصمیم و کنند استفاده شرکتی های ویژگی و اقتصادی عوامل نظیر مختلفی عوامل از ساختارسرمایه، بهینه ترکیب مورد

 مالی ساختار ایجاد برای مالی مدیران این، بر عالوه. دهند قرار توجه مورد گذارند، می سرمایه ساختار بر عوامل این که آثاری و مالی تأمین به

 شرکت ارزش کردن حداکثر پی در متغیرها این به توجه با و ددهن قرار نظر مد را اقتصادی وعوامل شرکت درونی های ویژگی باید مناسب

 (.1،2004باشند)بارال

                                                           
1 Baral 
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 تأمین منابع ترکیب دوم و نیاز مورد یسرمایه میزان نخست: استگردیده تشکیل بخش دو از هاشرکت یسرمایه ساختار طورکلی به

 و بازده دارای هاشرکت مالی، تأمین منابع به توجه با. شوندیم محسوب ساختارسرمایه یدهنده شکل اصلی یگونه دو سهام و وام. مالی

 اعتبار و کارایی در مؤثری نقش سرمایه ساختار به مربوط تصمیمات بنابراین. هستند سرمایه تأمین بازارهای یعرصه در متفاوتی ریسک

 های گذاری سرمایه در توجیهی مطالعات انجام عموماً(. 1384:123 رضاییان،  سینایی)داشت خواهد سرمایه تأمین مؤسسات نزد هاشرکت

 اقتصادی توجیه...( و استقرار محل تکنولوژی، ظرفیت،) فنی توجیه داشتن: گیردمی قرار بررسی مورد دیدگاه سه از( اولیه بازار) جاری غیر

 توجیهی مطالعات بنابراین...(. و سرمایه برگشت رهدو ریسک، میزان انتظار، مورد سود) مالی توجیه و...( و مصرف الگوی رشد، رقبا، فروش، بازار)

 قاعده این از تواند نمی نیز( ثانویه بازار) سرمایه بازار در تصمیمات است بدیهی. است گذاریسرمایه نوع هر برای گیریتصمیم الزامات از

 بخش این مالی نیاز و دهدسوق تولیدی هایبخش سوی به را اندازها پس این که باشدداشته وجود قوی مکانیزم یک باید لذا باشد، مستثنی

 طرف و از دهدمی سوق تولید سمت به را سرگردان اندازهای پس از استفاده امکان که است مکانی بهترین بهادار، اوراق بورس. کندفراهم را ها

 (.32:1386 ، جعفری و سجادی)کندمی فراهم را مؤسسات و هاشرکت مالی احتیاجات دیگر

 چشمگیری های پیشرفت ها، شرکت سرمایه ساختار درباره( 1958) میلر و مودیلیانی نظریه تدوین از دهه پنج حدود گذشت از پس

. اند پرداخته شده مطرح مباحث گوناگون های جنبه تفسیر به متعددی نظران صاحب و آمده وجود به سرمایه ساختار های نظریه حوزه در

 سرمایه ساختار تعیین در موثر عوامل کامل تبیین توانایی تنهایی به فعلی الگوهای و ها نظریه از یک چهی که دهد می نشان ها پژوهش اما،

 تأمین برای ها شرکت از تعدادی گوناگون، شرایط در چرا، که آورند نمی فراهم پرسش این برای را ای قاطعانه پاسخ و ندارند را ها شرکت

 به ترتیب، این به. کنند می انتخاب را استقراض روش دیگر برخی و داخلی منابع بکارگیری برخی ،سهام انتشار گزینه خود فعالیت های مالی

 طور به را ها شرکت سرمایه ساختار و مالی تأمین رفتار بتواند که است فراگیری و جامع نظریه نبود موجود، مشکل بزرگترین که رسد می نظر

 و رحیمیان)شود نمی مشاهده نزدیک آینده در ای نظریه چنین تدوین بر دالّ یزن ای نه نشا هیچ و کند تبیین و دهد شرح کامل

