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 کیدهچ

و عملکرد  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد نیبر ارتباط ب یسطوح مختلف اهرم مال تأثیر یبررساین پژوهش به 
شناسی از نوع تحقیقات علّی )پس رویدادی(  پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش می شرکت

باشد و با استفاده از روش  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می های شرکت کلیهجامعه آماری پژوهش، باشد.  می
 های سالبین ساله  91ی زمانی  دورهدر شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و  921گیری حذف سیستماتیک،  نمونه
و بوده ای  عات، کتابخانهآوری اطال . روش مورد استفاده جهت جمعمورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند 9811تا  9831

دهد که  نتایج پژوهش نشان می های تابلویی استفاده شده است. ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده برای آزمون فرضیه
وجود دارد. سطوح  یو عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار  به لحاظ آمار یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد نیب

 ولی .معکوس و معنادار دارد تأثیرو عملکرد شرکت  یبر اقالم تعهد یتنسود مب تیریمد نیرتباط ببر ا یاهرم مال یباال
 .و معنادار دارد  میمستق تأثیرو عملکرد شرکت  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد نیبر ارتباط ب یاهرم مال نییسطوح پا

 عملکرد شرکت،  یاقالم تعهدمدیریت سود مبتنی بر ی، اهرم مال :های کلیدی واژه

 

 مقدمه
 کسب. بر اساس مبانی تئوری اثباتی حسابداری، مدیران برای استسود از جمله مباحث تئوری اثباتی حسابداری  مدیریت

عنوان فرآیند  به توان میمدیریت سود را  دیگر عبارت به. نمایند می دستکاریمنافع شخصی، ارقام حسابداری را به نفع خود 
 رویکرد .(2111، 9)اسکات دستیابی به اهداف خاص، تعریف کرد برایحسابداری توسط مدیریت  های رویهانتخاب 
 آتی عملکرد درباره مدیریت آشکارسازی انتظارات برای حسابداری های انتخاب که دارد می بیان سود مدیریت اطالعاتی

سازد )آریا و  می آشکار را مدیریت اخلید اطالعات تعهدی، که اقالم است داده نشان قبلی مطالعات. رود می بکار شرکت
 اقالم باال از اطمینان عدم با محیط یک در شرکت فعالیت هنگام به (. مدیران2113، 8و رابینسون ؛ لویز2118، 2همکاران

(. در بسیاری از موارد 2111، 4اولسن و )قوش نمایند می استفاده شده گزارش سود در نوسان کاهش برای تعهدی
 ها شرکتحسابداری را به مدیران  برآوردهایها و  بوده و انجام قضاوت پذیر انعطافحسابداری در تعیین سود  استانداردهای
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، موجب کاهش محتوای اطالعاتی شده انجامد میحسابداری که گاهاً به دستکاری سود  پذیری انعطافواگذار نموده است. 
 طریق از توانند می ها شرکت کند. مدیران دچار مشکل  ها آنسه مالی و مقای های صورترا در درک ارقام  گذاران سرمایهو 

. از (9111، 5همکاران و هیلیکنند ) دستکاری را واقعی، سود های فعالیت دستکاری چنین هم و اقالم تعهدی دستکاری
 باقرار دهد.  یرتأثرا تحت  ها شرکت ییو کارا یتواند سودآور یم هیمؤثر بر ساختار سرما الیس یرهایعوامل و متغطرفی، 

 نیهستند. بنابرا هیسرما تأمین یدر عرصه بازارها یمتفاوت سکیبازده و ر یدارا ها شرکت ،یمال تأمینتوجه به منابع 
خواهد داشت  هیسرما تأمیننزد مؤسسات  ها شرکتو اعتبار  ییدر کارا ینقش مؤثر هیمربوط به ساختار سرما های تصمیم

 نییتع ت،یامکانات رشد، اندازه و نوع فعال ،سودآوریاز لحاظ وسعت عملکرد،  ها شرکت تیاهم. (2112 ،1ای)کامپا و کد
اهرم  یکه دارا هایی شرکتدر مورد  تیحائز اهم نکته (.2113، 1و همکاران لیمتنوع آنان خواهد بود )گ یمال ازیکننده ن

خود  سازمانی برون یمال تأمیناز  یناش یقادر به پرداخت تعهدها ها شرکت نیاست که، اگر ا نیا باشند میباال  یمال
 قیاز طر یمال تأمینبه منابع  یابیقرار خواهند گرفت و هم امکان دست یورشکستگ سکینباشند، هم در معرض ر

وجود وجه نقد  یآت یو سودآور تیتداوم فعال یاست که برا یدر حال نینخواهند داشت. ا ندهیرا در آ دیجد ردهندگاناعتبا
 یقتحق یمسئله اصلبا توجه به مطالب فوق،  (.9812 ،همکارانو  این یزدی)ا باشد می یضرور یامر ها کتشر یبرا یکاف

