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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  
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برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Fایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Fایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

Conclusion 
Three conclusions can be drawn based on the preceding evidence. 

The first conclusion is that financial leverage is an important negative 
predictor of financial performance measured in terms of ROA and Tobin’s 
Q. This negative prediction based on trade off theory; imply exhaustion of 
debt tax shield and potential financial distress.  
Secondly, it is concluded that ownership concentration is a pertinent negative 
predictor of financial performance measured in terms of Tobin’s Q.  
The third conclusion is that asset tangibility is a significant positive predictor 
of performance measured in terms of ROE and Tobin’s Q. 

نتیجه گیری

 سه نتیجه گیری می تواند بر اساس شواهد قبلی در نظر گرفت. اولین نتیجه گیری ، اهرم مالی تاثیر منفی 

 توبین دارد. این پیش بینی منفی بر اساس تئوری تجارت کردن، Q و ROA مهمی بر عملکرد مالی در رشایط

 این مفهوم را میرسانند که امتام حفاظ مالیاتی وام و بحران مالی بالقوه است. دوم، آن است که مترکز مالکیت،

 توبین دارد. نتیجه گیری سوم این است که دارایی ملموس تاثیر Q تاثیر منفی بر روی عملکرد مالی در رشایط

.توبین دارد Q و ROE مثبت قابل توجهی بر عملکرد در رشایط
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