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 مقدمه

 برای ها شرکت عملکرد مهم های شاخص از یکی و حسابداری در مهم بسیار مفاهیم از یکی 1سود

 دارد حسابداری مفاهیم درای هویژ اهمیت نیز سود مدیریت بنابراین باشد،می مدیران توسط دستکاری

 سود دادن نشان طبیعی هدف با آگاهانه اقدام نوعی سود، مدیریت [ 18] شارما و جونز نظر طبق. [8،13]

 در قضاوت از استفاده با مدیران انگیزه سود مدیریت آنها عقیده به .باشدمی مطلوب سطح یک در شرکت

 شرکت اقتصادی عملکرد درباره ذینفعان از بعضی نمودن گمراه جهت مبادالت، ساختار و مالی گزارشگری

 گزارشگری در است، وابسته شده گزارش حسابداری ارقام به که قراردادی نتایج دادن قرار تاثیر تحت یا

 از جلوگیری منظور به مدیران که دادند نشان[15] دیچو و برگستالر همچنین .کنندمی ایجاد تغییر مالی

 حسابداری در دیدگاه دو بدهی نسبت مورد در، کنند.می سود مدیریت به اقدام سود، کاهش یا زیان گزارش

 طریق از مالی تامین مثال برای اند، نموده گزارش را متناقضی تاثیرها هدیدگا این از هرکدام و دارد وجود

 بر که تاثیری با دوم دیدگاه در و معنادار و منفی اثری اعتباردهندگان طریق از بیشتری کنترل با بدهی

، [8]بدهی متغیر دیگر طرف از همچنین و است داشته مثبت اثر دارد، حسابداری های قضاوت و ها روش

 بر موثر پرتکرار متغیرهای و موضوعات از که خود نوع در سود، مدیریت بر تاثیرگذار متغیرهای از یکی

  است. شده بررسی ایران کشور در که باشدمی سود مدیریت

 انجام ایران همچنین و جهان مختلف کشورهای در سود مدیریت زمینه در زیادی هایپژوهش تاکنون

 تصویب آن، دنبال به و آمریکا و غرب در یکم و بیست قرن ابتدای مالی هایرسوایی از بعد است. شده

 در که زیادی مطالعات در شد. بیشتر حوزه نایهب توجه میالدی، 2002 سال در 2آکسلی ساربنز قانون

 حاکی تاثیر نایهدربار داخلیمحققان یهاهیافت شده، انجام سود مدیریت بر بدهی هاینسبت تاثیر زمینه

  است. ابهام و تضاد از

 بر بدهی های نسبت تاثیر زمینۀ در شدهانجام متعدد مطالعات متضاد، نتایج تردقیق بندیجمع منظوربه

 تبیین به دستیابی برای منظور همین به است. شده استفاده )متاآنالیس( فراتحلیل روش از سود، مدیریت

 نتایج استانداردها، وجود با شد. بررسی فراتحلیل روش از استفاده با داخلی مطالعه چهارده موضوع، بهتر

 مطالعات تحلیل پژوهش، این اصـلی هدف سود مدیریت و گزارشگری زمینه در مختلفی های تئوری و

 اطالعات از آگاهانه استفاده منظور به گذشته هایپژوهش نتایج میان تضاد وجود دالیل تعیین و پیشین

 میان روابط دربارۀ معین نتیجۀ کسب برایها هیافت تردقیق و بهتر بندیجمع و [3] سرمایه بازار در مالی

  است. یادشده متغیرهای

 سپس شده، تبیین تحقیق سئواالت خارجی، و داخلی پیشینه ارائه از بعد ادامه در فوق، موارد به توجه با

 د.شومی ارائهها هیافت درنهایت و دشومی اجرا فراتحلیل روش
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 گذشته مطالعات بر مروری و نظری مبانی

 توجه کانون در اخیر هـایسـال طی که است موضوعاتی از یکی سود، مدیریت بر بدهی های نسبت تأثیر

 یک در سود مدیریت بر هابدهی ساختار تاثیر بررسی به [20] یانگ ثان است. گرفته قرار پژوهشگران

 و قبل سود مدیریت در بدهی نسبت تغییرات اثر که بود آن از حاکی آنها نتایج پرداختند، نوظهور اقتصاد

 نسبت تاثیر بررسی به [19] لی و کیم دهد.می رخ بدهی بهینه آستانه نقطه بهها هبنگا رسیدن از بعد

 هایشرکت بدهی نسبت دادند نشان آنان پرداختند، سود مدیریت از قبل شده تحصیل هایشرکت بدهی

 دارند. بیشتری اطالعات تقارن عدم و منفی رابطه ادغام از قبل سود مدیریت و کننده تحصیل

 نشان آنان نتایج پرداختند، سودمدیریت با حسابرسی کیفیت و بدهی مالیتامین بررسی به [14] الزوبی 

 بهسازی باعث عوض در و دهدمی کاهش را سود مدیریت بدهی با مالی تأمین و حسابرسی کیفیت که داد