چگونه  سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و عملکرد شرکت تأثیر"است که  ینا

 "؟است
 

  8مالی اهرم

 هیهستند. ساختار سرما رو روبهبا آن  یبه نحو ها شرکتاست که همه   یمهم مسائلاز  یکی یمال تأمینامروزه مسئله 
 لیتشک یاست. وام و سهام دو جزء اصل یمال تأمینمنابع  بیو ترک ازیمورد ن هیسرما زانیمتأثر از م یطورکل به ها شرکت

 یدر عرصه بازارها یتفاوتم سکیاز بازده و ر ها شرکت ،تأمینمنابع  به. با توجه شوندیمحسوب م هیه ساختار سرمادهند
 ها شرکت و اعتبار ییدر کارا ینقش مؤثر هیمربوط به ساختار سرما هایمیتصم نیبرخوردار هستند. بنابرا هیسرما تأمین

و  گذاری ارزشبر  ؤثرم یپارامترها ترین مهماز  یکیبه عنوان  اهرم مالیخواهد داشت.  هیسرما تأمیننزد مؤسسات 
 ها شرکت یبند درجه ،یکنون ریو متغمتحول  طیمطرح شده است. مح هیسرما یرهادر بازا یتصاداق هایبنگاه یرگیجهت

را به منظور انتخاب  ها آن کیمنوط ساخته و برنامه استراتژ ها آن هیبه ساختار سرما یتا حدود زین یرا از لحاظ اعتبار
 قیمختلف از طر یرهایکرده است. عوامل و متغثروت سهامداران منوط  یحداکثر سازبه هدف  یابیدست یمنابع مؤثر برا

 رو نیازاقرار دهند.  تأثیررا تحت  یواحد تجار ییکاراو  یسودآور توانندیم ه،یسرما نهیدر انتخاب ساختار به یرگذاریتأث
 تیاهم نیشرکت و همچن های ویژگیاز جمله  تلفمخ یاز پارامترها ها شرکت یساختار منابع مال یریاثرپذ زانیم یبررس

خواهد  ها متنوع آن یمال ازیکننده ن نییکه تع ت،یامکانات رشد، اندازه نوع فعال ،یشرکت از لحاظ وسعت عملکرد، سودآور
 یو خارج یداخل یدهایو تهد ها فرصترا نسبت به  رانیاعتبار را مشخص و مد تأمین یدر بازارها ها شرکت گاهیبود، جا

 واحد ثابت های هزینه وجود دلیل به اهرم، (.9811 ،یو محمد ی)سجاد ندک میآگاه  ها فعالیت نیا ریدر مس وجودم

 عملیاتی ثابت های هزینه . نظیرکند می روبرو زیاد مخاطرات و تعهدات با را انتفاعی واحد و آید می وجود به انتفاعی

 وابسته )سود متغیر تغییر درصد از است عبارت حقیقت در وام. اهرم بهره مانند مالی ثابت های هزینه و استهالک مانند

 اوالً متغیرها، بررسی هستند. با عملیاتی( سود و مستقل )فروش تغییرات درصد بر خالص( تقسیم سود و عملیاتی
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 همبستگی درجه از ثالثاً ،گردد می شناسایی ها آن همبستگی میزان ،ثانیاً ،شود می شناسایی وابسته و مستقل متغیرهای
 استفاده متغیر، شرایط در انتفاعی واحد عملکرد و سهم هر سود سنجش و فروش بینی پیش د،سو ریزی برنامه در ها آن
 اهرم، طریق از و کند می بینی پیش را مناسب مالی اهرم، ساختمان کمک با انتفاعی، واحدهای مالی . مدیرانشود می

همکاران،  و رودپشتی ی)رهنما سنجد می را مالی تأمین های فعالیت و عملیاتی فعالیت از ناشی مخاطرات میزان و فشار
9835 .) 

 

  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد
متعلق به همان دوره و تعیین  درآمدهایهر دوره مالی از  های هزینهدر حسابداری بازرگانی، به منظور رعایت اصل  وضع 

. افتتاح شود میاز حسابداری تعهدی استفاده سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی، معموالً 
در سال مالی دریافت  ها آنکه کاال و خدمات مربوط به  هایی پرداخت)برای تفکیک  ها پرداخت پیشمانند  هایی حساب

آن هنوز پرداختی انجام نشده ی که تعلق گرفته ولی بابت های هزینهمعوق )برای ثبت  های هزینه( و ها هزینهنشده است از 
مالی بعد ارائه خواهد  های سالدر  ها آنیی که کاال و خدمات مربوط به ها دریافت)برای تفکیک  ها دریافتست( و پیش ا