 محققان از بسیاری اما. است مطلوب سرمایه ساختار محاسبه به قادر نظری، های مدل از استفاده با شرکت، ارشد (. مدیریت68:1392همکاران،

 یکی سرمایه (. ساختار2،2000ندارند)سیمرلی و لی بهینه سرمایه ساختار هاشرکت  از بسیاری واقعی، دنیای بر حاکم شرایط در که اند دریافته

 در تجدیدنظر یا تغییر سرمایه، ساختار در تغییر که اند نموده بیان چنین این متعددی های تئوری. است شرکت های مشخصه مهمترین از

 .(3،2000باشد)گول و حسین  موثر نیز شرکت سهام ارزش بر بایست می بنابراین که دهد می نشان را شرکت ارزش

 تسهیالت اخذ ،(جاری الحسنه قرض سپرده استثناء به) بانکی مجاز های سپرده جذب طریق از اعتباری و مالی موسسات که آنجا از 

 دیگری نحو هر به یا و داده اختصاص اعتباری تسهیالت اعطای به را منابع این و نموده مبادرت منابع تجهیز به مالی ابزارهای سایر از استفاده و

 ساختار بر موثر عوامل به توجه باشد، می مالی منابع متقاضیان و کنندگان عرضه بین واسطه ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک تشخیص به

 مسایل ترینمشکل و برانگیزترین چالش از یکی سرمایه، ساختار مورد در گیریتصمیم و است حیاتی امری موسسات ارزش جهت سرمایه

 .باشد می آنها بقای ادامه مورد در تصمیم ترینحیاتی حال، عین در و موسسات پیشروی

 آن و است سرمایه ساختار دهنده تشکیل اجزای بین رابطهء است، کنونی مالی مدیران دامنگیر که هاییمساله ترینپیچیده از یکی

 است؟ مطلوب آمیزه کدام که است این اصلی پرسش. شرکت سهام قیمت و لیما تامین برای سهام و قرضه اوراق از ایآمیزه از است عبارت

 ساختار از مناسبی مجموعه مدیریت و انتخاب برای روشی توان می آیا سرمایه، بازار شرایط به توجه با که است مطرح سوال این حال

 برد؟ کار به  کرمان شهر  اعتباری و مالی موسسات در سرمایه

 رح است:اهداف پژوهش بدین ش

 هدف اصلی این تحقیق عبارتست از:

 .دیمتل تکنیک از استفاده با سرمایه تعیین ساختار داخلی معیارهای تحلیل و تجزیه

 اهداف فرعی عبارتند از:

 .تعیین ساختارسرمایه تاثیرپذیر و تاثیرگذار داخلی معیارهای شناسایی .1

 سرمایه تعیین ساختار سیستم در داخلی معیارهای ترین مهم شناسایی .2

 .سرمایه تعیین ساختار داخلی معیارهای تاثیرپذیرترین و تاثیرگذارترین شناسایی .3

 

 

                                                           
2 Simerly&li 
3 Gull & Hussain 
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 مفاهيم -3

 سرمایه ساختار -3-1
 شرکت تا شود تعیین خوبی به باید آنها از استفاده و سرمایه منابع اما دارند، احتیاج مالی منابع به گذاری سرمایه برای شرکت ها

 تعیین را آنها از استفاده نحوه و مالی تامین منابع که است مالی مدیر یک وظیفه این و. نشود مواجه نقدینگی مشکالت با و بوده سودآور بتواند

 آمده بدست مالی ازمنابع مطلوب ی استفاده نقدی، جریان های ایجاد همچنین و سرمایه ساختار بهینه ترکیب و تأمین مالی تصمیمات. کند

 (.88:1394باشد)طالب نیا و همکاران، می اهمیت حائز مدیریت گیری تصمیم برای که است مسائلی ملهازج بدهی بازپرداخت توان و

