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 مقدمه
 یک عنوان به حسابداری شناسی روش ،2009 سال در )CGFS( 1جهانی مالی نظام کمیته نظر اساس بر

 مثال عنوان به  ]21[است. بوده برخوردار  محوری نقشی از  بحران وقوع مراحل طی در مهم عامل

 شناسایی و دارائیها بازده گیری اندازه بین گسیختگی هم از به منجر تواند می سود هنگام زود شناسایی

 می لذا آورد. فراهم اعتباری چرخه تقویت و پذیری ریسک برای را باالیی انگیزه وضعیت واین شده ریسک

 به را آن از اجتناب یا و  تقویت را ریسک پذیرش است ممکن زیان و سود گیری اندازه که پنداشت توان

 را اهرم کننده ایجاد چرخه از بخشی و دهی وام و گیری وام سیاستهای طریق این از و باشد داشته همراه

 و سودآورند بسیار دهی وام های دیگرفرصت سوی از نماید. ایفا نقش بحران وقوع در ترتیب بدین و متاثر

 ها بانک و بوده فزاینده GDP رشد که یافت خواهد افزایش ریسک  کاهش با همراه سودآوری این زمانی

 دهند. توسعه را خود دهی وام فعالیت اهرم افزایش با بتوانند بهینه  نحوی به

 تامین بدهی ایجاد  طریق از را دارائیها از مناسبی پورتفوی انتخاب  برای الزم منابع  همچنین ها بانک

 متعادل نماید. می تسهیل را آنها گیری وام و دهی وام کارکرد بطوریکه  2(2014شین، و )آدرین نمایند.می

 در نشده حل مشکل ده از یکی عنوان به را مالی اهرم که شود می دشوار حدی به گاه چرخه این نمودن

 ]8[کنند. می تلقی بزرگ های شرکت مالی امور

 شود می ایجاد  گیری وام و دهی وام فرایند در که بانکها ترازنامه در 4انقباض و 3انبساط دیگر سوی از

 تائید مورد نکته این مطالعات از بسیاری در نماید. می ایفا اعتبارات به بانکها دسترسی در مهمی نقش

 دارد. بستگی ها دارایی ارزش به وثیقه با مالی تامین و استقراض برای بانک توانایی  که است گرفته قرار

 های واسطه رشد و نموده تقویت را اهرمی چرخه ، دارائیها ارزش و مالی تامین توان بین وابستگی این

 با مطابق ]13 و 10[(.2009، 6پدرسون و ،برانرمایر 5،2008کوپلوس داشت.)جین خواهد پی در را مالی

 اهرم رشد افزایش با دارایی رشد افزایش که است متناوب زمانی اهرم، نیز ، (2010شین) و آدرین تعریف

 [7]بالعکس. و باشد داشته ارتباط

 ترازنامه که دهد می نشان مفهوم است.این برخوردار بیشتری ظرافت از اهرم در متناوب چرخه مفهوم

 .(2007شین، و )آدریانباشد می ارتباط در اقتصادی چرخه  با و بوده یافتن بسط حال در همواره موسسات

 باشند.اولین می مختلفی مراحل شامل و بوده متفاوت کنند می عمل زمینه این در که هایی مکانیسم

 در حرکت به تمایل خود ریسک،  که آنجا از و شود می مربوط ریسک مدیریت های تکنیک به  مکانیسم

 مهم نقشی اهرم در متناوب ای چرخه ایجاد در حرکت این ماهیت و روح لذا دارد اقتصادی چرخه طی

 گیری اندازه های روش  که یابد می اهمیت زمانی ویژه به چرخه این در حسابداری نماید.نقش می ایفاء

                                                           
1 Committee on the Global Financial System  
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 آن از اجتناب یا و  تقویت را ریسک پذیرش است ممکن زیان و سود گیری اندازه جمله از حسابداری در

 ]6[باشد. داشته همراه به را

 به سود حسابداری)کیفیت عوامل معرف شاخص ورود طریق از حسابداری شناسی روش مطالعه، این در 

 مدلهای و ها فرضیه در حسابداری(، های گیری اندازه در شده بکارگرفته تعهدی روش از برآیندی عنوان

 اهرم کننده ایجاد چرخه رسیدن تعادل به در حسابداری عوامل نقش تا است شده گرفته بکار شده برازش

 نقدینگی حجم ، بهره نرخ نقش و اهمیت بررسی به نیز مطالعات از بسیاری گیرد. قرار بررسی و بحث مورد

 یک (1997)1ای.کراینر روبرت نظر با مطابق زمینه این اند.در پرداخته اهرم کننده ایجاد چرخه در تورم و

 با شرکتها بدهی  بر شده اعمال بهره نرخ متوسط بین رابطه که دارد می بیان مالی اقتصاد در مهم فرضیه

 در مهمی نقش عامل دو این بین رابطه لذا باشد. می مثبت  ارتباطی اقتصادی های بنگاه مالی اهرم

 ]18 [نماید. می ایفا  مالی تئوریهای

 .آن شد بهادارمطرح اوراق بورس کارگزاران و مالی گران تحلیل توسط بار اولین برای سود کیفیت نظریه

 در سودمندی  بیان دهد.برای نمی رانشان ها شرکت سودآوری قدرت شده کردند،سودگزارش استنباط ها

 نیز شده گزارش سود کیفیت به باید کرد،بلکه توجه نباید شده گزارش مقدار به تنها شرکت ارزش تعیین

 [3]نمود توجه

 مبانی بر مبتنی ها بانک گذاری سرمایه بازده و ،تورم نقدینگی ،حجم بهره نرخ متغیرهای اساس این بر

 اثرات بررسی ضمن تا اند شده گرفته بکار نظر مورد مدلهای در کنترلی های متغیر عنوان به ، نظری