 تحقیقات .شد خواهد سود مدیریت خطر آمدن پدید باعث قطعا باال بدهی شود.می مالی گزارش کیفیت

 شد حذف نامربوط

 بین داد نشان آنان نتایج پرداختند، سود مدیریت با مالی اهرم رابطه بررسی [به21] همکاران و نورحیاتی

 سررسید نیز [16] گودوین و فانگ دارد. وجود معناداری و منفی رابطه واقعی سود مدیریت و مالی اهرم

 یهاهیافت قراردادند. مطالعه مورد را سود مدیریت مبنای بر تعهدی اقالم و نظارت مدت، کوتاه بدهی

 ارتباط تعهدی اقالم بر مبتنی سود ومدیریت مدت کوتاه بدهی نسبت بین که کرد بیان هاآن پژوهش

 ضعیف کافی نظارت وجود و باال اعتبار با هایشرکت در ارتباط این اما دارد. وجود داری ومعنی مثبت

  است.

  داخلی پیشینه

 بررسی را تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت بر بدهی سررسید ساختار تأثیر[10] همکاران و نمازی

 ارتباط تعهدی اقالم مبنای بر سود مدیریت و بدهی سررسید ساختار بین آنها یهاهیافت طبق کردند.

 از مدیران توسط طلبانه فرصت رفتارهای انجام امکان که نظریه این با و دارد وجود مثبتی و دارمعنی

 بدهی سررسید ساختار بین همچنین است. منطبق دارد، وجود مدت کوتاه بدهی سررسید ساختار طریق

 پایین اعتبار با هایشرکت به نسبت باال اعتبار با هایشرکت در تعهدی اقالم مبنای بر سود مدیریت و

 بین رابطه بررسی [به1] همکاران و ابراهیمی دیگری مطالعه در .دارد وجود تریقوی دارمعنی ارتباط

 رگرسیون الگوی از استفاده با آنها پژوهش نتایج پرداختند. سود مدیریت انواع با مالی تامین تصمیمات

 و جونز تعهدی اقالم مدیریت و مالی اهرم بین منفی رابطه بیانگر تابلویی؛ یهاهداد روش و متغیره چند

 گزارش مثبتی رابطه واقعی سود مدیریت و مالی اهرم بین همچنین بود. سود مدیریت کلی سطح و کوتاری

 کردند.

 هاشرکت واقعی سود مدیریت بر مالی اهرم سطوح تأثیر بررسی به [6] صابرفرد و رضایی همچنین 

 تأثیر باشند، باال مالی اهرم سطح دارای هاشرکت که شرایطی در داد نشان آنان پژوهش نتایج پرداختند.

 معنادار و معکوس آن معیارهای برآیند بر همچنین و واقعی سود مدیریت معیارهای از هریک بر مالی اهرم

 مدیریت معیارهای برآیند بر هم مالی اهرم تأثیر پایین، مالی اهرم دارای هایشرکت در طرفی از است.
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 واقعی، سود مدیریت معیار که زمانی استثنای به آن جداگانه معیارهای از یک هر بر هم و واقعی سود

 آباد همت و پورحیدری .داشت معنادار و معکوس اثری از نشان بوده، غیرعادی عملیاتی نقد هایجریان

 بررسی را های مالیات قانون اصالحیه مطالعه مورد سود: مدیریت بر هاشرکت مالیاتی نرخ تغییر تأثیر [4]

 یهاههزین کاهش برای مالیات، نرخ کاهش از قبل هاشرکت که بود این بیانگر تحقیق نتایج که کردند،

 اهرم با هایشرکت که داد نشان همچنین تحقیق نتایج پرداختند کاهشی سود مدیریت به خود مالیاتی

 استفاده کاهشی سود مدیریت از مالیاتی یهاههزین کاهش برای مالیات نرخ کاهش از قبل پایین، مالی

  .نمودند

 پرداختند. سود مدیریت در شرکتی سازی تنوع و بدهی جایگاه تبیین بررسی به [12] همکاران و نیکومرام

 هیچ که رسیدند نتیجه نایهب اختیاری تعهدی اقالم گیری اندازه پیشنهادی مدل پنج از استفاده با آنها

 شرکت بدهی بین همچنین و سود مدیریت و شرکتی سازی تنوع بین سود، مدیریت و بدهی بینای هرابط

 اهرم بین رابطه بررسی به [2] همکاران و نیا ایزدی .ندارد وجود سود مدیریت و شده سازی متنوع های

 سود مدیریت معیارهای و مالی اهرم بین که داد نشان بررسی نتایج پرداختند، واقعی سود مدیریت و مالی

 رابطه غیرعادی اختیاری هزینه و تولید غیرعادی هزینه غیرعادی، عملیاتی نقد هایجریان شامل واقعی

