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 چکیده

های تر عملیات روزانه شرکت شود، خصوصاً در دوره تواند منجر به مدیریت کاراتوانایی مدیریتی باالتر می

از  .به سزایی بر عملکرد شرکت داشته باشدتواند تأثیر های مدیریتی میگیریبحرانی عملیات، که تصمیم

این رو، ما در این تحقیق به بررسی تأثیر کارایی مدیران و محدودیت مالی بر عملکرد شرکت می پردازیم. 

که از طریق سنجش بازده ) متغیر وابسته این پژوهش عملکرد شرکت و متغیر مستقل کارایی مدیران

برای شرکت های  1397تا  1391قیق در بازه زمانی سال های شود(، می باشند. تحغیرعادی محاسبه می

برای  های موردنیازبه منظورگردآوری دادهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.  

 در این تحقیق برای بررسی فرضیات ازو  همچنین  ای استفاده گردیدازروش کتابخانه انجام این پژوهش،

در نهایت در این تحقیق نتیجه گیری  .شده استو آزمون رگرسیون پانل دیتا استفاده  Eviwes نرم افزار

شد کارایی مدیران بر بازده دارایی ها و بازده سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد و محدودیت تامین مالی 

 بر بازده دارایی ها و بازده سرمایه اثر منفی و معناداری دارد.
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 . مقدمه1

گذاری در آن فعالیت و سطح کامل های آن است که میزان سرمایهمیزان موفقت شرکت در گرو تحقق اهداف فعالیت

بر موفقیت شرکت به طرز  گیری میزان این موفقیت مؤثر است. عوامل تأثیرگذاربودن دستیابی به اهداف آن، در اندازه

رسد از آنجا که مدیران توانا درک بهتری از وضعیت پذیرد. به نظر میهای مدیریت شرکت تأثیر میچشمگیری از توانایی

های رشد را بینی کرده و گزینههایی بگیرند که آثار منفی پیامدهای آن را بهتر پیشتوانند تصمیماقتصادی دارند و می

های رشد ندارند و ریسک پایین را تمایل به ریسک دارد، بالعکس مدیران ناتوان، تمایل به فرصت کند وانتخاب می

ها عواملی مختلفی در انتخاب شیوه تأمین مالی شرکت. کند که در نهایت بر عملکرد شرکت تأثیرگذار استانتخاب می

تورم اشاره کرد. در صورت وجود شرایط تورمی  توان به وجود محدودیت مالی وتأثیر گذار است، از جمله این عوامل می

ها به یابد و این امر منجر به کاهش تمایل شرکتهای تأمین مالی از طریق منابع خارجی افزایش میدر کشور، هزینه

های دچار محدودیت مالی در دستیابی به منابع مالی خارجی، مشکالت شود. شرکتاستفاده از منابع خارجی می

ها کنند. به عبارت دیگر شرکتو بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخلی تأمین می بیشتری دارند

های خارجی وجوه تخصیص داده شده، های داخلی و هزینهگیرند که بین هزینهزمانی در محدودیت تأمین مالی قرار می

 .(1394و همکاران، هاشمی) با یک شکاف قابل توجهی روبرو باشند

 بروز شرایطی چنین پیامد که یابدافزایش می شرکت با ارتباط در ذینفع افراد میزان مدیریت، اختیار در منابع افزایش با

 رساندن حداقل به یا خود با سایرین منافع ساختن همسو ذینفع برای افراد منافع، تضاد ینتیجه در .است منافع تضاد

 دارد، با ارائه قرار منافع تضاد این کانون در که مدیر. شوند نمایندگی هایهزینه باید متحمل منافع تضاد از ناشی آثار

 و نیاز به مدیریت اختیارات به دلیل وجود اما، دهد. کاهش را نمایندگی هایهزینه تا کندمی شرکت سعی مالی اطالعات

ین، اگر حسابرسی با کیفیت بیشتر بنابرا .شودمطرح می حسابرس مستقل کارشناسانه قضاوت مدیر، عملکرد بر نظارت

شود در این حالت ریسک سرمایه انجام شود، سبب کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری می

یابد. اما، اگر کیفیت حسابرسی کاهش یابد، سبب کاهش کیفیت گزارشگری مالی و همچنین گذاری نیز کاهش می



 

شود. به بیان دیگر، این امکان وجود دارد که د منافع مدیر و سرمایه گذار میی نمایندگی ناشی از تضاافزایش هزینه

مدیریت با استفاده از ضعف کنترل، دست به مدیریت سود زده و از منافع سهامداران به نفع خود استفاده کند و ارزش 

 هدف پژوهش حاضر، لذا (.1388مداح، ) شودشرکت را کاهش دهد. در نتیجه، سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری 

 بررسی تاثیر کارایی مدیران و محدودیت مالی بر عملکرد شرکت می باشد.