 حجم و داخلی ناخالص تولید رشد عامل دو به نسبت مالی اهرم  پذیری حساسیت بر سود کیفیت تعاملی

 تدوین با مطالعه گیرد.این قرار تحلیل و ارزیابی مورد متغیرها بین  روابط در نیز عوامل این اثرات ، دارائیها

 اهرم حساسیت درمیزان سود کیفیت تعاملی نقش بررسی به دارد تالش رگرسیون مدل 9 و فرضیه 9

  بپردازد. ایران بانکهای در دارائیها حجم و GDP رشد به نسبت مالی

 پژوهش ضرورت و اهمیت
 مهمترین دارائیها ارزش و بهره مالی،نرخ اهرم گذاران سرمایه و سیاستگذاران اقتصاددانان، دیدگاه از

 تواند می متغیرها این  از یک هر دستکاری لذا گذارند. تاثیر یگدیگر بر که هستند اقتصادی متغیرهای

 گذشته های سال مالی بحران پیرامون مطالعات باشد. داشته دنبال به را متغیرها سایر در مطلوب تغییرات

 و 2009 ، )گریناکوپلوس است داده نشان  را اقتصاد در  آن بر موثر عوامل مدیریت و مالی اهرم اهمیت

 باشدمی عواملی مدیریت و کنترل بر مطالعه این انجام ضرورت و اهمیت لذا . ((2010،  ویسوانتام و آچاریا

 .] 13و 5[باشند گذار تاثیر یکدیگر بر مستمر ارتباط دریک  رود می انتظار که

                                                           
1 Robert E. Krainer  
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 روندی حول نوسان به مالی متغیرهای تمایل معنی به 2تناوب که دارد می بیان ( 2009 ) 1جی.پی.الندائو

 می اطالق وسیع ای دامنه در نوسانات به تناوب افزایش بنابراین است. اقتصادی چرخه یک طی در معین

 [24]شود.

 باشد. داشته خارجی منشاء و باشد محیطی عوامل تحریک از ناشی است ممکن تناوب از حاصل نوسانات 

 جذب برای مناسبی شرایط تا نماید کمک مالی سیستم به تواند می دارائیها قیمت در شدید نوسانات

  شود. سبب برونزا اقتصاد در را هایی وتکانه آورده فراهم مالی نهادهای توسط منابع

 پیامد دو بروز برای را شرایط مدت بلند در مالی توازن عدم که افتد می اتفاق زمانی واقعی و مهم آسیب

 در بگیرند.که فاصله خود گذشته روند از ای مالحظه قابل حد تا دارائیها قیمت اینکه اول سازد: می فراهم

 ناگهانی بطور شده ایجاد توازن عدم اینکه ودوم شود می ایجاد اعوجاج منابع تخصیص فرایند در صورت این

 بسیاری در امروزه که وضعیتی  یعنی نماید. ایجاد اقتصادی چرخه و رشد در ای عمده آشفتگی پرشتاب و

 تعریفی شبیه  کامل بطور گیریم می بکار شرایط این برای که تعریفی و است وقوع حال در اقتصادها از

  قائلیم. اقتصاد در حباب برای که است

 و دفتری ارزش حسب بر را مالی اهرم ، متناوب اهرم پیرامون خود مطالعات (در2017) 3رائوتر و الوکس

 بسیار دفتری ارزش حسب بر مالی اهرم معتقدند آنان زیرا اند. داده قرار توجه مورد  بازار های ارزش نه

 بین رابطه (2016) 4ریان و آچاریا های بررسی از پیروی به بررسی این در]21[کند می عمل تر مناسب

 تعیین منظور به الزم های تحلیل و تجزیه چارچوب در GDP و دفتری ارزش حسب بر مالی اهرم رشد

 هر GDP و دارایی رشد که اند داده نشان ها یافته اند. گرفته قرار بررسی مورد متناوب اهرم معیارهای

 [4]دارد. دفتری ارزش حسب بر مالی اهرم رشد با تنگاتنگی و مثبت رابطه دو

 مداقه مورد را سود کیفیت با بدهی ایجاد طریق از مالی تامین بین ارتباط خود مطالعات در (2010)5قوش

 ارائه به محتاطانه ای شیوه به نماید می تالش همواره شرکت  مدیریت که دریافت وی است. داده قرار

 [14].یدنما اقدام شرکت وضعیت از واقعی دورنمایی

 انتظار (2010) قوش مطالعات از حاصل نتایج جمله از گذشته تحقیقات نتایج به توجه با رسد می نظر به

 در سود کیفیت شاخص همچنین و باشد منفی ارتباطی مالی اهرم و سود کیفیت بین ارتباط رود می

 مفهومی چارچوب باشد. برخوردار منفی و  کننده تعدیل نقشی از اهرم بر موثر متغیرهایی بین ارتباط

 است. شده تعریف  (1) شماره  نمودار با مطابق مطالعه این در نظر مورد
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 : مدل مفهومی1نمودار 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 بانکی متناوب اهرم موضوع بر (2010)1 شین و آدرین مطالعات همچون پژوهش این در مربوطه ادبیات

 اهرم رشد بین مثبت رابطه و نموده استفاده مستندات برخی و وجوه جریان های داده از آنان دارد. تمرکز

 را امریکا کشور گذاردر سرمایه های بانک برای دارایی وکل دفتری( ارزش حسب  بر شده )محاسبه مالی

 بکارگیری ضمن نیز (2008) همکاران و 2الوو گرین و (2014) شین و آدرین ]7[دادند قرار تائید مورد

 15]و[8دادند. قرار تائید مورد را قوی تناوبی ،ارتباط آمریکا کشور تجاری های بانک سطح در ها داده