حسابداری تعهدی  کار بردن( و به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کاالی پایان دوره مالی از نتایج به درآمدهاشد از 
گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط  توان می یطورکل به (.9811، است )اقوامی و باباجانی

 های رویهکه منطبق با اصول و  ای گونهمدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به 
، کمی ها تعریفدر سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این  ها تعریف. هرچند که این باشد میحسابداری 

تعریف روشن از  ی ارائه. در ادبیات حسابداری گذارد نمیدشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار 
. تقلب مالی، حذف یا باشد میمالی مشخص ن های تقلبمدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و 

موجود، باعث تغییر قضاوت و یا  های دادهست که در کنار سایر حسابداری ا های دادهدستکاری عمدی واقعیات اصلی یا 
کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت  مشی خطخواهد شد. جهت تعیین  ها دادهاستفاده کننده از  گیری تصمیم

نابع به واژه در حالی که بیشتر این م .قرار گرفت لیو تحلسود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه 
 1هرچند که لویت .اند ندادهاز این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه  کدام چیهمدیریت سود اشاره داشتند، ولی 

داشته باشد.  هایی نوآوریکه  دهد میدر حسابداری به این حرفه اجازه  پذیری انعطافکه  سازد مینشان  ( خاطر9113)
و از این انحرافات  نمایند میسوء استفاده  پذیری انعطافکه افراد از این  دهد میامی رخ انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگ

نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود  شود می. این مهم باعث شود میمالی واقعی استفاده  یها نوسانجهت پوشش 
 (.9834، ابراهیمی کردلر)نوروش و 

 

 پیشینه پژوهش
دوره  یط یهند های شرکتو عملکرد  هیساختار سرما ،یادوار تجار نیرابطه ب ی( به بررس2191) 91و باروآ یوپادایباند
شرکت و در  یمال تأمین ماتیتصم دارینشان داد ادوار اقتصاد کالن به طور معنا جیپرداختند. نتا 9113-2199 یزمان

 .دهد یقرار م تأثیر تحت را ها شرکتعملکرد  جهینت
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تا  2111 یزمان در دوره ها شرکتازده اندازه شرکت و ب ،یاهرم مال نیرابطه ب ی( به بررس2194) 99و همکاران مپنگیآچ
و  یرابطه منف شرکت اندازه شرکت و بازده نیو معنادار ب مثبته رابط کیه ها ب آند. غنا پرداختن یالدر بازار م 2191

  .افتندیدست  ها شرکتو بازده  یاهرم مال نیمعنادار ب

 و قبل واقعی، های فعالیتو  تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت میزان ( در پژوهشی به بررسی2113) 92زاروین و کوهن
مدیریت سود از طریق اقالم  2118الی  9131سال از که دریافتند ها آن. ( پرداختند2118) 98اکسلی-ساربنیز قانون از بعد

 طریق فعالیت از سود مدیریت مقابل در. است اشتهد روند کاهش مذکور قانون تصویب از بعد ولی داشته تعهدی افزایش
 .است داشته افزایش چشمگیری قانون تصویب از بعد واقعی، های
 ها شرکتبر عملکرد  یاهرم مال یمعنادار و منف ۀرابط انگریب قیتحق نیبه دست آمده ا جی( نتا9814) این یو صدر یاسد

 یمیو پتروش یفلزات اساس عیشرکت، در صنا یبتا ی است. رابطه ییو دارو مانیس ،یمیپتروش ،یفلزات اساس عیدر صنا
و  یمیپتروش عیصنا ،یفلزات اساس عی. اندازه شرکت در صناستین ارمعناد ییو دارو مانیس عیمثبت و معنادار و در صنا

 با عملکرد شرکت دارند. یرابطه معنادار و منف مانیس عیرابطه  معنادار و مثبت و در صنا ییدارو

 

 شناسی پژوهش روش
از کتب و مجالت،  ینظر یمبان، صورت گرفته یا صورت کتابخانه اطالعات، به یپژوهش ازلحاظ روش گردآور نیا

 یجهت گردآور قیتحق نیاست. در ا شده یگردآور یو حسابدار یمال نهیزم در یفارس یتخصص یها نامه انیمقاالت، پا
اسناد و  ریو سا یمال های صورتو  ها شرکت یحسابرس یها گزارشاسناد، سوابق و  ،یاطالعات یها اطالعات از بانک

روش  .استفاده شده است نیآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ویهمراه برگرفته از آرش یها ادداشتیمدارک و 
برای آزمون  .است یاز جنبه هدف از نوع کاربرد؛ باشد می ی(دادیپس رو) یاز نوع علّی و همبستگ یفیتوص قیتحق
 ه است.شد های تابلویی استفاده  رگرسیون دادهو از  95نسخه  Stata افزار نرم از ها هیفرض

 