 های تحقیقفرضیه. 1-1

  .فرضیه اول: کارایی مدیران بر بازده دارایی ها اثر معنی داری دارد 

  .فرضیه دوم: کارایی مدیران بر بازده سرمایه اثر معنی داری دارد 

 اثر معنی داری دارد.  الی شرکت بر بازده دارایی هاتامین م فرضیه سوم: محدودیت 

 اثر معنی داری دارد. تامین مالی شرکت بر بازده سرمایه  فرضیه چهارم: محدودیت 

 . پیشینه تحقیق1-2

 پذیر طی چرخۀ عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی آتی بهرفتار ریسک"( در پژوهشی1398) اثنی عشری و الریجانی

های رفتاری شرکت را تعیین ترین عواملی است که ویژگیپرداختند. چرخۀ عمر از مهم "یافتهتعمیم روش گشتاورهای

شرکت در بازه زمانی  150های های آن اثرگذار است. در این راستا، دادهها و توانمندیکند و بر ساختار منابع، قابلیتمی

ها در مراحل ها آزمون شد. نتایج نشان داد شرکتژگیسال( با در نظر گرفتن برخی وی -شرکت 1200) 1394تا  1387

هایی که در پذیر شرکتپذیرند. به عالوه، رفتار ریسکظهور و افول ریسک بیشتری را در مقایسه با مرحلۀ بلوغ می

 دوره های فعال در مراحل رشد و بلوغ درتری را در مقایسه با شرکتمراحل ظهور و افول قرار دارند، عملکرد مالی ضعیف

 مالی بعد به همراه دارد.

پرداختند. در این  "ها بررسی اثر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه "( در پژوهشی با عنوان1397) قادری

بیش اعتمادی و  گذاری بیش از حد به عنوان شاخص راستا و با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل، از معیار سرمایه

ها، کاهش  متغیرهای کنترلی مؤثر بر تعدیل نامناسب هزینه ها از قبیل شدت کارکنان، شدت دارایی همچنین از سایر

های ثابت مدیران استفاده  بعالوه بازده سهام ساالنه اولیه، جریان نقد آزاد، پرداخت 1فروش متوالی، لگاریتم طبیعی 

 1394-1385وراق بهادار تهران برای دوره زمانی پذیرفته شده در بورس ا شرکت 91شده است. جامعه آماری پژوهش 

توان  شود و می باشد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر اثر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه پذیرفته می می

 ها خواهد شد.گفت که اطمینان و اعتماد بیش از حد مدیران منجر به تعدیل نامناسب هزینه 



 

با دو معیار متنوع سازی ) بررسی رابطه بین ریسک سرمایه گذاری "( در پژوهشی با عنوان1397) برزگر و همکاران

سرمایه گذاری و نوسانات بازده سهام( و انتخاب موسسات حسابرسی بزرگ و حسابرس متخصص صنعت در شرکت های 

روش حذف سیستماتیک که  شرکت با استفاده از 105پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در همین راستا 

مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق در  1395تا  1391طی دوره زمانی ، دارای شروط تعیین شده برای نمونه بودند

حالت کلی حاکی از آن است که هر دو معیار ریسک سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر روند انتخاب حسابرس 

ل از تحلیل های آماری صورت گرفته شرکت های دارای متنوع سازی سرمایه گذاری و دارد و با توجه به نتایج حاص

 .نوسانات بازده سهام بیشتر، تمایل بیشتری به انتخاب موسسات حسابرسی بزرگ دارند

پرداختند. با توجه به «خدمات غیر حسابرسی و واکنش سرمایه گذاران به سود»( در تحقیقی با عنوان2018) 5آیسمون 

ه درک سرمایه گذاران با درک قانون گذاران از خدمات غیر حسابرسی ممکن است متفاوت باشد و منافع در یک اینک

راستا نباشد لذا از ضریب واکنش سود به عنوان  درک سرمایه گذاران در نظر گرفتند؛ و به این نتیجه رسیدند خدمات 

ن با توجه به شرایط و انگیزه مدیریت از دریافت غیر حسابرسی بر ضریب واکنش سود تاثیر معناداری دارد همچنی

 خدمات غیر حسابرسی، ضریب واکنش سود ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

ها پرداخت. نتایج های مالی، سرمایه درگردش و رفتار حرکتی در شرکت( به بررسی محدودیت2014) 6روسانا چان

های دارای یابد و شرکتیابد محدودیت مالی کاهش میمیحاکی از آن بود، وقتی میزان سرمایه درگردش افزایش 

توانند محدودیت مالی در مواقع ایجاد شوک قیمتی در مورد محصوالت خود با تمرکز بر سرمایه درگردش می

 .های مالی ایجاد شده را مهار کنندمحدودیت

گذاری های سرمایهای مالی بر فرصتهبررسی اثر محدودیت "( در پژوهشی تحت عنوان2014) 7ویسنته لیما و همکاران

گذاری پرداخته اند. نتایج نشان داد که های سرمایههای مالی بر فرصتبه بررسی اثر محدودیت "در کشور برزیل 

 های مالی دارند.های در نظر گرفته شده در این پژوهش، حساسیت جریان نقدی باالیی در مواجه با محدودیتشرکت

 کارایی مدیران. 2

 به آن ای که تحققگونه است؛ به اقتصادی توسعه حاضر، بحث عصر مسائل برانگیزترین چالش و ترین تامل قابل از یکی

(. از 1375عظیمی، ) است شده تبدیل کشورها های اقتصادیگیریتصمیم و هاگذاریسیاست اساسی اهداف از یکی

 در گذاریسرمایه برای واحد اقتصادی منظور، یک است. بدین کارا گذاریاقتصادی، سرمایه پایدار توسعه بر موثر عوامل

 به توجه دهد. با قرار توجه محدودیت منابع، مورد به توجه با را گذاریسرمایه میزان یا حد های مختلف، بایدطرح