 دارد. وجود دارمعنی و معکوس

 تحقیق سواالت

 تحقیق اصلی سوال

 دارد؟ وجود معناداریرابطه سودمدیریت و بدهینسبت بین آیا اول: سوال

  تحقیق فرعی سواالت

 دارد؟ وجود معناداری و مثبت رابطه سودتعهدی مدیریت و بدهینسبت بین آیا : اول سوال

 دارد؟ وجود معناداری و مثبت رابطه واقعی سودمدیریت و بدهینسبت بین آیا دوم: سوال

 دارد؟ وجود معناداری و مثبت رابطه واقعی و تعهدی سودمدیریت وانواع بدهینسبت بین آیا سوم: سوال

 دارد؟ وجود معناداری و مثبت رابطه سودمدیریت هایمدل انواع و بدهینسبت بین آیا چهارم: سوال

 دارد؟ وجود معناداری و مثبت رابطه سودمدیریت و بدهینسبت انواع بین آیا پنجم: سوال

  پژوهش روش

 است. کیفی و کمی نوع از نیز آماری روش لحاظ از و کاربردی -ایهتوسع پژوهشی لحاظ از پژوهش این

 تحلیل فراتحلیل، پژوهش که است معتقد [17] گلس شد. استفاده فراتحلیل روش از پژوهش، این در

 شده انجام موضوع یک درباره که هاییپژوهش و هاتحلیل روش این در دیگر عبارت به هاست. تحلیل

 بندی رتبه قوی به ضعیف از ها پژوهش و گیرندمی قرار مجدد تحلیل مورد و شده گردآوری است،

 کار به داشته مشابهی پژوهش سئوال که هاییپژوهش نتایج سازی یکپارچه برای روش این شوند.می

 شد. استفاده روش این از سود مدیریت هایپژوهش در موجود متناقض نتایج حل برای بنابراین رود.می

 تجدید و هامرور گیرد.می دربر را پژوهش و مطالعه زیادی تعداد فراتحلیل، یک است ذکر شایان همچنین

 مدیریت حوزه در کهآنجایی از نیستند. فراتحلیل گیرند،برمی در را هاپژوهش از اندکی تعداد که نظرهایی
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 زیر هایمالک فراتحلیل در پژوهش کردن وارد برای لذا است، شده زیادی تحقیقات آن یهاهانگیز و سود

 روش با هاپژوهش معتبر هایروش و ابزارها پژوهشی علمی مجالت در هاپژوهش شدند: گرفته نظر در

  باشند. شده انجام رویدادی پس یا و همبستگی

 بندی رتبه علوم وزارت بندی رتبه سامانه اساس بر که حسابداری معتبر یهاهمجل در منظور همین به

 و پیشینه ابتدا شد. بررسی و آوری جمع بدهی های نسبت با سود مدیریت با مرتبط مقاله 14 اند، شده

 گردآوری روش تعیین بازنگری، بعداز و بررسی فراتحلیل روش از استفاده با ایران در سود مدیریت منابع

 فرا ادبیات در مفاهیم ترین اساسی از یکی شد. وتفسیر تحلیل و تجزیهها هیافت و نتایج آماری، جامعه و

 اندازه است. وابسته متغیر بر مستقل متغیر تاثیر میزان معنای به اثر اندازه است. اثر اندازه مفهوم تحلیل،

 روش با گرفته انجام حسابداری تحقیقات تمام .r اثر اندازه و d اثر اندازه شود:می تقسیم دسته دو به اثر

 پژوهش اصلی هدف به دستیابی راستای در اند.کرده استفاده اثر اندازه همبستگی هایشاخص از فراتحلیل،

 شده گرفته درنظر فراتحلیل روش اجرای اصلی ابزار ،r اثر اندازه همبستگی شاخص تحلیل، روش اجرای و

 تحقیقات نتایج اثر، اندازه بنابراین شود.می ارزیابی و محاسبه متغیرها، بین روابط بررسی منظور به که است

 مقایسه قابل مختلف تحقیقات بین که طوری به دهدمی نشان اثربخش عددی مقیاس یک در را مختلف

 ضریب قسمت در CMA2 افزار نرم از استفاده با اطالعات ورود وها هداد آوریجمع بعداز [.9] باشد

 شود.می تحلیل نتایج سپس و محاسبه را اثر اندازه این همبستگی

  آماری جامعه

 بیشترین گردید. بررسی حسابداری پژوهشی علمی معتبر مجالت کلیه فراتحلیل روش اجرای منظور به

 بود، مقاله 14 با بدهی هاینسبت به مربوط سود مدیریت بر تاثیرگذار مستقل متغیرهای تعداد در فراوانی

 گردید. آوری جمع بود بدهی هاینسبت مستقل متغیر و سودمدیریت وابسته متغیر که آنهایی بنابراین

 همبستگی ضریب و آن معناداری و t ضریب ،p-value اطالعات دارای که هاییآن و شده بررسی مقاالت

 14 از شدند. حذف فراتحلیل از نداشتند را اطالعات نایهک مقاالتی و فراتحلیل مرحله وارد بودند پیرسون