 ی آماری جامعه
 های شرکتباشد دلیل انتخاب  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می هایی شرکت هیکلی آماری پژوهش  جامعه

باشد.  می ها شرکتی این  مالی حسابرسی شده های صورتو نیز  ها آنهای  بورسی در دسترس بودن اطالعات و داده
 :ه استمشخص شد هیکلی آماری پژوهش نیز به روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط ذیل  نمونه

 اسفند باشد. پایانبه  یمنته ها شرکت یسال مال انیمقایسه بودن اطالعات، پا منظور قابل . به9
 نداده باشند. یدوره مال رییدبررسی تغساله( مور 91. در دوره )2
 پژوهش در دسترس باشد. نیشده در ا انتخاب یرهای. اطالعات مربوط به متغ8
 د.نباشماه نداشته  8تی بیش از معامالی  وقفه. 4
 .گری مالی، بانک و بیمه نباشند واسطه های شرکت. جز 5
 از آن خارج نشده باشند. 9811ده و تا پایان ش در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 9831. قبل از سال 1

 اند نمونه آماری پژوهش انتخاب شده به عنوانشرکت  921گیری حذف سیستماتیک تعداد  با استفاده از روش نمونه
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 Acheampong et al 
12

 Cohen & Zarowin 
13

 The Sarbanes–Oxley Act of 2003 
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 ها فرضیه

 شرکت رابطه وجود دارد. مالی عملکرد و تعهدی اقالممبتنی بر  سود تیریمدبین  .9

 دارد. تأثیرشرکت  عملکرد مالی و یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمدین بر ارتباط ب سطوح باالی اهرم مالی .2

  دارد. تأثیرشرکت  عملکرد مالی و یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمدبر ارتباط بین  سطوح پایین اهرم مالی .8

 

 رگرسیونی هایمدل
                                                             
                                               

                                               
                

                                             
                                             
                

 

 تعریف عملیاتی متغیرها
  تعهدی اقالم مبتنی بر سود تیریمدمتغیر مستقل: الف( 
 :شود می استفاده جونز شده تعدیل مدل از تعهدی اقالم سود مدیریت گیری اندازه برای

(
    
     

)    (
 

     
)    (

         

     
)    (

(   )

     
)      

 که در آن:

 .آید میکه از حاصل سود خالص منهای وجوه نقد عملیاتی بدست  tدر سال  i: جمع کل اقالم تعهدی شرکت      

 t-1در سال  iشرکت  های دارایی: جمع کل      

 tو  t-1بین سال  iشرکت  درآمدتغییر     : 

 REC:  شرکت تغییر در حسابداری دریافتنیi  بین سالt-1  وt 
PPE ،و تجهیزات شرکت  آالت نیماش: میزان اموالi  در سالt 

 فاصله در مربعات حداقل تخمین روش طریق از شرکت مختص شده برآورد پارامترهای   ،  ،  ابتدا مدل این در
 باشد می( ε) خطا جمله همان( اختیاری تعهدی اقالم) سود مدیریت شاخص مدل این در. است شده برآورد 9814 تا 9831

 شاخص این اگر و بزرگ زیان و سود سازی حداقل از مدیر که است این دهنده نشان باشد منفی شاخص این اگر که
 (.2115، 94همکاران و کوتاری) کند می استفاده سود سازی حداکثر از مدیر که است این دهنده نشان باشد مثبت

 که دهد می نشان باشد باال اختیاری تعهدی اقالم مطلق قدر( اندازه) سطح چه هر قیق،تح این در که است ذکر قابل
  (.9831طالبی،  و بولو) رود می باال مدیریت توسط سود مدیریت امکان

 
 متغیر وابسته: عملکرد مالی شرکتب( 

ها در پژوهش حاضر از  خصشا نیا مختلف انواع انیشرکت وجود دارد، از م کیعملکرد  یمتعددی برای بررس معیارهای
ها  نسبت بازده داراییشده است. استفاده  ها شرکت یمال برای سنجش عملکرد( ROA) ها ییشاخص نرخ بازده دارا
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 Kothari et al 
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هایی که در اختیار داشته است، چه میزان عایدی کسب کرده یا به عبارت  دهد شرکت از دارایی معیاری است که نشان می
ها  گذاری شده به چه میزان بوده است. که از نسبت سود خالص به مجموع دارایی ایهحاصل از منابع سرمدیگر بازده 

 (.9833شود )یحیی زاده فر و همکاران،  گیری می اندازه
 

 سطوح اهرم مالیمتغیر تعدیلگر: ج( 
 .شود می عضو نمونه آماری محاسبه های شرکتیا همان اهرم مالی برای همه  هاداراییکل به  هابدهیکل ابتدا نسبت 

