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 چکیده

چند دهه به خود جلب  یرا برا یا و افراد حرفه انیها توجه دانشگاه شرکت هیساختار سرما ماتیتصم

. از شرکت داشته باشند یبر سودآور یتوجه تأثیر قابل توانند یها م که آن نیخصوص با در نظر گرفتن ا اند، به کرده

شده در بورس اوراق  های پذیرفته تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استراتژی شرکت بر ساختار سرمایه در شرکت رو نیا

 1931شده در بورس در دوره زمانی  های پذیرفته معه آماری این پژوهش کلیه شرکتجابهادار تهران پرداخته است. 

افزار آماری  شرکت انتخاب شد. نرم 153بوده است. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد  1931الی 

ی یوهبوده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ش 11ایویوز مورداستفاده در این پژوهش 

و رگرسیون لوجیت های پانل  ها با استفاده از تکنیک داده . تحلیل دادهباشد میرویدادی  پسها از نوع  گردآوری داده

های  ها که با استفاده از نسبت بدهی استراتژی شرکت بر ساختار سرمایه شرکت شده است. نتایج نشان داد انجام

 گیری شده است تأثیر معناداری دارد.ها اندازه بدهیهای بلندمدت و نسبت کل  مدت، نسبت بدهی کوتاه

های بلندمدت، مدت، نسبت بدهی های کوتاه استراتژی شرکت، ساختار سرمایه، نسبت بدهیهای کلیدی:  واژه

 ها نسبت کل بدهی

  



Abstract 

Corporate capital structure decisions have attracted the attention of academics and 

professionals for decades, especially considering that they can have a significant impact on 

corporate profitability. Therefore, the present study examines the impact of company strategy 

on capital structure in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical 

population of this study was all companies listed on the stock exchange in the period 2012 to 

2019. The statistical sample was selected by systematic removal method for 159 companies. 

The statistical software used in this study was Eviesw10. The research method is applied in 

terms of purpose and post-event in terms of data collection method. Data analysis was 

performed using panel data technique and logit regression. The results showed that the 

company's strategy has a significant effect on the capital structure of companies, which is 

measured using the ratio of short-term debt, long-term debt ratio and total debt ratio. 

Keywords: company strategy, capital structure, short-term debt ratio, long-term debt ratio, 

total debt ratio 
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