                                                 
5 Aasmund et all 

6 Rosanna Chan 

7 Vicentelima et al 



 

 است اهمیت اب مسائل جمله از نیز گذاریگذاری، افزایش کارایی سرمایهسرمایه توسعه مسئله بر منابع، عالوه محدودیت

 (. 1387مدرس و حصارزاده، )

 خالص ارزش فعلی با هاییطرحتمامی در فقط تشرک که شودمی حاصل زمانی گذاریسرمایه کاراییمفهومی طور به

 ناقص بازار مسائل از هیچ یک و باشد کامل بازار که است سازگار صورتی در سناریو این کند. البته گذاریسرمایه مثبت

 آن گذاری، مستلزمسرمایه کارایی این بر عالوه .باشد نداشته وجود های نمایندگیهزینه و نادرست گزینش جمله از

است،  شده انجام مطلوب حد از بیش آن در گذاریسرمایه که هاییفعالیت در مصرف منابع سو، از یک از که است

مدرس ) شود دارد، هدایت گذاریسرمایه به بیشتری نیاز که هاییفعالیت سمت به سوی دیگر، منابع از و شود جلوگیری

 (. 1387و حصارزاده، 

 دلیل به است ممکن مالیتأمین با محدودیت های مواجهشرکت که است این نمود استنباط توانمی که مواردی از یکی

 کاهش به امر این که نمایند صرف نظر مثبت خالص ارزش فعلی های باپروژه انجام و قبول از مالیتأمین های زیادهزینه

 ندارد وجود تضمینی هیچ بگیرد مالیتأمین به تصمیم شرکت اگر کندبیان می نیز دوم معیار شود. منجر گذاریسرمایه

 جهت در های نامناسبپروژه انتخاب با است ممکن مدیران مثال، عنوان به گیرد. انجام با آن صحیحی گذاریسرمایه که

این  در موجود مقاالت اغلب نمایند. ناکارامد گذاریسرمایه به اقدام موجود منابع از استفاده سوء حتی خویش یا منافع

 این از پیش که طور همان. شود گذاریسرمایه افزایش موجب های ضعیفپروژه انتخاب که کنندمی بینیپیش حوزه

 امر این اما است؛ گذاریسرمایه ی توسعه و بسط اقتصادی کشورها، مسائل حل جهت در مهم عوامل از یکی شد، اشاره

کارایی  افزایش گذاری،سرمایه یتوسعه یمسأله بر عالوه مالی، منابع محدودیت توجه به با و نیست کافی تنهایی به

 در خصوصا است، داده رخ امروز جهان در که تحوالتی به توجه با است. اهمیت با مسائل جمله از نیز گذاریسرمایه

 خود اقتصادی مشکالت حل جهت کشورها، این باشند،می روروبه ایعدیده تهدیدات با که توسعه حال در کشورهای

 یکی از راستا این در باشند.می خود خدادادی ثروتهای و امکانات از بهتر استفاده جهت مناسب نیازمند راهکارهای

 بر عالوه منابع، (. با توجه به محدودیت1385نوربخش، تهرانی و ) گذاری استسرمایه توسعه و بسط مهم، راهکارهای

 کارایی باشد.می اهمیت با مسائل بسیار جمله گذاری ازسرمایه کارایی افزایش گذاری،سرمایه توسعه مسئله

 حد از تر بیش آن گذاری درسرمایه که هاییدر فعالیت منابع مصرف از سو، یک از که است آن گذاری مستلزمسرمایه

 که هاییفعالیت سمت به منابع سو، دیگر از گذاری( وجلوگیری از بیش سرمایه) شود ممانعت است شده انجام مطلوب

 (.2003برترند و موالیناتان، ) گذاری(جلوگیری از کم سرمایه) گردد هدایت گذاری دارد،سرمایه به بیشتری نیاز

 . محدودیت مالی3

 ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:، تعزیرات() در قانون مجازات اسالمی



 

های های خود ناتوان شود و نتواند پیمانمحدودیت مالی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی

شود و چنانچه اشخاص عادی . محدودیت مالی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می"بازرگانی خود را عملی کند

 (1376صقری،) شود.گفته می« معسر»ت بدهی خود نباشند اصطالحاً به آنان قادر به پرداخ

 محدودیت مالی و قوانین مرتبط با آن در ایران . 3-1

االجرا است به شده و در اغلب شهرهای ایران الزمم. فرانسه اقتباس7-18محدودیت مالی در قانون تجارت ایران از قانون 

ت و بااینکه حقوق راجع به محدودیت مالی در کشورهای پیشرفته دنیا تحوالت این معضالت توجه چندانی نشده اس

 های دیگر این رشته از حقوق، تحولی پیدا نکرده است.بسیاری یافته است، حقوق تجارت ما در این زمینه، چون زمینه

 (1380، اسکینی)

 .دی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمودتوان در حالت به عارا می محدودیت مالی و قوانین مرتبط با آن در ایران

 دالیل محدودیت مالی از دیدگاه نیوتن. 3-2 

 تقسیم کرده است.درون سازمانی  و دالیل برون سازمانی( دالیل محدودیت مالی را بطور کلی به دو دسته 1998) نیوتن 

 دالیل برون سازمانی. 3-2-1

  ویژگیهای سیستم اقتصادی 

مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمیتواند تغییری در آنها ایجاد کند .  