دارای سطوح پایین اهرم مالی و پنجک آخر،  های شرکتشود. پنجک اول شامل  سپس به صورت صعودی مرتب می
 .اند شدهصورت متغیر مجازی تعریف به که  باشد میدارای سطوح باالی اهرم مالی  های شرکتشامل 

 
 متغیرهای کنترلی:د( 

برابر با  وگرنهشود برابر با یک  یحسابرسمورد نظر توسط سازمان  = چنانچه شرکت bigاندازه موسسه حسابرسی با نماد 
 خواهد بودصفر 

 شده است. گیری اندازه ها داراییکل  یعیطب تمیبا استفاده از لگار ریمتغ نیا=  sizeاندازه شرکت با نماد 
 شده است. گیری اندازه ها ییبه جمع کل دارا یاتینقد وجوه عمل انیاز نسبت جر=  cfoجریان نقد عملیاتی با نماد 

شرکت زیان داشته باشد برابر با یک وگرنه برابر با صفر خواهد  = چنانچه LOSSشاخص زیان ده بودن شرکت با نماد 
 .بود

 
 های پژوهش یافته

 الزم متغیرها به مربوط توصیفی آمار با آشنایی ،ها آن دقیق وتحلیل تجزیه و متغیرها عمومی مشخصات بررسی منظور به
 مربوط توصیفی آمار. دهد می نشان را تحقیق در مورداستفاده متغیرهای به مربوط های داده توصیفی آمار ،(9) جدول. تاس
 در توان می را ها داده توصیفی تحلیل نتایج. باشد می( 9811 تا 9831) ساله 91 زمانی دوره طی نمونه شرکت 921 به

 :نمود خالصه زیر موارد قالب
ها حول این  دهد بیشتر داده باشد که نشان می /.( می99برابر با ) یمیانگین برای متغیر عملکرد مال مقدار( 9در جدول )

برابر است با  اقالم تعهدی اختیاریو برای  9.522اند. مقدار انحراف معیار برای اندازه شرکت برابر با  نقطه تمرکز یافته
کمترین مقدار کمترین انحراف معیار هستند.  و دارای بیشتریندهد این دو متغیر به ترتیب  باشد که نشان می می 1.11
 باشد. می 1.128و بیشتر مقدار برابر با  1.111ی برابر با اریاخت یاقالم تعهدبرای 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :1جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد نام متغیر

 1.128 1.111 1.11 1.189 9211 یاریاخت یاقالم تعهد

 1.189 -1.131 1.985 1.991 9211 یعملکرد مال

 91.941 91.514 9.522 98.391 9211 اندازه شرکت

 1.32 -1.3113 1.981 1.921 9211 یاتینقد عمل انیجر
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 توزیع فراوانی

چون متغیرهای بیش دارند. در پژوهش حاضر نیز،  متغیرهای کیفی متغیرهایی مجازی هستند که عدد صفر یا یک را برمی
 صورت  است: بدین ها آنگذاری، متغیر کیفی هستند جدول توزیع فراوانی اعتمادی مدیران و بیش سرمایه

باشد که تعداد  می 9211مورد بررسی برابر با  های سال -( قابل مشاهده است، جمع کل شرکت 2طور که در جدول ) همان
 .االیی از اهرم مالی هستنددارای سطوح بدرصد  21سال معادل  –شرکت  253

 یسطوح اهرم مال توزیع فراوانی متغیر :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 31 9182 سطوح پایین

 21 253 سطوح باال

 911 9211 جمع کل

 
باشد که تعداد  می 9211مورد بررسی برابر با  های سال -( قابل مشاهده است، جمع کل شرکت 8طور که در جدول ) همان
 ، توسط سازمان حسابرسی انجام شده است. ها شرکتمالی  های صورتدرصد  82.4سال معادل  –شرکت  493

 یاندازه موسسه حسابرس توزیع فراوانی متغیر :9جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 1111 312 سایر مؤسسات مالی توسط های صورتحسابرسی 

 82.4 493 های مالی توسط سازمان حسابرسی حسابرسی صورت

 911 9211 جمع کل

 
باشد که تعداد  می 9211مورد بررسی برابر با  های سال -( قابل مشاهده است، جمع کل شرکت 4طور که در جدول ) همان
 اند. بوده ده زیاندرصد  91.28سال معادل  –شرکت  982

 ده بودن شرکتانیز توزیع فراوانی متغیر :4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 31.11 9953 ها ایر شرکتس

 91.28 982 ده های زیان شرکت

 911 9211 جمع کل

 

 برا-جارکآزمون 

های پارامتریک  ، شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای رگرسیونی( خصوص متغیر وابسته در مدل )به نرمال بودن متغیرها
هش موردبررسی قرارگرفته است که نتایج این نرمال بودن توزیع متغیرهای پژو برا-جارک. با استفاده از آزمون باشد می