 از همبستگی ضریب محاسبه عدم و نیاز مورد اطالعات نبود بعلت مقاله 3 تعداد شده آوریجمع مقاله

 افزار نرم بهها هداد ورود و استخراج از بعد و گرفته قرار بررسی مورد مقاالت مابقی و شده حذف فراتحلیل

  شد. محاسبه اندازه اثر و

 پژوهش متغیرهای 

 از: عبارت که دارد وجود سود مدیریت بررسی برای روش دو حسابداری، گذشته تحقیقات به توجه با 

 متغیر بدهی هاینسبت متغیر پژوهش دراین که [13] واقعی سود مدیریت و تعهدی اقالم بر مبتنی

 آن در که مطالعاتی است. وابسته متغیر تعهدی، و سود مدیریت کلی سطح سودواقعی،مدیریت و مستقل

 آن در که مطالعاتی گردید. حذف فراتحلیل از بود نشده محاسبه رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب

 آوردن بوجود بدلیل فراتحلیل مطالعات از آن برعکس یا و باشد کوچک نمونه حجم با افراطی اثر اندازه

 اطالعات و آوریجمع مطالعات از نمونه حجم و tو ها p-value.شد حذف احتیاط با ناهمگنی و نامتقارنی
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 گزارشها هیافت نتایج شده تحلیل اطالعات اجرای از بعد و وارد نمونه حجم و همبستگی ضریب قسمت در

 [.7،9] شد

 انتشار سوگیری

 به محقق دسترسی عدم شودمی فراتحلیل نتایج اعتبار شدن مخدوش موجب که مشکالتی از یکی

 رگرسیونی روش از منظور همین به شده. انجام بررسی مورد خاص زمانی فاصله در که است مطالعاتی

 انتظار انتشارسوگیری نبود در روش، این براساس شد. استفاده2 مزومدر و بگ روش همچنین و 1اگر خطی

 شود مشاهده بزرگ استاندارد اثر بزرگ، تحقیقات در و کوچک استاندارد اثر کوچک تحقیقات در رودمی

 خط برش اگر است. اصلی رگرسیون خط از اصلی برش کندکهمی ایجاد رگرسیونی خط روش این [.9]

 حاصل نتایج باشد. انتشار سوگیری است ممکن آن علت باشد داشته تفاوت انتظار مورد سطح با رگرسیونی

  است. شده ارائه 1 جدول در روش این از
 اگر خطی رگرسیون روش بررسی از حاصل نتایج -1جدول 

 (Bبرش ) متغیر
 خطای استاندارد

(SE) 
t-value 

-pسطح معناداری )

valueیک دامنه ) 

-pسطح معناداری )

valueدو دامنه ) 

 0.057 0.02 1.958 2.110 4.133 نسبت بدهی

 یک معناداری آزمون طبق همچنین و 4.133 با برابر مبدا از عرض مقدار شودمی مشاهده که طورهمان

 برای و باشدمی نامتقارن گرفتنتیجه توانمی معناداری، به توجه با باشد.می معنادار دامنه، دو و دامنه

 تا نمود حذف احتیاط با را بزرگ یا و کوچک خیلی اثراندازه با تحقیقات نتایج توانمی سازی متقارن

 [.9] شود برطرف انتشار سوگیری
 های اثر افراطی(بعداز حذف اندازه اگر) خطی رگرسیون روش بررسی از حاصل نتایج -2جدول 

 (Bبرش ) متغیر
 خطای استاندارد

(SE) 
t-value 

-pسطح معناداری )

valueیک دامنه ) 

-pسطح معناداری )

valueدو دامنه ) 

 0.9814 0.49057 0.02382 1.17143 0.02790 نسبت بدهی

 شود.می تایید انتشار سوگیری عدم و بودن متقارن بر مبنی صفر فرض اگر، خطی رگرسیونی نتایج براساس

 آزمون طبق همچنین و صفر به نزدیک 0.02 با برابر مبدا از عرض مقدار شودمی مشاهده که طورهمان

 [. 9،11] ندارد. انتشار سوگیری گرفتنتیجه توانومی باشدنمی معنادار دامنه، دو معناداری

  پژوهش یهاهیافت

 است. سودمدیریت با بدهی نسبت متغیر فراتحلیل دهندهنشان زیر جدول

 

 

                                                           
1 Eggers regression intercept 
2 Begg and Mezumdar 
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 سئوال اول تحقیق ) فراتحلیل نسبت بدهی با مدیریت سود( -3جدول 

 متغیر
نوع اندازه 

 اثر
اندازه اثر 

(r) 

 فاصله اطمینان
Z-Value P-Value 

 حدباال حدپایین

مطالعات نسبت بدهی با کل 

 مدیریت سود

 0.000 -5.726 -0.018 -0.036 -0.027 ثابت

 0.045 2.008 -0.001 -0.052 -0.026 تصادفی

  شده انجام مطالعات همگنی مفروضه بررسی الف(

 Q آزمون از مفروضه، این بررسی منظور به که باشدمی مطالعات همگنی آزمون فراتحلیل از دیگر بخش