 در دارائیها و اهرم بین رابطه که دارند اشاره یافته این به خود های بررسی در (2016) 3کراوتسوو و جاندا

 دیگر سوی از نماید. می متابعت قوی بسیار متقابل نوسانات الگوی از اسلواکی و چک کشور بانکی بخش

 متقابل نوسانات عوامل این دوی هر لیکن اند داده نشان GDP با ضعیفی همبستگی دارائیها کل و اهرم

 [17] اند. داشته خصوصی بخش به اعطائی وامهای با قوی

 2015 تا 1987 های سال طی سوئیس کشور در بانکها های داده از استفاده با (2017)  4جانگ و کاگلر 

 مبنی شواهدی به و پرداختند کشور GDP بر مدت بلند و مدت کوتاه در بانکها مالی اهرم تاثیر بررسی به

 [19] .نیافتند دست نیز مدت بلند در  GDP بر اهرم گذاری تاثیر بر

 نیجریه بهادار اوراق بورس در فعال شرکت 71 های داده از استفاده با خود های بررسی در (2018) 5ازوها

 قابل و منفی ارتباط ها شرکت اندازه که است یافته دست نتیجه این به 2006 تا 1990 زمانی دوره برای

 ]12[دارد. مالی اهرم با ای مالحظه

                                                           
1 Adrin and Shin 
2 Greenlaw 
3 Janda and Kravtsov 
4 Kugler.P And Junge.G 
5 Ezeoha 
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 در فعال شرکتهای دارائیهای رشد و مالی اهرم بین ارتباط به خود تحقیقاتی مقاله در (2013) 1ماتائی

 تا نمود تالش هرچند وی پرداخت. 2013 تا 2009 های سال طی  نایروبی کشور بهادار اوراق بورس

 بین مثبت ارتباطی وجود رغم علی لیکن  نماید، تبیین مالی اهرم نوسانات از متاثر  را دارائیها تغییرات

 .[26] آورد بدست آنها بین اغماضی وقابل ناچیز و ضعیف بسیار ارتباطی متغیر، دو این

 با دارائیها حجم بین اهمیت بی ولی منفی رابطه وجود مبین (2018)  2ماداملی و هاشینی های یافته

 بوده 2016 تا 2012 های سال برای ، سریالنکا کشور  سرمایه بازار در فعال های شرکت در مالی اهرم

 ]16[  است.

 ومتوسط کوچک هایشرکت مالی اهرم بر مؤثر عوامل بررسی به تحقیقی در (،2011) 3گوباردان و ادیت

 رشد شرکت، اندازه با بلندمدت بدهی نسبت یرابطه که رسیدند نتیجه این به و پرداخته موریس کشور در

 [27] است. مثبت ای رابطه هادارایی ساختار و

 شرکت یاندازه با بدهی ساختار که رسیدند نتیجه این خودبه درمطالعات (،2010)  4ومحاکود موخرجی

 [25] .دارد عکس یرابطه متغیرها سایر با و مثبت یرابطه

 شرکتهای سرمایه ساختار تعیین در موثر عوامل بررسی به خود تحقیق در (2013)  5الشبیری و آلوماوش

 این نتایج پرداخت. 2004-2007 زمانی دوره طی اردن کشور بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته صنعتی

 معنی رابطه مالی اهرم با مشهود( دارایی دارایی) ساختار  و شرکت اندازه بین که بود آن از حاکی تحقیق

 ]9[ دارد. وجود داری

 اثرات همچنین و پرداختند مالی اهرم ضعف و سود کیفیت بین ارتباط بررسی به (2016) 6لی و لین

 و پائین اهرم از کننده استفاده های شرکت دسته دو در را سرمایه طریق از مالی تامین بر  سود کیفیت

 از و اند گرفته بکار را اهرم از مختلفی سطوح که شرکتهایی دریافتند آنان دادند. قرار آزمون  مورد باال

 بدهی ایجاد طریق از مالی تامین های شیوه در را متفاوتی تمایالت برخوردارند نیز متفاوتی سود کیفیت

 [23]دهند. می نشان سرمایه افزایش یا و

 نسبت ثابت دارائیهای در گذاری سرمایه حساسیت که دریافتند خود مطالعات (در2018)7 تانگ وی و لی

 با بطوریکه دارد. قرار قبل سال تعهدی اقالم میزان تاثیر تحت سال یک در داخلی نقدی جریانات به

 ]22[یابد می کاهش بعد سال در حساسیت این میزان سال، یک در تعهدی اقالم حجم افزایش

 ساختار بر حسابداری و اقتصادی متغیرهای تأثیر بررسی به پژوهشی طی (،1393) همکاران و کریمی

 استفاده با آنان مطالعات نتایج اند. پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سرمایة

                                                           
1 Mutai 
2 Hashini and Madumali 
3 Odit, M. P., and Y. D. Gobardhun 
4 Mukherjee and Mahakud 
5 Alomoush, B. H. & AL-Shubiri 
6 Lin. Y.M and T.W Lee 
7 Li. K. K and Tang  
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 میزان متغیرهای مثبت تأثیر دهندۀ نشان 1389 الی 1380 هایسال طی ،  شرکت 143 هایداده از

 هایشرکت سرمایة ساختار بر بهره نرخ ملی، ناخالص تولید تــورم، نرخ منفی تأثیر و بانکی اعتبارات

 ]1[است. تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته

 به  ها بانک اعتباری ریسک و اقتصادی کالن عوامل بین ارتباط  تحقیقاتی (طی1391همکاران) و شعری

 بررسی مورد را تسهیالت کل به الوصول  مشکوک مطالبات ذخیره نسبت  از ریسک گیری اندازه منظور