بلکه باید تعدیالت الزم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد . شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما 

چون شرکتهای بزرگ بهتر می توانند در شرایط ، مالی قرار دارندشرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر محدودیت 

 نبود ثبات بازار مقاوت نمایند.

  رقابت 

 اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.، یکی از دالیل دیگر محدودیت مالی، رقابت است 

  تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقاالت در تقاضای عمومی 

ناتوان باشند ، بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدیداگر شرکتها از 

 شکست می خورند.



 

  نوسانات تجاری 

سقوط قیمت ها و ، کاهش در میزان فروش، عدم استخدام، مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف 

ده است . به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی محدودیت مالی ... باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته ش

 شناخته نشده است .

  تامین مالی 

عنوان کرد که مشکالت مرتبط با تامین  1990-1980پروفسور ناماکی  با استفاده از داده های بانک جهانی برای دوره 

 کوچک می شود .باعث محدودیت مالی شرکت های ، مالی بیشتر از شرایط اقتصادی

  تصادفات 

بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی . برخی از آنها به نام اعمال خداوند ، برخی از عوامل 

 دیده می شود.، معروفند . این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی

تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات ( عوامل درون سازمانی محدودیت مالی واحدهای 1998) نیوتن

 "واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد . اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیما

 متوجه خود واحدهای تجاری دانست . 

 دالیل درون سازمانی. 3-2-2

  ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار 

اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می ، ر شرکتاگ 

پس اعتبار اعطا ، گردد . توزیع کننده ها در صورت فروش کاال به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند

نده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار به مصرف کن "شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتا

ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد . راه حل مناسب 

افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی االمکان فروش های نسیه است . گرچه ممکن است برخی شرکت ها 

زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه ، ه از دست دادن حجم فروش های نسیهفکر کنند ک

دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این 

 ه فعالیت تضعیف نماید.زیانهای اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادام



 

 مدیریت ناکارا 

واحد تجاری را در ، عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای، توانایی و ابتکار مدیریت، تجربه، فقدان آموزش 

 باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد . بیشترین تعداد محدودیت مالیها به این دالیل بوده اند .

 عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد .

که منجربه ناکافی بودن باقی ) ( عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی1998) نیوتن

یان روی یک قلم یا سود بسیار که موجب پذیرش ز) ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد(،قیمت گذاری نامناسب

عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت ) اندک میشود(، استفاده نادرست ازدریافتنی ها و پرداختنی ها

، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت (بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند

همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث باال رفتن نقطه سر به سر می که ) بیش از اندازه

که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن ) سرمایه گذاریهای بیش از اندازه در دارائی های ثابت و موجودیها، شوند

به خاطر بدهی جاری بیش از حد ) ینگی ضعیفآن برای ایفای سایر تعهدات می گردد(، سرمایه در گردش ناکافی و نقد

نسبت نامطلوب بدهی ) ، ساختار سرمایه غیر موزون(در نتیجه تحصیل دارائی های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت

روش های ثبت نامناسب (، سرقت و ...، در مقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی) پوشش بیمه ای نامناسب(، به سرمایه

که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطالعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیش گیری از آن می ) یحسابدار

رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد باال می گردد . که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر ) گردد.( رشد بیش از اندازه

شرکت هایی که مصرف ) د.( و محدودیت ریسکبه ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گرد

کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا محدودیت مالی یک مصرف کننده به سرعت 

 جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد. (ورشکست می شوند

  سرمایه ناکافی 

ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سر شرکت ، در صورتی که سرمایه کافی نباشد

، سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه "معموال، رسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل

 مسئله اصلی است .

  خیانت و تقلب 

 اثر تقلب می باشد ساختگی و بر ، تعداد اندکی از محدودیت مالیها با برنامه ریزی

 معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها. 4



 

یکی از مهم ترین هدف های بنگاه های اقتصادی، کسب منافع و افزایش ثروت مالکان در دراز مدت است. سهامداران، 

قابل اتکا اعتبار دهندگان و دیگر گروه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیم های منطقی به اطالعات 

و مربوط در رابطه با عملکرد شرکت نیاز دارند و با توجه به این که سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود 

را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود 

معیارهای سنجش عملکرد از نظام های کنترلی مدیریت است، زیرا برنامه ریزی  امری مهم و حیاتی تلقی می شود.

اقتصادی و تصمیم های کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها است. ارزیابی به موقع عملکرد بنگاه های 

 (.1394وکیلی فرد و همکاران، ) شود اقتصادی می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد در 

معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود، در حالی که در معیارهای 

ارایی های موجود و سرمایه گذتاری بالقوه و با عنایت به نرخ اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود د

 بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی می گردد. معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

 سود هر سهم و نسبت های مالی، معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد: سود، رشد، سود تقسیمی، جریان نقدی 

بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، قیمت سود به هر سهمشامل بازده دارایی، )

 سهام و نسبت کیوتوبین(.

  معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی

 تعدیل شده.

  عنوان معیارهای ارزیابی عملکردنرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به. 