 است:شده ارائه زیر جدول در آن بررسی از حاصل نتایج که استشده استفاده
 Q نتایج حاصل از آزمون -4جدول 

 مقدار آزمون متغیر

Q 

 درجه آزادی

(Df) 
-P)سطح معناداری 

value) 
I-Squared 

 مدیریتنسبت بدهی با 

 سود
243.710 35 0.000 85.639 

 اطمینان با (p>0.05) بررسی مورد مطالعات مورد در رسدمی نظر به Q آزمون از حاصل نتایج به توجه با

 رد ها پژوهش میان همگنی فرض و شده پذیرفته مطالعات بودن ناهمگن بر مبنی صفر فرض درصد 95

 است. ها پژوهش اثر اندازه در ناهمگنی وجود دهنده نشان Q شاخص بودن معنادار دیگر، بیان به .شودمی

 درصد صورت به را ناهمگنی مقدار واقع در و است درصد 100 تا صفر از مقداری دارای Iمجذور ضریب

 اندازه بیشتر ناهمگنی دهنده نشان باشد، ترنزدیک درصد 100 به ضریب این مقدار چه هر دهد می نشان

 از درصد 85 حدود که است مطلب این بیانگر I مجذور ضریب از حاصل نتایج .هاست پژوهش اثرهای

 تفسیر منظور به تصادفی آثار مدل از باید و باشدمی مربوط مطالعات ناهمگنی به مطالعات کل تغییرات

 با مستقل متغیرهای دوباره فراتحلیل تعدیلگر، متغیرهای تعیین با توانمی همچنین کرد، استفاده نتایج

 این واریانس تعیین و بررسی به ایمقایسه صورت به سودمدیریت انواع و گیریاندازه متفاوت هایروش

 پرداخت. ناهمگنی

 اثر اندازه محاسبه

 یهاهداد لذا کرد، استفاده تصادفی اثرات مدل از باید که شودمی گیری نتیجه Q آزمون بررسی از بعد

 مورد نمونه در سود مدیریت بر بدهی نسبت و اثرتصادفی اندازه میانگین که که دهدمی نشان 4 جدول

 منفی) اطمینان فاصله محدوده در شده برآورد اندازه این چون باشد.می 0.026 منفی با برابر پژوهش

 تحقیق اول سئوال براساس لذا باشد،می 0.05 از کمتر و 0.045 معناداری مقدار و (0.001 منفی تا 0.052

 دارد. سود مدیریت بر ومعناداری منفی اثر بدهی نسبت
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 )فراگرسیون( تعدیلگر متغیر

 متغیر از ناهمگنی این کردن مشخص منظور به قسمت دراین مطالعات ناهمگنی از حاصل نتایج به باتوجه

 شامل 5 جدول کرد. مشخص را مطالعات واریانس بتوان طریق این از تا شده استفاده کننده تعدیل

 است. شده استفاده مطالعات بین واریانس توضیح برای که است تعدیلگری متغیرهای
 های اثر ترکیبی مدل تصادفی به تفکیک متغیرهای تعدیلگراندازهنتایج  -5جدول 

 عرض از مبدا )معناداری( شیب )معناداری( نام متغیر تعدیلگر ردیف

 (0.177) -0.007 (0.000) -0.002 اندازه شرکت 1

 (0.022) -0.012 (0.000) -0.282 بازده دارایی 2

 (0.000) -0.037 (0.001) 0.152 بازده سهام 3

 (0.018) -0.012 (0.000) -0.343 هزینه بدهی 4

 (0.000) -0.028 (0.000) 0.583 ارزش دفتری به بازار 5

 (0.000) -0.028 (0.000) 1.586 جریان نقد عملیاتی 6

 (0.000) -0.028 (0.000) 0.034 نوسان نرخ بدهی 7

 (0.000) -0.025 (0.023) -0.05 ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام 8

 (0.000) -0.025 (0.023) -0.205 رشد جاری 9

 (0.000) -0.025 (0.023) -1.298 وجه نقد 10

 (0.000) -0.025 (0.023) -0.246 کیفیت حسابرسی 11

 (0.000) -0.025 (0.023) -1.113 هزینه بهره به بدهی 12

 یک ازای به گفت توانمی بنابراین باشد،می معنادار و منفی شیب پیداست، که همانطور اول ردیف برای

 آماره معناداری همچنین کند.می پیدا کاهش 0.002 میزان به بدهی نسبت شرکت اندازه در افزایش واحد

 به و باالست سود مدیریت و بدهی نسبت رابطه بر شرکت اندازه تاثیر که است نایهدهندنشان ناهمگنی

 نسبت کاهنده معناداری و منفی شیب گفت توانمی متغیرها بقیه برای باشد.نمی خطا یا احتمال خاطر

 فراتحلیل 6 جدول باشد.می مثبت و افزایشی اثر نشاندهنده مثبت شیب و باشدمی سود مدیریت با بدهی