 ورشکستگی عامل مهمترین و بانکی سیستم در ریسک ترین اصلی عنوان به را اعتباری ریسک و  داده قرار

 [2] است. شمرده بر ها بانک

 : خالصه پژوهش های داخلی و خارجی1جدول 
رابطه بین کیفیت سود 
)و یا سایرعوامل 

 اهرم حسابداری(  با 

 ، ]مثبت [(2016، لین و لی )]مثبت [(2007، کیت )]منفی [(2010قوش )

 ، ]مثبت [(2018، لی و وی تانگ  )]مثبت و قوی[( 2017الکس و رائوتر )

 ]مثبت [(2013رنجبر و همکاران  )

با   GDPرابطه بین 
 حجم سپرده ها)اهرم(

  ،]موثرمثبت و [(2013، لمان و ناگاش  )]مثبت [(1995رامامورتی )

 ، ]منفی [(1393کریمی و همکاران ) ،]مثبت [(1392ستایش و همکاران )

 ،]مثبت و ضعیف[( 2017کاگلر و جانگ  )

رابطه بین درآمد ملی و 
GDP  با رشد سپرده

 های بانکی

 ، ]مثبت و موثر [(1393، میرزاییان )]مثبت [(1395جدیان )

 ، ]مثبت [(1389منصوری )، منصف و ]مثبت [(1392ابونوری و همکاران )

، ]مثبت [(1382، فیلو )]مثبت [(1382، شرفشاده )]مثبت [(1384خضراء )
 ]مثبت  [(1380پاسبانی)

رابطه بین اندازه ، 
ساختار و ارزش دارائیها 

 با  اهرم

 ، ]منفی و بی اهمیت [(2018،  هاشینی و ماداملی  )]مثبت[( 2008)آدرین وشین 

،الکس و رائوتر ]منفی وقوی[ (2018ازوها )، ]عیفمثبت و ض[ (2013ماتائی )
 ،]مثبت و قوی[( 2017)

خالد الخطیب ،]منفی[(2010موخرجی و محاکود ) ،]مثبت [(2013الشبیری  )
،ادیت و گوباردان ]منفی [(2010، موخرجی و محاکود  )]مثبت [(2016)
مثبت و [( 2016، جاندا و کراوتسوو )]مثبت [(2011)

 ]منفی [(1380،پاسبانی)]ضعیف
با  GDPرابطه بین 

 دارائیها
 ]مثبت و ضعیف[(2016جاندا و کراوتسوو )

 پژوهش های فرضیه

  شامل 2  شماره جدول شرح به نظر مورد های فرضیه مفهومی، مدل در شده تعریف  عوامل به توجه با

  است. شده ارائه  فرضیه 9

 :  فرضیه های پژوهش2جدول 

 و  اهرم مالی بانک ها رابطه معناداری وجود دارد. GDPبین تغییرات در رشد    1فرضیه 

 بین رشد کل داراییها  و تغییرات در اهرم مالی بانک ها رابطه معناداری وجود دارد.   2فرضیه

 و تغییرات در داراییهای بانکها رابطه معناداری وجود دارد.  GDPبین رشد   3فرضیه 
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 4فرضیه 
و تغییرات  GDPبداری ) کیفیت سود( در بانک های ایرانی می تواند رابطه بین رشد عوامل حسا

 در اهرم مالی  را تحت تاثیر قرار دهد.

  5فرضیه
و تغییرات  در اهرم مالی را تحت تاثیر قرار  GDPتغییرات در رشد دارئیها می تواند رابطه بین رشد 

 دهد.

 6فرضیه 
عوامل حسابداری ) کیفیت سود( در بانک های ایرانی می تواند رابطه بین رشد کل دارایی ها  و  

 تغییرات در اهرم مالی  را تحت تاثیر قرار دهد.

 7فرضیه 
می تواند رابطه بین رشد کل دارایی ها  و تغییرات در اهرم مالی  را تحت تاثیر  GDPتغییرات در 

 قرار دهد.

  8فرضیه 
حسابداری ) کیفیت سود( در بانکهای ایرانی می تواند رابطه بین تغییرات در تولید ناخالص  عوامل 

 داخلی و رشد کل داراییها را تحت تاثیر قرار دهد .

  9فرضیه
و رشد کل داراییها را  GDPتغییرات در اهرم مالی  بانکهای ایرانی می تواند رابطه بین تغییرات در 

 تحت تاثیر قرار دهد .

 تحقیق دلهایم
 گیری اندازه نحوه اند. شده برازش 3 شماره جدول شرح به مدل 9 گانه، 9 های فرضیه آزمون منظور به

 اند. شده داده نمایش  4شماره جدول در نیز پژوهش متغیرهای

 (1( مربوط به فرضیه شماره )1مدل شماره )
∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾∆𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡+𝛿∆𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 + 휀𝑖،𝑡 

  (2( مربوط به فرضیه شماره )2مدل شماره )
휀𝑖،𝑡+ ∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 +

𝛾∆𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖,𝑡+𝛿∆𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 

 (3( مربوط به فرضیه شماره )3مدل شماره )
∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾∆𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡+𝛿∆𝐶𝑎𝑝𝑡𝑖𝑎𝑙𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖،𝑡 + 휀𝑖،𝑡 

 (4( مربوط به فرضیه شماره )4مدل شماره )
∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 + 𝛾∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 ∗
∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛿∆𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖،𝑡 + 𝜃∆𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 + 휀𝑖،𝑡  

 (5( مربوط به فرضیه شماره )5مدل شماره )
  ∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 + 𝛿∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 ∗ ∆𝐺𝐷𝑃𝑡 +
𝜃∆𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖،𝑡 + 𝜏∆𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 + 휀𝑖،𝑡 