 ثروت رساندن حداکثر به منظور به مالی منابع ترکیب کردن مشخص سرمایه، ساختار تعیین های سیاست از هدف ترین مهم

 قرضه اوراق شرکت، یک اگر مثال عنوان به. آنهاست از یکی سرمایه ارساخت که دارد بستگی متعددی عوامل به امر این گرچه است، سهامداران

 به سهم هر سود باشد، بهره نرخ از بیشتر بازده نرخ اگر. یابد می افزایش آن مالی اهرم درجه و مالی سر سربه نقطه نماید، منتشر بیشتری

 های برنامه از یک هر مورد در تا کند می کمک مالی مدیران به سرمایه ساختار تعیین های سیاست(. مالی اهرم یافت)اثر خواهد افزایش شدت

 ریسک محاسبه با همچنین،. کنند تعیین سهم هر سود کاهش از جلوگیری برای را الزم مالیات و بهره از قبل سود مبلغ نظر، مورد مالی تأمین

 نعیم) منجرشود بازده و ریسک ترکیب مطلوبترین به که کرد انتخاب را روشی توان می مالی تأمین های برنامه از یک هر به متعلق مالی

 شودمی ترازنامه چپ قسمت شامل کال و باشدمی هادارایی تامین برای عادی سهام و بدهی از استفاده میزان سرمایه (.ساختار145:1391پور،

 مفهوم که دارند توافق قول این بر مالی مدیران راکث. گویندمی مالی اهرم را شرکت یک هایدارایی تامین در سرمایه و بدهی بین ارتباط و

 گونه هیچ که شرکتی. باشد می سرمایه ساختار در ای ویژه جایگاه و استفاده دارای مفهوم این. باشد می مالی مفاهیم مهمترین از اهرمی

 نسبت های شرکت ها تمام و ندارد وجود شرکتی چنین واقعیت عالم در اما. است ای سرمایه کامال ساختار با شرکت یک باشد نداشته بدهی

 که است سهام صاحبان حقوق و بدهی از ترکیبی سرمایه (. ساختار9: 1373 اصل، قالیباف)دهند می قرار استفاده مورد را اهرم از مختلفی

 (.78: 1378 رستمی، انواری) کنند می حداکثر را انتفاعی واحد بازاری ارزش

 سرمایه ساختار تعيين داخلی عوامل -3-2

 مشایخ: ) از عبارتند عوامل این ترینمهم از برخی. گذارندمی تأثیر سرمایه ساختار تصمیمات بر شرکت داخل از که است عواملی

 (17:   1385 ، وشاهرخی

 شرکت اندازه -3-2-1

 این شرکت اندازه نجشس در مهم نکته بنابراین.  شرکت یک فعالیت میزان و فروش حجم از است عبارت شرکت اندازه از منظور 

 وحجم اندازه نظر از را ها شرکت دقیق و صحیح شکل به طریق آن از تا ، گیرد قرار استفاده مورد ، معیار و مالک عنوان به عاملی چه که است

 ولی ، متفاوت معیارهای.  باشد می ها شرکت اندازه سنجش مالک و مقیاس ، شرکت اندازه در مهم مساله لذا.  نمایند تفکیک یکدیگر از

 : است گرفته قرار استفاده مورد ها شرکت فعالیت گسترش و حجم گیری اندازه برای ، یکدیگر با مرتبط

 آن بزرگتر اندازه و حجم از حاکی بیشترباشد شرکت یک فروش میزان هرچه یعنی.  است شرکت”  کل فروش“ ها معیار از یکی (1

 واندازه فروش میزان بین یعنی.  است کوچکتر شرکت آن و اندازه حجم ، باشد کمتر شرکت یک فروش میزان چه هر عکس بر و ، است شرکت