در ارزیابی عملکرد یک دستگاه، مسئله مهم این است که ارزیابی از دیدگاه کدامیک از گروه های ذینفع در موسسه انجام 

می شود. گروه های ذینفع می توانند شامل جامعه، دولت، مجلس و سازمان مستقل دارنده سهام اکثریت مدیران، 

 ی کنترل کننده، استفاده کنندگان از خدمات و محصوالت وغیره می باشند.کارکنان، زیرگروه ها

این گروه ها عملکرد موسسه را از دیدگاه های متفاوت مورد ارزیابی قرار می دهند و گاه این دیدگاه ها در تضاد با 

وان یک معیار پذیرفته یکدیگرند برای استفاده از بازده دارایی حقوق صاحبان سهام وبازده حقوق صاحبان سهام به عن

 شده دالیل زیر وجود دارند که عبارتند از: 

  بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نسبت هایی هستند که سال های طوالنی مورد استفاده عمومی می

 باشند.

 د.شرکت ها از محدودیت ها و امتیازات نسبتا مشابهی برخوردارند که عملکرد آنها را مقایسه پذیر می ساز 



 

نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام حاصل تعامل متغیرهای گوناگون در یک شرکت است و گروه های ذینفع 

هر کدام در آن نقشی دارند و لذا اگر به عنوان شاخصی از عملکرد سازمان مدنظر قرار گیرد، شاخصی مقایسه پذیر 

 خواهد بود.

داکثر بازده برای سرمایه گذاران عادی در واحد انتفاعی است، بنابراین از آن جهت که هدف مدیریت قاعدتا تحصیل ح

نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بهترین معیار برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به اهداف 

 (.1384،زیوکی) سازمان محسوب می شود

 تحقیق روش .5

اطالعات گذشته بوده چرا که به بررسی رابطه میان متغییر های مختلف با بهره داده ها از طریق  روش گردآوری داده ها

همبستگی بوده و  گیری از اطالعات تاریخی می پردازد. و از لحاظ روش گرد اوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی

پژوهش شامل  جامعه آماری هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغییرهای مورد آزمون است.

 باشد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میشرکت

ازروش کتابخانهای استفاده گردید. به این ترتیب که مبانی  های موردنیازبرای انجام این پژوهش، به منظورگردآوری داده

ین دادههای بامراجعه به کتب،مقاالت وسایرمنابع موجوداستخراج گردید. همچن نظری تحقیق وپیشینه تحقیق،

های مالی ساالنه شرکتها،گزارش حسابرسی،گزارش های تحقیق،ازنرم افزارره آوردنوین،صورتموردنیازبرای آزمون فرضیه

جهت محاسبه  (،استخراج گردید.CODAL) هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام واطالع رسانی ناشران

در این  آورد نوین استفاده خواهد شد.ره افزارر و همچنین نرممتغیرهای تحقیق از اطالعات مربوط بورس اوراق بهادا

 و آزمون رگرسیون پانل دیتا استفاده می شود. Eviwesتحقیق برای بررسی فرضیات از 

 آمار توصیفی  . بررسی6

آماری ها و شناخت جامعه ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنبرای بررسی مشخصات عمومی و پایه

های توصیفی مربوط به متغیرها الزم است. با در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده در فصل مورد تحقیق، آشنایی با آماره

در این  1397تا  1391شرکت در طی سال های  144سوم، راجع به انتخاب نمونه و تأثیرآن روی اندازه نمونه در کل از 

 های سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیات استفاده میروش ترکیب داده تحقیق استفاده شد. با توجه به اینکه از

مشاهده بوده است و شرکت ها به طور کامالً  1008های ترکیبی، کنیم، لذا تعداد مشاهدات سال شرکت براساس داده

 تصادفی بین صنایع توزیع شده اند. 

 :  آمار توصیفی1-1جدول 



 

تعداد  انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین متغیرها

 1008 0.132 -0.493 0.629 0.1055 هابازده دارایی مشاهدات

 1008 0.262 -0.884 0.96 0.247 بازده حقوق صاحبان سهام

 1008 12.361 -253.21 338.4 -1.492 بازده غیر عادی

 1008 0.49 0 1 0.401 محدودیت تأمین مالی

 1008 0.732 1.691 6.421 4.561 جریان وجوه نقد عملیاتی

 1008 0.24 0 1 0.247 زیان

 1008 0.200 0.0610 1.363 0.603 اهرم مالی

 1008 1.43 10.16 19.313 14.066 اندازه شرکت

 1008 0.418 -0.744 2.449 0.228 رشد فروش شرکت

 

این معناست که بطور متوسط بوده که به  10/0ها دارای میانگین مشاهده می شود که متغیر بازده دارایی 1-1در جدول 

های مورد بررسی، به سود خالص تبدیل شده است. متغیر  بازده حقوق ها در شرکتدرصد ارزش دفتری دارایی 10

درصد ارزش دفتری حقوق صاحبان  24بوده که به این معناست که بطور متوسط  24/0صاحبان سهام دارای میانگین 

خالص تبدیل شده است. به همین ترتیب متغیر بازده غیر عادی دارای  های مورد بررسی، به سودسهام در شرکت

بوده که  %60می باشد. متغیر اهرم مالی دارای میانگین 40/0و متغیر محدودیت مالی دارای میانگین  -492/1میانگین 

این شرکت های های مورد بررسی از محل بدهیهای شرکتدرصد از کل دارایی 60به این معناست که بطور متوسط 

بوده که به این معناست که بطور متوسط مبلغ فروش  %22تامین شده است. متغیر رشد فروش شرکت دارای میانگین 

 درصد افزایش داشته است.  22ها در هر سال نسبت به سال قبل شرکت

 ها آزمون فرضیه .7

 بیان شده است: های این تحقیق به شرح زیر با توجه به مطالب بیان شده در فصل قبل فرضیه

 کارایی مدیران و تامین مالی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد. 