 (6( مربوط به فرضیه شماره )6مدل شماره )
∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 + 𝛾∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖،𝑡 +
𝛿∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖،𝑡 ∗ ∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 + 𝜃∆𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝜏∆𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 + 휀𝑖،𝑡  

 ( 7( مربوط به فرضیه شماره )7مدل شماره )
 ∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 + 𝛾∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛿∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖،𝑡 ∗ ∆𝐺𝐷𝑃𝑡 +
𝜃∆𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖،𝑡 + 𝜏∆𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡 + 휀𝑖،𝑡 

 (8مربوط به فرضیه شماره ) (8مدل شماره )
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 ∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖،𝑡 + 𝛿∆𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖،𝑡 ∗ ∆𝐺𝐷𝑃𝑡 +
𝜃∆𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝜏∆𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖،𝑡 + 휀𝑖،𝑡 

 (9شماره )( مربوط به فرضیه 9مدل شماره )
∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑖،𝑡 = 𝛼 + 𝛽∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 + 𝛿∆𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖،𝑡 ∗
∆𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜃∆𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝜏∆𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑅𝑎𝑡𝑒𝑖،𝑡 + 휀𝑖،𝑡  

 در تغییراتLeverageΔFinancial  دارائیها، حجم در تغییر معرفTotalAsset مدلها این در

 کیفیت در تغییرات omequalityInc، داخلی ناخالص تولید در تغییرات tGDPمالی، اهرم

 نقدینگی، حجم رشدolumeliquidityVبهره، هزینه رشد نرخ eIntrestRatسود،
Inflation و تورم، رشد نرخturnRateCapitalRe باشد. می سرمایه بازده رشد نرخ 

 : نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 3جدول 

 
*

 (2002دیچو) و دیچاو مدل اساس بر شده محاسبه 

 مدل این در . باشد می [11] دیچو و دیچاو مدل از گرفته بر 4 شماره جدول در سود کیفیت محاسبه

 ارائه (ASSETسال) پایان و ابتدا در دارائیها متوسط  و  (CFO) متوالی سال سه عملیاتی نقد جریانات

 است: شده محاسبه زیر رابطه اساس بر نیز (TCA) تعهدی اقالم اند.کل شده

i,t) / Asseti,t - CFOi,t (OI i,tTCA 
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 مقدار که آنجا از شود. می تعریف تعهدی اقالم کل (TCA) و عملیاتی سود معرف (OI) رابطه این در

 شاخص عنوان به باقیمانده مقدار مطلق قدر معکوس لذا دارد معکوس رابطه سود کیفیت با مدل باقیمانده

) سود کیفیت در تغییرات معرف عامل عنوان به آن تغییرات درصد و (ityIncomequal) سود کیفیت

i,tlityΔIncomequa
 اند. شده (تعریف

 پژوهش های یافته
 متغیر میانگین مثال عنوان به هد.دمی نشان را پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی آمار 5 شماره جدول

 این به مربوط هایداده بیشتر آنکه مبین و 2149/0 با است برابر (INCQ) سود کیفیت در تغییرات

 0038/0 با برابر (FINLEV) مالی اهرم در تغییرات متغیر میانه و اندیافته تمرکز نقطه این حول متغیر

 این از بیشتر  موقعیتی در دیگر نیمی و مقدار این از کمتر موقعیتی در هاداده از نیمی دهدمی نشان که

  دارند. قرار مقدار

 :آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 4جدول 

 متغیر نماد
مقدار 

 مشاهدات

 های شکل توزیعشاخص های مرکزیشاخص

 کشیدگی چولگی میانه میانگین

TOTAL 

ASSET 
تغییرات در دارایی 

 ها در طی سال
120 2282/0  2080/0  4270/0  7785/22  

LIQ VOL 2096/0 120 رشد حجم نقدینگی  2034/0  1993/0  4514/3  

INTER 5569/0 120 نرخ رشد هزینه بهره  0235/0  6724/0  7781/4  

INF 2801/0 120 نرخ رشد تورم  0949/0  6936/0  9745/1  

 :آمار توصیفی متغیرهای پژوهش5جدول 

 متغیر نماد
مقدار 

 مشاهدات

 های شکل توزیعشاخص های مرکزیشاخص

 کشیدگی چولگی میانه میانگین

INCQ  تغییرات در کیفیت

 سود

120 2149/0  1072/0  0636/0-  0425/4  

GDP  تغییرات درGDP 120 1480/0  1347/0  0819/0  1540/2  

FINLEV  تغییرات در اهرم

 مالی

120 0415/0-  0038/0  0399/3-  7661/44  

CAPRET  نرخ رشد بازده

 سرمایه

120 8724/1-  2378/0-  2404/10-  426/110  

 :آمار توصیفی متغیرهای پژوهش6جدول 
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 متغیر نماد
مقدار 

 مشاهدات

 های پراکندگیشاخص

 انحراف معیار کمینه بیشینه

TOTAL 

ASSET 
4912/2 120 تغییرات در دارایی ها در طی سال  0540/2-  4187/0  

LIQ VOL 2634/0 120 رشد حجم نقدینگی  1859/0  0240/0  

INTER 7381/0 120 نرخ رشد هزینه بهره  5518/0  2155/0  

INF 4233/0 120 نرخ رشد تورم  3519/1  6348/0  

INCQ 9267/4 120 تغییرات در کیفیت سود  9743/4  6125/1  

 پژوهش هاییافته منبع: *

 :آمار توصیفی متغیرهای پژوهش7جدول 

 مقدار مشاهدات متغیر نماد

 های پراکندگیشاخص

 کمینه بیشینه
انحراف 

 معیار

GDP  تغییرات درGDP 120 3010/0  0117/0  0953/0  

FINLEV 
تغییرات در اهرم 

 مالی
120 8555/4  0950/7-  8784/0  

CAPRET 
نرخ رشد بازده 

 سرمایه
120 4952/35  673/231-  5121/21  

CAPRATTIO 
تغییرات در نسبت 

 کفایت سرمایه
120 0000/8  5000/34-  9976/4  

 پژوهش هاییافته منبع: *

 