  . دارد وجود مستقیم رابطه یک شرکت

 بطه را شرکت اندازه با قبلی معیار مانند نیز معیار این که.  ست دفتری ا ارزش به”  ها دارایی مجموع“ استفاده مورد دیگر معیار( 2

 های دارایی حجم چه هر عکس بر و ، است شرکت بزرگتر اندازه از حاکی باشد بیشتر شرکت های دارایی چه هر عنیی.  دارد وجود مستقیم

 . است کوچکتر شرکت اندازه و حجم ، باشد کمتر شرکت

 کرد؛ بیان حالت چهار در توانمی را اهرم بر شرکت اندازه اثرات. دارد وجود وقوی مثبت رابطه سرمایه ساختار و شرکت اندازه بین

 هایزمان اما کنند جبران را کمتر مالی تأمین تجدید تکرار تا کنندمی انتخاب مالی  تأمین تجدید لحظه در را باالتر اهرم کوچک، هایشرکت

 از نبوهیا اینکه نهایتاً. است منفی شرکت اندازه و اهرم بین رابطه مالی تأمین چرخه در. است تر طوالنی مالی تأمین تجدید بین انتظار

 .شودمی منفی اهرم و اندازه رابطه ها،شرکت این کنترل با دارد؛ وجود اهرم بدون هایشرکت

 مدیریت اطمينان سطح -3-2-2

 رخ متفاوتی  های وضعیت رشد هایفرصت در. است اهمیت حائز بسیار شرکت مالی تأمین تصمیمات در مدیریت اطمینان سطح  

 .دارند مستقیمی رابطه ارزش، با پایین رشد با هایشرکت ودر دارد معکوس رابطه شرکت ارزش با اهرم اال،ب رشد با هایشرکت در. دهدمی

 توسعه و تحقيق هايهزینه -3-2-3
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 توجه قابل نکته. دهدمی کاهش را ارزش نمایندگی هایهزینه که حالی در کند،می اضافه را شرکت ارزش توسعه و تحقیق هایهزینه 

 نمایندگی هزینه با هاشرکت طرفی؛ از کندمی اضافه را شرکت ارزش باشد باالتر نمایندگی هایهزینه اگراز توسعه، و تحقیق هایهزینه اینکه

 .هستند مواجه بدهی، کنترل فرضیه با باال توسعه و تحقیق هایهزینه و

 فروش حجم -3-2-4
 هایدارایی نظیر متغیرهایی مستقیم تابع عمدتاً تهران بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته هایشرکت سرمایه ساختار الگوی 

 خواه) فروش حجم لحاظ از که هاییشرکت تهران، بهادار اوراق بورس در دیگر، عبارت به. باشدمی آن سودآوری و فروش حجم شرکت، ثابت

 کنندمی ااتک بدهی به بیشتر بزرگترند( فروش درآمد لحاظ از خواه و هادارایی لحاظ از

 روش انجام پژوهش -4
 DEMATEL روش کمک به. پیمایشی است ها، داده گردآوری نحوه اساس بر آن روش و است کاربردی هدف اساس بر تحقیق نوع

 را پژوهش نظر مورد معیارهای مالی موسسات خبرگان .اند گرفته قرار سنجش موسسات مالی مورد بر ساختار سرمایه موثر عوامل تاثیر شدت

 .است شده EXCEL افزار نرم وارد ها داده ها پرسشنامه آوری جمع از پس. کردند مقایسه لیکرت طیف از استفاده با و زوجی صورت به

 ،(43:1385 اصغرپور، )(نفر 12تا 10 بین) خبرگان از گیری بهره به نیاز و دیمتل روش و پرسشنامه از استفاده به توجه با تحقیق این در

  باشد. می خبرگی شرایط داشتن شرط به کرمان شهر در مستقر اعتباری مالی موسسات مالی مدیران تمامی وهشپژ آماری جامعه

 جزو که مالی مدیران از نفر 12 به امر، متخصصین با کارشناسی های نشست و میدانی های بررسی بر عالوه شده انجام پژوهش در