  اثر معناداری دارد.کارایی مدیران بر بازده دارایی ها 

  اثر معناداری دارد.کارایی مدیران بر بازده سرمایه 

  اثر معناداری دارد.تامین مالی شرکت بر بازده دارایی ها محدودیت 

  اثر معناداری دارد.تامین مالی شرکت بر بازده سرمایه محدودیت 



 

برای آزمون فرضیات از رگرسیون حداقل مربعات خطی داده های پانل استفاده می شود. برای این منظور آزمون 

 لیمر، خودهمبستگی و هاسمن انجام می گیرد. fناهمسان واریانس، 

 بررسی ناهمسانی واریانس . 7-1

سانی واریانس جمالت اخالل آزمون وایت برای مدل استفاده شده درتحقیق انجام شده است. برای بررسی وجود ناهم

 به شرح جداول زیرمی باشد:  LRنتایج آزمون ناهمسانی واریانس وایت 

 LM: نتایج آزمون ناهمسانی آرچ 2-1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره شرح مدل

1 LR 468.059 0.0000 ناهمسانی واریانس 

2 LR 256.021 0.0000 ناهمسانی واریانس 

3 LR 212.456 0.0000 ناهمسانی واریانس 

4 LR 210.684 0.0000 ناهمسانی واریانس 

های تحقیق نیاز به استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته یا همانطور که مشاهده می شود برای آزمون مدل

EGLS .است 

 اثرات ثابت آزمون معنی دار بودن روش . 7-2

لیمر  Fلیمر و هاسمن استفاده نمود. نتایج آزمون  Fبرای آزمون معنی داربودن روش اثرات ثابت باید از دو آزمون آماره

 به قرار زیر است:

 F (Test cross-section fixed effects): نتایج آزمون آماره3-1جدول

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره شرح مدل

1 Cross-section F 5.45569 0.0000 داده ها پانل 

2 Cross-section F 6.24581 0.0000 داده ها پانل 

3 Cross-section F 2.56941 0.0000 داده ها پانل 

4 Cross-section F 2.36587 0.0000 داده ها پانل 
 

آزمون هاسمن نوع اثرات  های تحقیق، اثرات وجود داشته و با استفاده ازهمانطور که مشاهده می شود برای آزمون مدل

 نتایج آزمون هاسمن به قرار زیر است: مشخص می شود.



 

 (Hausman Test) : نتایج آزمون هاسمن4-1 جدول

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره شرح مدل

1 Cross-section random 107.3597 0.0000 اثرات ثابت 

2 Cross-section random 85.6842 0.0000 اثرات ثابت 

3 Cross-section random 154.6214 0.0000 اثرات ثابت 

4 Cross-section random 164.9517 0.0000 اثرات ثابت 
 

درصد می باشد، بنابراین  5های تحقیق، احتمال بدست آمده کمتر از باتوجه به اینکه در آزمون به عمل آمده برای مدل

 در هر سه مدل باید از روش اثرات ثابت استفاده نماییم. 

 بررسی خود همبستگی . 7-3

این فرض مدل کالسیک رگرسیون خطی بیان می دارد که بین جمالت باقیمانده رگرسیون، همبستگی وجود نداشته 

گادفری استفاده شده است. در این -ل باقیمانده ها از آزمون خود همبستگی سریالی بروشباشد. برای بررسی استقال

باشد و فرضیه مقابل بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی بین آزمون فرضیه صفر بیانگر عدم وجود خودهمبستگی می

 باشد. خطاها می

 : نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا5-1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره ل تحقیقمد

 وجود همبستگی جمله خطا 0.0000 8461.695 1

 وجود همبستگی جمله خطا 0.0000 5068.347 2

 وجود همبستگی جمله خطا 0.0000 8967.369 3

 وجود همبستگی جمله خطا 0.000 7030.450 4
 

ها ، در این مدلFمقدار احتمال آماره  %95نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد که با توجه به اینکه در سطح اطمینان 

ها تائید کرد. لذا دلیلی برای تائید عدم وجود خود می باشد، بنابراین می توان فرضیه یک را در این مدل %5کمتر از 

به عبارت دیگر، فرض عدم وجود خود همبستگی جزء خطا در این مدل همبستگی بین جمالت باقیمانده وجود ندارد. 

( Durbin-Watson) واتسون -آماره دوربیناز آن جایی که  مورد استفاده در پژوهش برقرار نیست و باید برطرف شود.

ای تحقیق، عدم هقرار گرفته اند، می توان بیان نمود که در مدل 5/2تا  5/1در بازه  9-1و  8-1و  7-1، 6-1در جداول 

شود. یعنی طبق فرآیند عملیاتی برآورد مدل این خودهمبستگی سریالی وجود همبستگی بین باقیمانده ها پذیرفته می

 رفع شده است.