 

 گرنجری علیت آزمون

 که هستند مطالعه این در اصلی متغیر سه FINLEV و GDP، TOTAL ASSET متغیرهای

 آنها بین متقابل رابطه گرنجری، علیت آزمون از استفاده با لذا است. توجه مورد آنها بین رابطه چگونگی

 اند. شده داده نمایش 6 شماره جدول در نتایج و گرفته قرار بررسی مورد

 :  نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری بین متغیرهای سه گانه 8جدول

 F P – Valueآماره  فرضیه صفر شرح
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 TOTAL) ها دارایی رشد بر GDP در تغییرات تاثیر شود، می مشاهده 6 شماره جدول در که همانگونه

ASSET،) در تغییرات تاثیر و درصد 92 اطمینان سطح در GDP  مالی اهرم بر (FINLEV،) در 

 در نیز مالی اهرم و ها دارایی رشد متغیر دو هر است. گرفته قرار تایید مورد درصد 94 اطمینان سطح

  شوند. می شناخته یکدیگر گرنجری علت عنوان به درصد 95 و درصد 99 اطمینان سطح
 پاگان-: نتیجه آزمون واریانس همسانی بروش 9جدول 

 p-value آماره شماره مدل

 0813/0 2038/125 1مدل 

 1105/0 3608/122 2مدل 

 3069/0 5563/107 3مدل 

 1416/0 5813/120 4مدل 

 0418/0 3426/131 5مدل 

 0541/0 2727/129 6مدل 

 0089/0 3979/142 7مدل 

 0829/0 1130/133 8مدل 

 6288/0 6600/99 9مدل 

 است. شده استفاده متغیره چند خطی رگرسیون مدل 9 از گانه 9 هایفرضیه آزمون برای مطالعه این در

 از یک هر با رابطه در کالسیک فروض صحت بنابراین باشد.می پانل هایداده نیز استفاده مورد های داده

 مدل هر برآورد نحوه با رابطه در هاسمن و لیمر F های آزمون و گیرد قرار آزمون مورد باید خطی مدلهای

 Totalو  GDPعلیت گرنجری بین 

ASSET 

TOTAL ASSET  علیت گرنجری

GDP نمی باشد 
2895/0 7493/0 

GDP  علیت گرنجریTOTAL 

ASSET نمی باشد 
5383/2 0850/0 

و  FINLEVعلیت گرنجری بین 
TOTAL ASSET 

TOTAL ASSET  علیت گرنجری

FINLEV نمی باشد 
8471/6 0102/0 

FINLEV  علیت گرنجری

TOTAL ASSET نمی باشد 
8222/4 0304/0 

و  FINLEVعلیت گرنجری بین 
GDP 

GDP   علیت گرنجریFINLEV 

 نمی باشد
8245/2 0655/0 

FINLEV   علیت گرنجریGDP نمی

 باشد
1402/0/4 8693/0 
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 طریق از هاباقیمانده واریانس همسانی فرض بررسی این در است. نیاز مورد نیز پانل های داده از استفاده با

 است. شده ارائه 9 شماره جدول در آزمون این نتایج است. گرفته قرار بررسی مورد پاگان-بروش آزمون

 برآورد در 2انباشته یا 1پانل هایداده روش بین انتخاب منظور به ترکیبی، های داده از استفاده به توجه با

 هایداده از استفاده با مدل برآورد لیمر F آزمون نتیجه اگر است. شده استفاده لیمر F آزمون از مدل،

 یا ثابت اثرات با مدل برآورد بین از که شود مشخص تا شود انجام هاسمن آزمون تا است نیاز باشد، پانل

 ارائه هاسمن و لیمر F های آزمون به مربوط نتایج 11 و 10 جداول در باشد.می صحیح یککدام تصادفی،

 اند. شده

 لیمر F: نتایج آزمون  10جدول 

 نتیجه P – Value آماره آزمون فرضیه پژوهش

 داده های پانل 0245/0 029/2 1مدل 

 داده های انباشته 4754/0 985/0 2مدل 

 داده های پانل 0001/0 693/3 3مدل 

 داده های پانل 0400/0 878/1 4مدل 

 داده های انباشته 7912/0 6740/0 5مدل 

 داده های انباشته 7375/0 7299/0 6مدل 

 داده های انباشته 4061/0 058/1 7مدل 

 داده های پانل 0003/0 308/3 8مدل 

 های پانل داده 0191/0 107/2 9مدل 

 به آن مقابل فرضیه و انباشته های داده از استفاده با مدل برآورد معنی به لیمر F آزمون صفر فرضیه

 بوده  05/0 از کمتر F آماره احتمال که مواردی در است. پانل های داده از استفاده با مدل برآورد معنی

  است. شده استفاده تابلویی های داده روش از صورت این غیر در و پانل های داده روش از است

 :  نتایج آزمون هاسمن 11جدول 

 نتیجه P – Value آماره آزمون فرضیه پژوهش

 اثرات ثابت 000/0 441/58 1مدل شماره 

 اثرات تصادفی 000/1 000/0 3مدل شماره 

 اثرات ثابت 008/0 020/7 4مدل شماره 

                                                           
1 panel 
2 pool 
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 اثرات ثابت 000/0 78/25 8مدل شماره 

 اثرات ثابت 000/0 310/30 9 مدل شماره

 مدل برآورد معنی به آن مقابل فرضیه و تصادفی اثرات با مدل برآورد معنی به هاسمن آزمون صفر فرضیه