 :زیربودند شرح به خبرویت های شاخص دارای نظر مورد خبرگان که شد مراجعه اوتیبودند، با استفاده از نمونه گیری قض مذکور موسسات

 .ارشد کارشناسی سطح در حداقل مرتبط فنی دانش -

 .مربوطه پست در سال 10 از بیش کاری تجربه -

 بورسی های گواهینامه تمام بودن دارا -

 بازبینی و خبرگان از ای عده به آن ارائه با پرسشنامه نظیمت و طراحی از پس ها، پرسشنامه صوری روایی از اطمینان گفتنی است برای

 آزمون دیمتل، پرسشنامه ماهیت به توجه با پایایی، تعیین منظور گرفت. به قرار توجه مورد گیری اندازه ابزار صوری اعتبار اساتید، تأیید و

  دیمتل، شاخصی روش در ها قضاوت بودن منطقی از یناناطم حصول منظور به ولی انجام نیست،  قابل پرسشنامه این برای کرونباخ آلفای

 نرخ .است بوده گرفته منطقی صورت های قضاوت اندازه چه تا دهد می نشان که است شده گرفته نظر در  ناسازگاری شاخص عنوان تحت

 .است آمده بدست 1/0از کمتر تحقیق این در ها شاخص کلیه بندی رتبه ناسازگاری

  دیمتل روش -5
 این. شد ارائه 1976 سال در گابوس و فونتال توسط دیمتل تکنیک. باشد می معیاره چند گیری تصمیم های تکنیک از یمتلد روش

گردید)تریوتیک و  معرفی ژنو، تحقیقاتی مرکز در بار اولین برای است زوجی های مقایسه اساس بر گیری تصمیم های روش از که تکنیک

 گراف در موجود عناصر متقابل تاثیرپذیری و تاثیرگذار روابط استخراج به گراف تئوری اصول از مندی بهره با روش (. این4،2003همکاران

 (.132: 5،2013کند)رهنما و همکاران می معین عددی امتیاز صورت به را مذکور روابط اثر شدت که طوری به پردازد، می مطالعه مورد

 :باشد می زیر شرح به گام  5دارای تکنیک این

 .نمایید مشخص را بررسی مورد سیستم دهنده تشکیل عناصر: اول گام

 .اند کرده کسب را اولویت باالترین که است  تعیین ساختار سرمایه ابعاد از دسته آن های شاخص همان عناصر پژوهش این در

 مستقیم روابط ماتریس تهیه: دوم گام

 .بود خواهد زیر صورت به امتیازدهی صورت به شدت نای. شوید خواستار خبرگان از را عناصر از نهایی روابط شدت 

 (37:1385تحليل)اصغرپور:  مدل تاثيرات (1 )جدول

 تاثير خيلی زیاد تاثيرزیاد تاثير کم تاثيرخيلی کم بدون تاثيرات تاثيرات

مقدار 

 عددي

1 3 5 7 9 

                                                           
4 Trevithick 
5 Rahnama et al 
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 از ای مولفه عنوان به را مخاطب نظر دو عامل، ره بین مستقیم تاثیر ارزیابی برای که شود می خواسته مخاطبین از مرحله این در

 چنانچه. دهد می قرار تاثیر تحت را J  عامل  ، Iعامل است معتقد مخاطب که است ای درجه مقدار این. گیرند نظر در Xij  صورت به ماتریس

 نظر در برای. بود خواهد  I بهJ    از فلش تجه است، تاثیرگذار I بر J متغیر چنانچه و  Jبه I از فلش جهت است، تاثیرگذارJ   بر I متغیر

 در .(6،2011شود)لی و همکاران می داده نشان M ماتریس صورت به و شود می محاسبه حسابی میانگین هاآن از خبرگان همه نظر گرفتن