 دهد. می نشان را سودمدیریت با بدهی نسبت
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 سود تعهدی و واقعی (نسبت بدهی با مدیریت)فراتحلیل  2و  1سئواالت فرعی  -6جدول 

 نوع مدیریت سود متغیر
اندازه اثر 

(r) 

 فاصله اطمینان
Z-Value P-Value نوع اثر 

 حدباال حدپایین

ی با انواع 
ت بده

نسب

ت سود
مدیری

مدیریت سود  

 تعهدی

 ثابت 0.348 -0.938 0.006 -0.016 -0.005

 تصادفی 0.897 -0.130 0.027 -0.031 -0.002

مدیریت 

 سودواقعی

 ثابت 0.000 -8.981 -0.060 -0.093 -0.076

 تصادفی 0.000 -3.977 -0.039 -0.113 -0.076

 Qنتایج حاصل از آزمون  -7جدول 

  Qمقدار آزمون متغیر
 درجه آزادی

(Df) 
 سطح معناداری

(P-value) 
I-Squared 

 84.810 0.000 24 157.999 سود تعهدینسبت بدهی با مدیریت

 72.942 0.000 10 36.957 واقعیسود نسبت بدهی با مدیریت

 درصد 70 باالی تحقیق، 2 و 1 سئواالت برای که است مطلب این بیانگر I مجذور ضریب از حاصل نتایج

 تفسیر منظور به تصادفی آثار مدل از باید و باشد می مربوط مطالعات ناهمگنی به مطالعات کل تغییرات از

 است متفاوت دیگر تحقیق به تحقیقی از اثر اندازه که کندمی بیان آزمون این واقع در کرد. استفاده نتایج

 [.9،11] باشدمی تحقیق در دیگری متغیرهای تاثیر و وابسته متغیر گیری اندازه نحوه دلیل به این و

 اثر اندازه محاسبه

 یهاهداد لذا کرد، استفاده تصادفی اثرات مدل از باید که شودمی گیری نتیجه Q آزمون بررسی از بعد

 نمونه در تعهدی سود مدیریت بر بدهی نسبت و اثرتصادفی اندازه میانگین که که دهدمی نشان 6 جدول

 منفی) اطمینان فاصله محدوده در شده برآورد اندازه این چون باشد.می 0.002 منفی با برابر پژوهش مورد

 نسبت گفت توانمی 2 و 1 فرعی سئواالت طبق لذا باشد،می 0.897 معناداری مقدار و (0.027 تا 0.031

 و منفی رابطه واقعی سود مدیریت با بدهی نسبت اما ندارد. تعهدی سود مدیریت بر معناداری اثر بدهی

 [.9] دارد معنادار
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 سود تعهدی وواقعی(نسبت بدهی با انواع مدیریتسئوال فرعی سوم )فراتحلیل  -8جدول

 نوع مدیریت سود متغیر
اندازه اثر 

(r) 

 فاصله اطمینان
Z-

Value 
P-

Value 

آزمون 

 حدباال حدپایین تجانس

ی با
ت بده

نسب
 

ک انواع
تفکی

 
ت

مدیری
ی

ی وواقع
سود تعهد

 

 84.570 0.255 1.138 0.014 -0.052 -0.019 اقالم تعهدی اختیاری

اقالم تعهدی سرمایه در 

 گردش
0.235 0.136 0.328 4.609 0.000 0 

های انحراف در فعالیت

 عملیاتی
0.075- 0.131- 0.018- 2.583- 0.01 0 

تعهدی قدرمطلق اقالم

 اختیاری
0.082 0.018- 0.181 1.604 0.109 75.245 

 0 0.000 -4.569 -0.042 -0.106 -0.074 هزینه اختیاری غیرعادی

 91.499 0.001 -2.580 -0.021 -0.150 -0.086 هزینه تولید غیرعادی

عملیاتی نقد جریان 

 غیرعادی
0.048- 0.080- 0.016 2.970- 0.003 50.091 

 تعهدی اقالم با اما ندارد، معناداری رابطه هیچ اختیاری تعهدی اقالم با بدهی نسبت ،8 جدول به باتوجه

 قدر با معنادار، و منفی رابطه عملیاتی هایفعالیت در انحراف با، معنادار و مثبت رابطه گردش در سرمایه

 معنادار، و منفی رابطه غیرعادی اختیاری باهزینه نداشته، معناداری رابطه هیچ اختیاری تعهدی اقالم مطلق

 معنادار و منفی رابطه غیرعادی عملیاتی نقد جریان با و دارد معنادار و منفی رابطه غیرعادی تولید هزینه با

  دارد.
 تفکیک انواع مدل های مدیریت سود(سئوال فرعی چهارم ) فراتحلیل به  -9جدول 

 ردیف متغیر
تعداد 

 مطالعات

مدل مدیریت 

 سود
اندازه اثر 

(r) 