 غیر در و ثابت اثرات روش از است بوده 05/0 از کمتر F آماره احتمال  که مواردی در است. ثابت اثرات با

 تعیین و هاسمن و لیمر F های آزمون انجام از است.پس شده استفاده تصادفی اثرات روش از اینصورت

 تحلیل مورد و استخراج  مدلها از هریک برآورد به مربوط نتایج مطالعه، مدلهای برآورد جهت مناسب شیوه

 گرفتند. قرار تفسیر و

 "GDP در تغییرات" متغیر که است این بیانگر 1 فرضیه  به مربوط 1 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج

 روی بر داری معنی و منفی تاثیر دارای "بهره هزینه رشد" معرف متغیر و دار معنی و مثبت تاثیر دارای

 معرف شاخص گرفت. قرار تایید مورد 1 فرضیه بنابراین باشند. می مالی( اهرم )تغییرات وابسته متغیر

  دهد. نمی نشان مالی اهرم تغییرات با را اهمیتی با دار معنی ارتباط هیچگونه نیز نقدینگی حجم رشد

 نشان دوم فرضیه  به مربوط ، 2 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج 12 شماره جدول مندرجات  با مطابق

 وجود داری معنی رابطه هیچگونه مالی اهرم در تغییرات با  نقدینگی حجم رشد بین که حالی در دهد می

 رشد" معرف متغیر و داری معنی و مثبت تاثیر دارای "سال طی در ها دارایی در تغییرات" متغیر ندارد،

 نیز 2 فرضیه بنابراین باشند. می مالی اهرم نوسانات روی بر داری معنی و منفی تاثیر دارای "بهره هزینه

 باشد. می مواجه رد عدم با

 

 3الی  1: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های  12جدول 

 
 12 شماره جدول در مندرج 3 فرضیه  به مربوط 3 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج اساس بر

 %90 اطمینان ضریب با " تورم رشد نرخ " و  %99 اطمینان ضریب  با "GDP در تغییرات"متغیرهای

 هر ازاء به که است آن بیانگر نتایج باشند.این می وابسته متغیر روی بر داری معنی و مثبت تاثیر دارای
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 جمع در را تغییر درصد 1019/0  و درصد 2104/0 ترتیب، به  ساالنه تورم رشد و GDP در تغییر واحد

  گرفت. قرار تایید مورد 3 فرضیه بنابراین بود. خواهیم شاهد دارائیها کل

 حاکی تعیین ضریب آماره مقدار و مدل کل داری معنی از حاکی F آماره مقدار سوم تا اول مدل سه هر در

 نمایند. می تبیین را وابسته متغیر تغییرات از %67 و %83 ، %70 ترتیب به اول مدل سه که است آن از

 نشان  4 فرضیه  به مربوط 4 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج  13شماره جدول مندرجات  با مطابق

 فزاینده تعاملی اثر دارای مالی اهرم با GDP بین ارتباط در تواند نمی سود کیفیت در تغییرات دهدکه می

  باشد. کاهنده یا و

 ) اهرم مالی بعنوان متغیر وابسته( 5الی  4: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های 13جدول 

 
 است قادر دارائیها کل حجم که است این بیانگر 5 فرضیه  به مربوط 5 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج

 بطوریکه ، دهد قرار تاثیر تحت را مالی اهرم با GDP رابطه فزاینده، تعامل یک در  %99 اطمینان سطح در

 بین رابطه بر  ای فزاینده تاثیر GDP تغییرات درصد 5721/0 ، معادل دارائیها حجم در رشد واحد یک

GDP گرفت. قرار تایید مورد 5 فرضیه باشد. داشته مالی اهرم با 
 می نشان 6 فرضیه  به مربوط 6 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج 14 شماره جدول مندرجات  با مطابق

 دو هر "سود کیفیت در  ها دارایی در تغییرات حاصلضرب" و "ها دارایی در تغییرات" متغیرهای که دهد

 می  مالی اهرم تغییرات با دار معنی مثبت  و منفی تاثیر دارای ترتیب به  %99 اطمینان سطح در

 است. شده وارد مدل در وقفه یک با سود کیفیت تغییرات شده برازش مدل در که است ذکر به باشند.الزم

 1172/0  است قادر قبل سال سود کیفیت رشد  در افزایش واحد یک که است معنی بدان نتایج این

  دهد. افزایش  را بعد سال مالی اهرم رشد بر  دارائیها حجم تغییرات اثرات از درصد
 ) اهرم مالی بعنوان متغیر وابسته( 7الی  6: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های  14جدول 
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 دارائیها در تغییرات متغیر  که است این بیانگر  7 فرضیه  به مربوط 7 شماره مدل برآورد از حاصل نتایج

  ای رابطه در %99 اطمینان سطح در "GDP نوسانات در هادارایی در تغییرات حاصلضرب" شاخص و

 سطح در GDP تغییرات که است معنی بدان این دارند. قرار مالی اهرم تغییرات با دار معنی و مثبت

 تاثیر تحت را مالی اهرم رشد  با دارائیها حجم در تغییرات رابطه فزاینده، تعامل یک در  %99 اطمینان

 حجم در تغییرات درصد 5721/0  معادل، GDP تغییرات در رشد واحد یک بطوریکه دهد. می قرار

 بنابراین داشت. خواهد مالی اهرم رشد با دارائیها حجم در تغییرات بین رابطه بر  ای فزاینده تاثیر  دارائیها

 گرفت. قرار تایید مورد 7  فرضیه

 

 )دارائیها به عنوان متغیر وابسته(  9الی  8: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های   15جدول 

 شاخص کنندکه می بیان  8  شماره های مدل برآورد از حاصل نتایج 15شماره جدول مندرجات  با مطابق