 و شده گرفته نظر در Y عامل یرو بر X عامل تاثیر ابتدا که مفهوم این به گیرد، می انجام طرفه دو صورت به ها پرسشنامه دیمتل مقایسه

 (.2:1390همکاران، و کاظمی افشار)گیرد قرار ارزیابی مورد X روی بر Yمتقابل تاثیر بایست می بعد مرحله در

 مستقیم روابط ماتریس سازی نرمال: سوم گام

 .شود می ضرب ستونی دارمق بزرگترین جمع حاصل معکوس در ماتریس های درایه تمامی مرحله این در ها، داده کردن نرمال جهت

 کل روابط ماتریس محاسبه:  چهارم گام

 :زیر رابطه از استفاده با کامل ارتباط ماتریس محاسبه

T = lim
k→+∞

(H1 + H2 +⋯+HK) = H × (I − H)−1   (1)  

 .است خبرگان نظرات میانگین H و یکه ماتریس I رابطه این در که  

 .دیاگرام آوردن بدست و آستانه مقدار اسبهمح و علی نمودار ایجاد: پنجم گام

 مقدار که است نیاز دهد، می قرار تاثیر تحت را فاکتورها سایر چگونه فاکتور یک که شد مشخص کل روابط ماتریس در آنکه از پس

 اظهار یا کل روابط ماتریس مقادیر میانگین گرفتن نظر در با. نمود حذف را جزیی تاثیرات بتوان آن از استفاده با تا شود مشخص ای آستانه

 شود می گرفته نظر در آن از بزرگتر مقادیر فقط و شده حذف آستانه از کمتر مقادیر. گردد می مشخص ای آستانه مقدار صنعت، خبرگان نظر

 را دخیل های مؤلفه توانند می که است جهتداری های گراف بر مبتنی دیمتل روش .(7،2011شود)لی و همکاران می داده نشان گراف در و

 ترسیم با علی های گراف.کشند می تصویر به را سیستم یک عناصر میان وابستگی رابطه ها گراف این. نمایند تفکیک معلول و علت دوگروه به

  .شود می حاصلR-J,R+J) )مرتب های زوج

 دهنده نشان ( R+J ) آن در که شود می مشخص ( R-J ) و ( R+J ) ستون توسط نهایی مراتب سلسله در شاخص هر واقعی محل

 مقدار بیشترین تر ساده بیان به. است شدن واقع نفوذ نظر از هم و نفوذکنندگی نظر از هم ها طول محور طول در شاخص یک شدت مجموع

( R+J )  مورد در. دارد سیستم بر را تاثر و تاثیر بیشترین درسیستم ( R-J ) ها ضعر محور درطول شاخص یک موقعیت دهنده نشان که 

 خواهد نفوذ تحت قطع بطور بودن منفی صورت در و کننده نفوذ یک قطع بطور ( R-J ) بودن مثبت صورت در موقعیت این که گفت باید است

 (.8،2007بود)تژنگ و همکاران

 

 DEMATEL تکنيک از استفاده با پژوهش هاي یافته تحليل و تجزیه-6
. بود ضروری معیارهای تعیین ساختار سرمایه این سطح در نامه پرسش وزیعت معیارهای داخلی ، میان روابط شدت تعیین جهت

 مدیران مالی موسسات مالی و اعتباری مستقر در شهر کرمان از نفر 12 میان است شده ضمیمه نامه پایان پیوست در که دیمتل پرسشنامه

 اطالعات بخش این در .گردید ارائه آن نتایج و تحلیل Excel ارافز نرم کمک به ها داده ها، آن دریافت از پس و گردید صورت حضوری توزیع به

 .شود می داده نمایش جداول قالب در دیمتل تکنیک از آمده بدست

 