 

 های تحقیقبرآورد مدل . 7-4

تغیر ها و بازده حقوق صاحبان سهام، متحقیق پیش رو دارای دو مدل است. متغیر وابسته در مدل اول، بازده دارایی

 مستقل، بازده غیر عادی  است. نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:

 : نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مدل اول تحقیق6-1جدول 

SIZE+ ε6loss + β5LEV + β4CFO+ β3growth + β 2UNEX + β 1+ β 0ROA = β 

 معناداری آماره ضرایب متغیرها

 0.0000 4.545 0.3569 عرض از مبدا

 0.0000 3.340 0.3161 کارایی مدیران

 0.022 -2.841 -0.160 اهرم مالی

 0.000 36.881 5.151 اندازه شرکت

 0.0000 3.340 0.316 رشد فروش شرکت

 0.6895 ضریب تعیین تعدیل شده 0.69459 ضریب تعیین

 F 37.659آماره 
 1.6591 دوربین  واتسون

 0.000 معناداری
 

درصد است که بیانگر آن  5( بزرگ تر از آماره بحرانی و سطح معنی داری آن نیز کوچک تر از Fآماره) آماره ضریب کلی

 است که رابطه ای خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. 

بوده و عالمت ضریب  0000/0رایی مدیران شود که ارزش احتمال برای متغیر کاهمچنین در جدول فوق مشاهده می

توان گفت که رابطه درصد است، می 5برآوردی برای متغیر مذکور مثبت است. از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از 

شود. ضریب بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می .ها وجود داردمثبت و معناداری بین کارایی مدیران و بازده دارایی

درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  68درصد و نشان دهنده این است که  68عدیل شده برابر با تعیین ت

 شود. مستقل و کنترلی تبیین می

 بازده غیر عادی. ، متغیر وابسته در مدل دوم، بازده حقوق صاحبان سهام، متغیرهای مستقل

 نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:

 ج آزمون تحلیل رگرسیون مدل دوم تحقیق: نتای7-1جدول 

SIZE+ ε6loss + β5LEV + β4CFO+ β3growth + β 2UNEX + β 1+ β 0ROE = β 



 

 معناداری آماره ضرایب متغیرها

 0.0000 4.959 0.452 عرض از مبدا

 0.0000 5.432 0.496 کارایی مدیران

 0.062 1.864- 0.145- اهرم مالی

 0.000 26.726 4.410 اندازه شرکت

 0.0000 3.884 0.381 رشد فروش شرکت

 0.7451 ضریب تعیین تعدیل شده 0.7695 ضریب تعیین

 F 48.326آماره 
 1.8256 دوربین  واتسون

 0.000 معناداری

 

درصد است که بیانگر آن  5( بزرگ تر از آماره بحرانی و سطح معنی داری آن نیز کوچک تر از Fآماره) آماره ضریب کلی

 است که رابطه ای خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. 

بوده و عالمت ضریب  0000/0دیران، شود که ارزش احتمال برای متغیر کارایی مهمچنین در جدول فوق مشاهده می

توان گفت که رابطه درصد است، می 5برآوردی برای متغیر مذکور مثبت است. از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از 

شود. بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می .مثبت و معناداری بین کارایی مدیران و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد

درصد تغییرات متغیر وابسته توسط  74درصد و نشان دهنده این است که  74تعدیل شده برابر با  ضریب تعیین

 شود.متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می

 محدودیت تامین مالی. ، متغیر وابسته در مدل سوم، بازده دارایی ها، متغیرهای مستقل

 نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:

 آزمون تحلیل رگرسیون مدل سوم تحقیق: نتایج 8-1جدول 

SIZE+ ε6loss + β5LEV + β4CFO+ β3growth + β 2KZ + β 1+ β 0ROA = β 

 معناداری آماره ضرایب متغیرها

 0.0000 4.959 0.452 عرض از مبدا

 0.0000 10.042- 0.975- محدودیت تامین مالی

 0.575 1.633 0.184 اهرم مالی

 0.000 36.181 5.121 اندازه شرکت

 0.192 10.613 0/987 رشد فروش شرکت



 

 0.67159 ضریب تعیین تعدیل شده 0.9568 ضریب تعیین

 F 45.326آماره 
 1.8695 دوربین  واتسون

 0.000 معناداری

 

درصد است که بیانگر آن  5( بزرگ تر از آماره بحرانی و سطح معنی داری آن نیز کوچک تر از Fآماره) آماره ضریب کلی

 است که رابطه ای خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. 

بوده و عالمت  0000/0، تامین مالیمحدودیت شود که ارزش احتمال برای متغیر همچنین در جدول فوق مشاهده می

توان گفت که درصد است، می 5ضریب برآوردی برای متغیر مذکور منفی است. از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از 

 بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید می .رابطه منفی و معناداری بین محدودیت تامین مالی و بازده دارایی ها وجود دارد

درصد تغییرات متغیر وابسته توسط  67درصد و نشان دهنده این است که  67یین تعدیل شده برابر با شود. ضریب تع

 شود.متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می

 محدودیت تامین مالی. ، متغیر وابسته در مدل چهارم، بازده حقوق صاحبان سهام، متغیرهای مستقل

 نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:

 : نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مدل چهارم تحقیق9-1 جدول

SIZE+ ε6loss + β5LEV + β4CFO+ β3growth + β 2KZ + β 1+ β 0ROE = β 

 معناداری آماره ضرایب متغیرها

 0.0000 4.895 0.445 عرض از مبدا

 0.0000 -10.172 -0.974 محدودیت تامین مالی

 0.0000 3.844 0.381 اهرم مالی

 0.000 5.432 0.496 شرکتاندازه 

 0.0000 7.590 0.754 رشد فروش شرکت

 0.7124 ضریب تعیین تعدیل شده 0.8549 ضریب تعیین

 F 51.254آماره 
 1.9681 دوربین  واتسون

 0.000 معناداری
 

درصد است که بیانگر آن  5( بزرگ تر از آماره بحرانی و سطح معنی داری آن نیز کوچک تر از Fآماره) آماره ضریب کلی

 است که رابطه ای خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. 