 در تغییرات با GDP رشد بین رابطه بر کاهنده یا و فزاینده اثر دهنده نشان نتوانسته سود کیفیت معرف

 اند.لیکن نداده نشان مختلف احتمال سطوح در را داری معنی رابطه دیگر عبارت باشند.به دارائیها حجم

 در مالی اهرم که است آن از حاکی 9 شماره فرضیه به مربوط 9  شماره های مدل برآورد از حاصل نتایج

 در تغییرات با GDP رشد بین ارتباط بر کاهنده اثر دارای %99 احتمال سطح در GDP رشد  با تعامل
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 4204/2 معادل مالی اهرم تغییرات سطح در واحدی یک افزایش که معنی باشد.بدین می دارائیها حجم

 فرضیه تائید و 8 فرضیه رد نتایج کاست.این خواهد را دارائیها حجم تغییرات بر  GDP رشد تاثیر از درصد

  نمایند. می تبیین را 9

 گیری نتیجه و بحث
 در گذاری اثر جهت اول فرضیه سه رد عدم و گرانجری علیت آزمون به اتکاء با مطالعه این های یافته

 سمت از همچنین و مالی اهرم تغییرات سمت به دارائیها تغییرات و  GDPنوسانات سمت از اهرمی چرخه

 و شده ترسیم مفهومی مدل با مطابق را ایرانی بانکهای دارائیهای حجم نوسانات سمت به GDP تغییرات

 داده قرار تائید مورد (2010) شین و آدرین و (2017رائوتر) و الوکس توسط شده ارائه مدل با همسو

 و اریوتیس (،2013الشبیری) (،2013) ماتائی توسط آمده بدست نتایج با ها یافته است.این

 و (،2016) کراوتسو و جاندا (،2011) گوباردان و ادیت (،2016) الخطیب خالد (،2007همکاران)

  (2018) ازوها (،2018)  ماداملی و هاشینی مطالعات از حاصل نتایج با و دارد مطابقت (1995) رامامورتی

 تشخیص ضمن تا دهد می امکان سیاستگذاران به نتایج این است. ناسازگار (2010) محاکود و موخرجی و

 هدف ،با نتایج تعدیل منظور به عوامل کنترل اولویت یکدیگر، بر گانه سه عوامل گذاری تاثیر مسیر

   دهند. قرار مالحظه مورد را آتی های ثباتی بی از پیشگیری و بینی پیش تشخیص،

 که: است آن از حاکی  9 فرضیه همچنین و 7 تا 5 های فرضیه تائید 

 یافته شود.این می محسوب کننده تقویت عاملی مالی اهرم و دارائیها بین ارتباط در سود کیفیت عامل 

 (2018)  تانگ وی و لی و (2017) رائوتر و الکس (2016) لی و لین (،2007) کیت مطالعات نتیجه با

 است. ناسازگار (2010) قوش های بررسی از حاصل های یافته  با و انطباق

 بین ارتباط در دارائیها که چند هر  GDPو مالی اهرم  با  , GDPمالی اهرم با دارائیها بین ارتباط در 

 رابطه در مالی اهرم لیکن دارند فزاینده اثر آنها گذاری تاثیر میزان بر و بوده برخوردار مثبت نقشی از

 دارائیها بر  GDP تاثیرگذاری میزان کاهنده و بوده برخوردار منفی نقشی از  دارائیها  با  GDP بین

 باشد.می

 دهد. می نشان را منفی ای رابطه  مالی اهرم با  بهره نرخ بیشترمشاهدات در 

 است. بوده برخوردار  دارائیها حجم با مثبت ای رابطه از تورم موارد اغلب در 

 ویژه به مالی های صورت از کنندگان استفاده به تحقیق این های فرضیه آزمون از حاصل نتایج اساس بر

 رابطه بر آن فزاینده و مثبت تاثیر و سود کیفیت  نقش شود می پیشنهاد دهندگان اعتبار و گذاران سرمایه

 تعهدی اقالم بکارگیری طریق از سود مدیریت زیرا دهند. قرار مالحظه مورد را مالی اهرم  با دارائیها بین

 برای ها بانک بالقوه های ظرفیت ، دارائیها از مناسبی حجم وجود صورت در حتی ، سود کیفیت وکاهش

 نهایت در مناسب اهرم ایجاد فرایند در نماید.اختالل می مختل را مناسب اهرم ایجاد و مالی منابع جذب

 نمود. خواهد متاثر  را سهامداران ثروت و شرکت ارزش
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 حسابداری عوامل تعاملی اثر مشاهده عدم دالئل همچنین و  مالی اهرم بر GDP اثر فقدان علل بررسی

 آتی تحقیقات انجام برای پیشنهادی موضوعات جمله از اهرم کننده ایجاد چرخه بر مالی اهرم تغییرات بر
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The financial crisis of 2007-2009 drew special attention to the role of accounting 
values and leverage management in banking activities in many scientific studies. To 
analyze the stages of financial crises, some scholars argue that accounting 
methodology and the volume of Assets is of pivotal significance in this regard. In this 
study, based on the results of Granger Causality Test, the relationship between two 
factors, chanes in assets volume and the GDP, as independent variables with changes 
in the financial leverage as dependent variables in 15 banks was investigated in the 
period between 2009 and 2016. Then, the interactive effects of earning Quantity as a 
factor defining accounting approaches was analyzed using multiple regression and 
panel data (fixed and random effects). The results reveal that changes of The GDP has 
a significantly positive correlation with the changes in the financial leverage The 
findings also demonstrate that there is a significantly positive correlation between 
changes of assets volume and changes in financial leverage. The interactive role of 
Earning quality, is incremental. 
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