 سيستم دهنده تشکيل عناصر (2)جدول

 ردیف عالمت اختصاري معيارهاي داخلی تعيين ساختار سرمایه

 1c 1 شرکت اندازه

 2c 2 مدیریت اطمينان سطح

 3c 3 توسعه و تحقيق ايه هزینه

 4c 4 فروش حجم

                                                           
6 Lee & et al 
7 Lee & et al 
8 Tzeng& et al 
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 خبره 12 نظرات ميانگين (3 )جدول

4c 3c 2c 1c  میانگین نظر تمام

 خبرگان

16/4 5/6 65/3 0 1c 

66/5 42/3 0 16/5 2c 

7 0 6.5 67/2 3c 

0 5/6 33/7 6 4c 

 

 M) شده)ماتریس نرماليزه (ماتریس4 )جدول

4c 3c 2c 1c ماتریس نرمالیزه شده 

20/0 32/0 18/0 0 1c 

28/0 17/0 0 25/0 2c 

35/0 0 32/0 13/0 3c 

0 32/0 36/0 3/0 4c 

 

 (Tماتریس( کل روابط ماتریس (5)جدول

4c 3c 2c 1c ماتریس روابط کل 

02/1 07/1 03/1 71/0 1c 

06/1 97/0 87/0 93/0 2c 

21/1 91/0 24/1 94/0 3c 

09/1 29/1 40/1 16/1 4c 

 

  06/1 با برابر حاضر پژوهش در آستانه شدت. گرددمی مشخص(R-J) ها معیار بین رابطه و( R+J)معیارها اهمیت یزانم بعدی مرحله

 .شد نخواهد داده نمایش دیاگرام در و بوده اهمیت بی باشد مقدار این از کمتر که مقادیری تمامی و باشد می

 
 

 ار سرمایهمعيارهاي داخلی تعيين ساخت تأثيرگذاري و (اهميت6)جدول

 

 تأثیرگذاری عمودی محور و ها شاخص اهمیت نمودار قیاف محور. دهدمی نشان را ها معیار بین تأثیرگذاری و اهمیت میزان 1شکل 

 .دهدمی نشان را ها شاخص تأثیرپذیری یا

 زیرشاخص (R جمع سطری) (J جمع ستونی )   R-J R+J تاثیرگذاری

2 1/0 62/7 76/3 86/3 𝑐1 

4 71/0- 41/8 56/4 85/3 𝑐2  

3 06/0 56/8 25/4 31/4 𝑐3 

1 56/0 36/9 4/4 96/4 𝑐4 
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 دیمتل روش از استفاده با  داخلی تعيين ساختار سرمایه معيارهاي رابطه و علی نمودار (1شکل) 

 

 معیار سایر بین در سطری مجموع نبیشتری حجم فروش با معیار که گردید مشخص باال جدول و پژوهش های یافته از استفاده با

 و است معیار های داخلی سایر روی بر گذاری اثر بیشترین دارای خبرگان نظر از داخلی تعیین ساختار سرمایه موسسات مالی و اعتباری های

 .داراست مایهسایر معیارهای داخلی تعیین ساختار سر روی بر را اثرگذاری کمترین سطری مجموع کمترین با سطح اطمینان مدیریت

 کمترین با و معیار اندازه شرکت اثرپذیرترین ستونی مقدار بیشترین با سطح اطمینان مدیریت معیار که گردید مشاهده همچنین

 .است پژوهش های داخلی تعیین ساختار سرمایه معیار سایر از اثرپذیری میزان کمترین دارای ستونی مقدار

 است سیستم کل در تاثر و تاثیر دارای بیشترین عبارتی به و دارد ها معیار سایر بین در را وزنی ضریب بیشترین که شاخصی نهایتا و

  تعیین معیارهای داخلی تعیین ساختار سرمایه در حجم فروش دیگر عبارت به. باشد می36/9برابر  آن R+J مقدار که باشد می حجم فروش

 مشاهده با همچنین. باشد می اهمیت بیشترین دارای داخلی گانه 4 بین معیارهای در موسسات مالی و اعتباری مدیران برای خبرگان دید از