 آزمون بدین شرح است:
 رینرمال برخوردار است اما سا عیاندازه شرکت از توز ریشود متغ مشاهده می (5)جدول  برا-آزمون جارک جیطبق نتا

 یبررس یبرا برا-آزمون جارک 98است که در جدول  حی. الزم به توضستندینرمال برخوردار ن عیپژوهش از توز یرهایمتغ
  نرمال هستند. مانده یباق یدهد خطاها نشان می جیشده است که نتا نرمال بودن جمالت اخالل انجام
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 برا -نتایج آزمون جارک :5جدول 

 نتیجه برا-معناداری جارک تعداد مشاهدات نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 1.1111 9211 یاریاخت یاقالم تعهد

 توزیع نرمال ندارد 1.1111 9211 یعملکرد مال

 توزیع نرمال ندارد 1.1111 9211 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 1.1111 9211 یاتینقد عمل انیجر

 
  )چاو( و آزمون هاسمن مریل Fآزمون 

رو  درصد است، ازاین 5پژوهش کمتر از  هر سه مدل، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در 1با توجه به جدول 
گیرند. همچنین چون سطح معناداری  های تلفیقی )پول( مورد پذیرش قرار می بلویی )پانل دیتا( در مقابل دادههای تا داده

 باشند.  درصد است بنابراین بیانگر اثرات ثابت می 5کمتر از  هر سه مدلآزمون هاسمن در 
 : نتایج آزمون چاو و هاسمن6جدول 

 فرضیه

 آزمون

 هاسمن اف لیمر آزمون فرضیه

 داری سطح معنی میزان آماره داری سطح معنی میزان آماره

 اثرات ثابت ییتابلو یها داده 1.1111 914.54 1.1111 4.3 فرضیه اول

 اثرات ثابت ییتابلو یها داده 1.1111 932.29 1.1111 5.82 فرضیه دوم

 اثرات ثابت ییتابلو یها داده 1.1111 941.15 1.1111 4.11 فرضیه سوم

 

 واریانساهمسانی ن آزمون

دهد  ادامهاگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط 
کننده باشد  تواند گمراه تواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته، می در این حالت، انحراف معیار می

 شده است. شده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفاده والد تعدیلبنابراین از آزمون 
درصد  5کمتر از برای هر سه مدل آزمون والد تعدیل شده  داری معنیکه سطح  دهد می، نشان 1جدول  با توجه به

هایی مدل با روش وزن . که این مشکل در تخمین نباشد میو بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل  باشد می
 .رفع گردیده است ،glsاز طریق دستور  ها دادهدهی به 

 
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس  :1 جدول

 نتیجه داری معنیسطح  آماره آزمون پژوهش های مدل
 وجود ناهمسانی واریانس 1.1111 3558.22 اول فرضیه )مدل(

 واریانسوجود ناهمسانی  1.1111 95122.81 دوم فرضیه )مدل(

 وجود ناهمسانی واریانس 1.1111 1819.13 سوم فرضیه )مدل(

 

 خطا مقادیر بنابراین هستند، تصادفی گیرند می خود به مدل در توضیحی متغیرهای که مقادیری: خودهمبستگیآزمون 
 طول در و شدبا نداشته وجود خاصی ترتیب و همبستگی خطا جمالت مقادیر بین یعنی. باشند تصادفی کل در باید نیز

 توضیحی متغیرهای مقادیر به و نبوده تصادفی خطا جمالت تغییرات باشد، چنین اگر زیرا نکند تغییر منظم طور به زمان
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 وجود مختلف مقاطع بین در یا و مختلف های سال بین در است ممکن خطا مقادیر بین همبستگی. بود خواهد وابسته
شود که سطح معناداری والدریج  ، مشاهده می3با توجه به نتایج جدول شماره  (.9815باشد )بنی مهد و همکاران،  داشته

  .باشد می  درصد بوده و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در مدل 5از  کمتر  ها برای مدل

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی  :8 جدول

 نتیجه داری معنیسطح  آماره آزمون پژوهش های مدل
 خودهمبستگی سریالی وجود 1.1111 99.111 اول فرضیه )مدل(

 وجود خودهمبستگی سریالی 1.1111 22.311 دوم فرضیه )مدل(

 وجود خودهمبستگی سریالی 1.1118 94.139 سوم فرضیه )مدل(

 

قاعده  عنوان یک است. به خطی همدهنده عدم وجود  به یک نزدیک بود نشان VIFاگر آماره آزمون خطی:  همآزمون 
، 1جدول شماره  جیبا توجه به نتا(. 9811باشد )سوری،  چندگانه باال می  خطی همباشد  91تر از  بزرگ VIF دارتجربی مق
 باشد. می خطی هم باشد که بیانگر عدم وجود می 91مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  شود یمشاهده م