 فاصله اطمینان
Z-

Value 
P-

Value 

آزمون 

 حدباال حدپایین تجانس

ی 
ی با انواع مدل ها

ت بده
نسب

ت سود
مدیری

 

1 1 
 1آلکاریا و گیل

(2004) 
0.015 0.036- 0.066 0.567 0.571 0 

2 6 

دچو و 

 2همکاران

(1995) 

0.049- 0.103- 0.007- 2.876- 0.004 93.506 

3 1 
دچو و همکاران 

(2002) 
0.192 0.054- 0.419 1.532 0.126 0 

                                                           
1 Alcarria and Gill 
2 Dechow et al. 
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 ردیف متغیر
تعداد 

 مطالعات

مدل مدیریت 

 سود
اندازه اثر 

(r) 

 فاصله اطمینان
Z-

Value 
P-

Value 

آزمون 

 حدباال حدپایین تجانس

4 1 

دچو واسلوان و 

 سوئینی

(1991) 

0.077- 0.191- 0.039 1.301- 0.193 0 

5 1 
انوایز و پی 

1(2001) 
0.023 0.028- 0.074 0.877 0.381 0 

6 1 

هری بار و 

 2کولین

(2002) 

0.049 0.002- 0.100 1.895 0.058 0 

7 1 
 3و همکاران ژِی

(2003) 
0.223 0.055 0.397 2.545 0.011 0 

 0 0.007 -2.704 -0.021 -0.133 -0.078 (1991)4جونز  2 8

9 1 
کازنیک 

5(1999) 
0.082 0.005 0.158 2.807 0.037 0 

10 3 

کوهن و 

 6زاروین

(2010) 

0.072- 0.103- 0.041- 4.487- 0.000 0 

11 2 

کوتاری و 

 7همکاران

(2005) 

0.025- 0.124- 0.076- 0.478- 0.632 83.982 

12 6 

الکر و 

 8ریچاردسون

(2004) 

0.004 0.057- 0.065- 0.128 0.898 73.383 

13 1 
مک نیکولز 

9(2002) 
0.008 0.043- 0.059 0.320 0.749 0 

14 1 
تعدیل شده 

 (1995جونز )
0.235 0.136 0.328 4.609 0.000 0 

                                                           
1 Nwaeze and pae 
2 Hribar and Collins 
3 Xie et al 
4 Jones 
5 Kazenik 
6 Cohen &  Zarowin 
7 Khotari et al 
8 Laker & Richardson 
9 McNichols 
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 معنادار، و منفی ترتیب به که بوده معنادار فقط 15 و 14 ،10 ،9 ،8 ،7 ،2 های ردیف برای 9 جدول طبق

-می معنادار و منفی و معنادار و معنادار،مثبت و منفی معنادار، و معنادار،مثبت و معنادار،منفی و مثبت

 باشند.
 سود(نسبت بدهی با مدیریتسئوال فرعی پنجم )فراتحلیل انواع  -10جدول 

 متغیر
تعداد 

 مطالعات

نوع نسبت 

 بدهی
اندازه اثر 

(r) 

 فاصله اطمینان
Z-

Value 
P-

Value 

آزمون 

 حدباال حدپایین تجانس

ی
ت بده

انواع نسب
 41.011 0.313 -1.010 0.008 -0.024 -0.008 اهرم مالی 1 

2 
نسبت بدهی 

 به دارایی
0.022 0.023- 0.068 0.965 0.334 81.484 

3 

نسبت بدهی 

به حقوق 

 صاحبان سهام

0.056- 0.090- 0.023- 3.278- 0.001 88.100 

 سود مدیریت با دارایی به بدهینسبت و مالی اهرم شاخص با بدهی نسبت پنجم فرعی سئوال بررسی در

 دارد. سودمدیریت با منفی رابطه سهام صاحبان حقوق نسبت اما ندارد، معناداری رابطه هیچ

 اضافی هایآزمون

 و 1 شکل فانل نمودار مطابق است. فانل نمودار نمود بررسی را انتشار سوگیری توانمی که دیگری روش

 جمع قیف باالی در ندارند انتشار سوگیری و باشند پایینی استاندارد خطای دارای که تحقیقاتی ،2

 انتشار سوگیری دارای و فانل نمودار پایین در باال استاندارد خطای دارای تحقیقات برعکس اما، شوند،می

 نشان این و شده جمع نمودار باالی در مطالعات و شده داده نشان فانل زیرنمودار شکل در باشند،می باال

 [.11] باشیممی انتشار سوگیری عدم شاهد بدهی نسبت متغیر برای باشد.می انتشار سوگیری عدم دهنده
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 نمودار فانل تحقیقات بررسی شده )نسبت بدهی( -1شکل 

 
 فیشر ) نسبت بدهی( zنمودار خطای استاندارد  -2شکل 

 
  افراطی اثر هایانداز با تحقیقات حذف

 متفاوت و افراطی اثر یهاهانداز با تحقیقات شدن وارد از ناشی توانندمی دو هر ناهمگنی، و انتشار سوگیری