 هزینه های تحقیق و توسعه و اندازه شرکت، های معیار و سیستم در عناصر نفوذپذیر سطح اطمینان مدیریت معیار که باید گفت R-J مقادیر

 . هستند سیستم در نفوذگذار عناصر حجم فروش
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 تحليل نتایج پژوهش -7
 سرمایه ساختار موثربر عوامل بررسی به خاص ای زاویه از تحقیقی هر و دارد ادامه همچنان سرمایه بهینه ساختار زمینه در تحقیقات

 از ترکیبی ، موجود شرایط به توجه با تا کند می کمک ها شرکت و موسسات به سرمایه ساختار بر موثر عوامل تحلیل و تجزیه. پردازد می

 با نیز ما کشور در مالی تامین .باشد داشته سرمایه هزینه حداقل با را سهام صاحبان حقوق بازده بیشترین که کند انتخاب را مالی تامین

. شود می محدود مشارکت اوراق معدودی موارد در و وام عادی، سهام به سرمایه ساختار اجزای انتخاب. است روبرو اساسی های محدودیت

 از. گذارد می سرمایه ساختار بر را مختلفی اثرات یک هر که دارد وجود قرضه اوراق از، گوناگونی انواع دنیا مختلف کشورهای در آنکه حال

 سرمایه ساختار با عوامل از بسیاری رابطه ایران در لذا. دانست نقدینگی به نیاز توان می را ایرانی های شرکت در مالی تامین اصلی دلیل طرفی،

 های معیار مهمترین از شد، گفته که همانطور سرمایه تعیین ساختار داخلی های شاخص تحلیل در .باشد می مفهوم بی واقع در و منفی

 لحاظ از خواه) فروش حجم لحاظ از که که هایی شرکت اعتباری و مالی موسسات در. باشد می فروش حجم سرمایه تعیین ساختار داخلی

 داخلی های معیار میان در را اثرپذیری کمترین شرکت اندازه .کنندمی اتکا بدهی به بیشتر بزرگترند( فروش درآمد لحاظ از خواه و هادارایی

 در را باالتر اهرم کوچک، هایشرکت. دارد وجود وقوی مثبت رابطه سرمایه ساختار و شرکت اندازه که بین آنجا از. داراست سرمایه ساختار

 طوالنی مالی تأمین تجدید بین انتظار هایزمان اما کنند جبران را کمتر مالی تأمین جدیدت تکرار تا کنندمی انتخاب مالی  تأمین تجدید لحظه

 تأمین تصمیمات در سرمایه، داخلی تعیین ساختار های معیار میان در اثرپذیری و اثرگذاری کمترین با  مدیریت اطمینان سطح  است. تر

 با اهرم باال، رشد با اعتباری و مالی موسسات در. دهدمی رخ متفاوتی  های توضعی رشد هایفرصت در. است اهمیت حائز بسیار شرکت مالی

 معیار از که توسعه و تحقیق هایهزینه .دارند مستقیمی رابطه ارزش، با پایین رشد با هایی موسسه و در دارد معکوس رابطه موسسات ارزش

 ارزش نمایندگی هایهزینه که حالی در کند،می اضافه را اعتباری و الیم موسسات ارزش  باشد می سرمایه تعیین ساختار داخلی اثرگذار های

 از کندمی اضافه را شرکت ارزش باشد باالتر نمایندگی هایهزینه اگراز توسعه، و تحقیق هایهزینه اینکه توجه قابل نکته. دهدمی کاهش را

 هزینه گرفتن نظر در با موسسات .هستند مواجه بدهی، کنترل فرضیه با باال توسعه و تحقیق هایهزینه و نمایندگی هزینه با هاشرکت طرفی؛

 گذارند. می اثر مدیریت اطمینان سطح و فروش حجم بر توسعه و تحقیق های
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