 ()مدل( پژوهش هیفرضمتغیرها ) خطی همآزمون  :3جدول 

 فرضیه سوم فرضیه دوم اولفرضیه  

 VIF VIF VIF نام متغیر

 9.5 9.42 9.83 یاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلق

 - 9.31 - یاهرم مال یسطوح باال

 - 2.11 -  یاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلق* یاهرم مال یباال سطوح

 9.58 - - یاهرم مال پایینسطوح 

 9.41 - -  یاریاخت یداقالم تعه قدر مطلق* یاهرم مال پایین سطوح

 9.13 9.11 9.11 یاندازه موسسه حسابرس

 9.11 9.11 9.11 اندازه شرکت

 9.2 9.24 9.91 یاتینقد عمل انیجر

 9.41 9.58 9.81 ده بودن شرکت انیشاخص ز

 وجود ندارد خطی هم نتیجه

 

 تخمین نهایی مدل

 آزمون فرضیه اول 
و سطح معناداری کمتر  مثبتدارای ضریب  یاریاخت یاقالم تعهد در مطلققشود که  ، مشاهده می(91)طبق نتایج جدول 

مستقیم و شرکت رابطه  یو عملکرد مال یاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلقبین توان گفت که  باشد می درصد می 5از 
دهد  نشان می باشد که درصد می 48ضریب تعیین برابر با . گیرد و فرضیه اول موردپذیرش قرار می داردمعنادار وجود 

برابر والد وابسته را توضیح دهند. آماره  درصد از تغییرات متغیر 12اند  متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته
توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی  رو می باشد ازاین درصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  159.41با 

  برخوردار است.
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 اول خمین نهایی مدل رگرسیونیت :11جدول 

 
 

  دومآزمون فرضیه 
دارای ضریب  یاریاخت یاقالم تعهد لققدر مط* یاهرم مال یشود که سطوح باال ، مشاهده می(99)طبق نتایج جدول 

 نیک آخر( بر ارتباط بج)پن یاهرم مال یتوان گفت که سطوح باال باشد می درصد می 5و سطح معناداری کمتر از  منفی
 دومو فرضیه  داردمعکوس و معنادار  تأثیرشرکت  یسود( و عملکرد مال تیری)مد یاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلق

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود  باشد که نشان می درصد می 11ضریب تعیین برابر با . گیرد موردپذیرش قرار می
و سطح معناداری آن  9191.55برابر با والد وابسته را توضیح دهند. آماره  درصد از تغییرات متغیر 11اند  در مدل توانسته

  شده از اعتبار کافی برخوردار است.توان گفت که مدل برازش  رو می باشد ازاین درصد می 5کمتر از 

 دوم تخمین نهایی مدل رگرسیونی :11جدول 

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها
 1.111 91.11 1.185 8.115 یاریاخت یاقالم تعهد

 1.84 1.15 1.111 1.111 یاهرم مال یسطوح باال

اقالم * یاهرم مال یباال سطوح
  یاریتاخ یتعهد

1.819- 1.195 91.14- 1.111 

 1.881 1.11 1.114 1.114 یاندازه موسسه حسابرس

 1.119 8.89 1.119 1.111 اندازه شرکت

 1.111 3.11 1.195 1.988 یاتینقد عمل انیجر

 1.111 -22.31 1.111 -1.918 ده بودن شرکت انیشاخص ز

 1.111 1.39 1.125 1.918 مبدأعرض از 

 اطالعاتی یها آمارهسایر 

 درصد 11 ضریب تعیین

 (1.1111) 9191.55 آماره والد و معناداری آن

 

  سومآزمون فرضیه 
دارای ضریب  یاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلق* یاهرم مال نییشود که سطوح پا ، مشاهده می(92)طبق نتایج جدول 

 نیک آخر( بر ارتباط بج)پن یاهرم مال نییاتوان گفت که سطوح پ باشد می درصد می 5و سطح معناداری کمتر از  مثبت

 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها
 1.111 1.43 1.149 1.819 یاریاخت یاقالم تعهد

 1.212 -9.15 1.115 -1.115 یاندازه موسسه حسابرس

 1.812 1.19 1.112 1.119 اندازه شرکت

 1.111 91.51 1.191 1.931 یاتینقد عمل انیجر

 1.111 -21.3 1.113 -1.28 ده بودن شرکت انیشاخص ز

 1.11 9.1 1.121 1.141 مبدأعرض از 

 اطالعاتی های آمارهسایر 

 درصد 48 ضریب تعیین

 (1.1111) 159.41 آماره والد و معناداری آن
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 مورد سومو فرضیه  داردمثبت و معنادار  تأثیرشرکت  یسود( و عملکرد مال تیری)مد یاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلق
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در  باشد که نشان می درصد می 59ضریب تعیین برابر با . گیرد پذیرش قرار می