 

بوده و عالمت  0000/0تامین مالی، شود که ارزش احتمال برای متغیر محدودیت همچنین در جدول فوق مشاهده می

توان گفت که درصد است، می 5ضریب برآوردی برای متغیر مذکور منفی است. از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از 

بنابراین فرضیه چهارم  .رابطه منفی و معناداری بین محدودیت تامین مالی و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد

درصد تغییرات متغیر  71درصد و نشان دهنده این است که  71. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با شودتحقیق تایید می

 شود.وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می

 گیرینتیجه. 8

 کنیم: ها اشاره میهای تحقیق، به نتایجی دست یافتیم که در زیر به آندر این پژوهش با تجزیه و تحلیل داده

 اثر معناداری دارد.کارایی مدیران بر بازده دارایی ها ه اول: فرضی

 توجه با ها بود.و بازده داراییکارایی مدیران  بین رابطه ارزیابی شد، انجام چهارم فصل در که فرضیه این آزمون از هدف

برآوردی برای متغیر بوده و عالمت ضریب  05/0 از کمتر، کارایی مدیرانبرای متغیر  احتمال حاصل، ارزش نتایج به

معناداری  رابطهکه بیانگر آن است که  شودمی رد درصد 95 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین مذکور، مثبت است.

توان نتیجه بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. بنابراین می

 ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. به این ترتیب فرضیه اول پژوهش پذیرفته شد. ه داراییبر بازدکارایی مدیران گرفت که 

 اثر معناداری دارد.کارایی مدیران بر بازده سرمایه فرضیه دوم: 

 با. ها استو بازده سرمایهکارایی مدیران  بین رابطه ارزیابی شد، انجام چهارم فصل در که فرضیه این آزمون از هدف

بوده و عالمت ضریب برآوردی برای  05/0 از برای متغیر سیاست تقسیم سود کمتر احتمال حاصل، ارزش نتایج به توجه

که بیانگر آن است که رگرسیون از  رد شده درصد 95 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین متغیر مذکور منفی است.

ها تاثیر منفی و که سیاست تقسیم سود بر بازده داراییتوان نتیجه گرفت اعتبار آماری الزم برخوردار است. بنابراین می

 شود. معناداری دارد و به این ترتیب فرضیه دوم پژوهش تایید می

 اثر معناداری دارد.تامین مالی شرکت بر بازده دارایی ها فرضیه سوم: محدودیت 

. ها استمحدودیت تامین مالی و بازده دارایی بین رابطه ارزیابی شد، انجام چهارم فصل در که فرضیه این آزمون از هدف

 در صفر فرض بنابراین است. 05/0 از برای متغیر محدودیت تامین مالی، بیشتر احتمال حاصل، ارزش نتایج به توجه با

معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود  رابطهکه بیانگر آن است که  شودمی پذیرفته درصد 95 اطمینان سطح



 

به  ست.نیگذار ریتاثها بازده داراییبر  مالکیت خانوادگی* ضعف کنترل داخلی() توان نتیجه گرفت که. بنابراین میندارد

 شود. این ترتیب فرضیه سوم پژوهش رد می

 اثر معناداری دارد.تامین مالی شرکت بر بازده سرمایه فرضیه چهارم: محدودیت 

 با. ها استو بازده داراییتامین مالی شرکت محدودیت  ارزیابی شد، انجام چهارم فصل در که فرضیه این آزمون از هدف

 تامین مالی شرکتبرای متغیر محدودیت  احتمال ، ارزش4جدول برآورد مدل تحقیق در فصل  از حاصل نتایج به توجه

معناداری  رابطهکه بیانگر آن است که  تایید شده درصد 95 اطمینان سطح در صفر فرض بنابراین است. 05/0 از کمتر

 هاییبر بازده دارا تامین مالیتوان نتیجه گرفت که محدودیت بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. بنابراین می

 شود.  بوده و به این ترتیب فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته می یرگذارتاث

های مرتبط با آوری دادهاقدام به جمع، امین مالی بر عملکرد شرکتکارایی مدیران و ت یرتاث یبررساین پژوهش با هدف 

های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه تحقیق کرد. جامعه آماری معین شده در این پژوهش شامل کلیه شرکت

آزمون های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای بوده و برای انتخاب شرکت 1397تا  1391زمانی 

شد. داده ها های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفادهفرضیه

ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت است. نتایج تحقیق نشان داد که کارایی مدیران بر بازده دارایی

ین کارایی مدیران بر بازده سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد. محدودیت تامین تاثیر مثبت و معناداری دارد همچن

همچنین محدودیت تامین مالی بر بازده سرمایه رابطه معکوس و ، مالی بر بازده دارایی ها رابطه معکوس و معناداری دارد

 معناداری دارد.
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