و سطح معناداری آن کمتر  9811.34برابر با والد وابسته را توضیح دهند. آماره  درصد از تغییرات متغیر 59اند  ستهمدل توان
  توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد ازاین درصد می 5از 

 سوم تخمین نهایی مدل رگرسیونی :12جدول 

 سطح معناداری zآماره  دارد ضرایبانحراف استان ضرایب متغیرها
 1.111 1.18 1.14 1.899 یاریاخت یاقالم تعهد

 1.111 3.11 1.111 1.119 یاهرم مال پایینسطوح 

اقالم * یاهرم مال پایین سطوح
  یاریاخت یتعهد

1.941 1.121 5.81 1.111 

 1.131 -1.12 1.115 -1.11113 یاندازه موسسه حسابرس

 1.111 2.11 1.119 1.115 اندازه شرکت

 1.111 99.1 1.191 1.911 یاتینقد عمل انیجر

 1.111 -24.11 1.113 -1.299 ده بودن شرکت انیشاخص ز

 1.112 -9.11 1.121 -1.144 مبدأعرض از 

 اطالعاتی های آمارهسایر 

 درصد 59 ضریب تعیین

 (1.1111) 9811.34 آماره والد و معناداری آن

 

توان  رو می این درصد است از 5از  بیشترسطح معناداری آزمون  (98جدول ) با توجه به: ها مانده یآزمون نرمال بودن باق
 هستند. تغیر جمالت اخالل از توزیع نرمال برخوردارگفت که م

 برا )فرضیه )مدل( پژوهش( -: نتایج آزمون جارک19جدول 

 نتیجه برا-معناداری جارک تعداد مشاهدات نام مدل

 توزیع نرمال دارد 1.482 9211 مدل فرضیه اول

 توزیع نرمال دارد 1.411 9211 مدل فرضیه اول

 توزیع نرمال دارد 1.538 9211 مدل فرضیه اول

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه بحث،
سود( و  تیری)مدیاریاخت یاقالم تعهد قدر مطلق نیبر ارتباط ب یسطوح مختلف اهرم مال تأثیر یدر این پژوهش به بررس

سطوح مختلف اهرم پرداخته شد. در این راستا  9811تا  9831 های ده ساله بین سال یزمان یدر دوره د شرکتعملکر
پژوهش در نظر گرفته شدند. در  یرهایشرکت به طور خاص به عنوان متغ عملکردو  یاریاخت یاقالم تعهد ، یمال

بر  یسود مبتن تیریمد نیگفت که ب توان یهش ماول پژو هیفرض یینها نیحاصل از تخم جیپژوهش حاضر با توجه به نتا
یعنی هر چقدر مدیریت سود مبتنی بر وجود دارد.  یشرکت رابطه مثبت و معنادار  به لحاظ آمار عملکردو  یاقالم تعهد

ی بر اهرم مال یگفت که سطوح باال توان یطبق فرضیه دوم م. شود اقالم تعهدی افزایش یابد عملکرد شرکت بهتر می
 تیو در نها دارد یمعکوس و معنادار به لحاظ آمار تأثیرو عملکرد شرکت  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد بین ارتباط

اقالم  مدیریت سود مبتنی بر ی بر ارتباط بیناهرم مال نییگفت که سطوح پا توان یآزمون فرضیه سوم م جیطبق نتا
 گران لیحاصل از پژوهش به تحل جینتا یدر راستا  دارد. یآمار به لحاظمستقیم  و معنادار  تأثیرو عملکرد شرکت  یتعهد
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مدیریت سود مبتنی  نیبر ارتباط ب سطوح مختلف اهرم مالی تأثیرخود،  یها ینیب شیو پ ها لیکه در تحل گردد یم شنهادیپ
 شرکت بیشتر باشد اهرم مالیتوجه کنند که اگر  مسئله نیشرکت را مدنظر قرار دهند و به ا عملکردو  بر اقالم تعهدی

 شنهادیپ گذاران هیبه سرماهمچنین . کند میو عملکرد شرکت را معکوس  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد نیرابطه ب
کنند که اهرم مالی کمتری دارند.  یگذار هیسرما هایی شرکتو در  داشته باشند.توجه  ها شرکت اهرم مالیشود که به   یم

چرخه عمر شرکت بر  تأثیر شود یم شنهادیپ انیدانشجوپژوهشگران و  ر این زمینه، بههای آتی دجهت انجام پژوهش
 تیحاکم تأثیر شود یم شنهادیپ نی. همچنردیانجام پذ مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و عملکرد شرکت نیارتباط ب

و پژوهش حاضر با مدیریت سود  دریانجام پذو عملکرد شرکت  یعهدبر اقالم ت یسود مبتن تیریمد نیببر رابطه  یشرکت
 واقعی انجام گرفته و نتایج مقایسه گردد.
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