 ساخت متقارن را قیفی نمودار توانمی مطالعاتی، چنین حذف و تشخیص با باشند. اثر یهاهانداز بقیه با

 دلیل به نایهک شده، داده نشان مشکی دایره با انتشار سوگیری 3 شکل در کاست. ناهمگنی شدت از و

 حذف و تشخیص با باشد.می اثر یهاهانداز بقیه با متفاوت و افراطی اثر یهاهانداز با تحقیقات شدن وارد

 تحقیقات در چون کاست. ناهمگنی شدت از و ساخت متقارن را فانل نمودار توانمی مطالعاتی، چنین
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 بوده افراطی اثر یهاهانداز شاهد بنابراین شده، گیری اندازه متفاوتی های روش با بدهی نسبت محاسبه

 0.3 تا 0.001 بین تحقیقات تمامی اثر اندازه مثال برای شده، محاسباتی خطای باعث ها آن وجود که

 و متقارن نمودار آن حذف با که بوده 0.5 و 0.9 (1396) همکاران و نمازی تحقیقات برای ولی باشدمی

 [.11] شودمی برطرف انتشار سوگیری

 وجود سوگیری انتشار )نسبت بدهی( -3شکل 

 اثرافراطی )نسبت بدهی( هایحذف اندازه -4شکل 
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N کالسیک خطای از ایمن 

 تحلیل به است الزم که کندمی محاسبه را شده گم تحقیقات تعداد کالسیک، خطای از ایمن N آزمون

 خطای از ایمن مقدار N مقدار 11 جدول در آید. بدست اثرکلی آماری معناداریعدم تا شوند اضافه ها

 شود افزوده مطالعات به باید خنثی تحقیق 225 تعداد که است این آن مفهوم و 225 با است برابر رزونتال

 درنتایج تا شود انجام مطالعه 225 باید ترتیب بدین (.11 )جدول شود درصد5 از بزرگتر دودامنه p مقدار تا

 بدست نتایج و اطالعات باالی صحت و دقت از حاکی این و دهد رخ خطایی هاتحلیل و محاسبات نهایی

 [.11] است پژوهش این از آمده
 ایمن از خطا Nمحاسبات  -11جدول

 مقدار شرح

 -5.270 برای مطالعات مشاهده شده Zمقدار 

 0.000 برای مطالعات مشاهده نشده Pمقدار 

 0.05 آلفا

 2 باقی مانده )دنباله(

Z 1.959 برای آلفا 

 36 تعداد مطالعات مشاهده شده

 225 رساندرا به آلفا می Pتعداد مطالعات گم شده که مقدار 

 پیشنهادات و گیری نتیجه 

 اثر اندازه با مطالعات برخی دلیل به بنابراین داشته، انتشار سوگیری کمی بدهینسبت متغیر بررسی در

 متغیرهای بررسی به ناهمگنی دلیل به Q آزمون بررسی از بعد نمودیم، حذف را ضرایب از بعضی افراطی

 هایروش انواع سود،مدیریت هایمدل انواع تفکیک به مقایسه روش به مطالعات دوباره فراتحلیل تعدیلگر،

 اثرات مدل از باید که دادنشانها هیافت پرداختیم. بدهی هاینسبت انواع و واقعی و تعهدی سودمدیریت

 برمدیریت بدهی نسبت و اثرتصادفی اندازه میانگین همچنین کرد،استفاده نتایج تفسیر برای تصادفی

 دارد. معنادار و منفی رابطه واقعی سود مدیریت با بدهی نسبت با و معناداری عدم تعهدی

 اختیاری تعهدی اقالم با بدهی نسبت واقعی، و تعهدی سودمدیریت انواع با بدهی نسبت بندی دسته در 

 در انحراف با، معنادار و مثبت رابطه گردش در سرمایه تعهدی اقالم با اما ندارد، معناداری رابطه هیچ

 معناداری رابطه هیچ اختیاری تعهدی اقالم مطلق قدر با معنادار، و منفی رابطه عملیاتی هایفعالیت

 معنادار و منفی رابطه غیرعادی تولید هزینه با معنادار، و منفی رابطه غیرعادی اختیاری باهزینه نداشته،

 بدهی نسبت بندی طبقه در همچنین دارد. معنادار و منفی رابطه غیرعادی عملیاتی نقد جریان با و دارد

 مدیریت با دارایی به بدهی نسبت و مالی اهرم شاخص با بدهی نسبت گیری، اندازه متفاوت هایروش با

 دارد. معناداری و منفی رابطه سهام صاحبان حقوق نسبت اما ندارد، معناداری رابطه هیچ سود
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Numerous articles with contradictory results have been published about of debt ratios 

with earnings management. This research was conducted by using meta-analysis 

method in response to these contradictions. The purpose of this study was to 

quantitatively evaluate the results of previous studies in the field of variable debt ratios 

on earning management in Iran. CMA2 software was used to analyze the data. The 

research population includes all existing research on the relationship between debt 

ratios and Earning management and only variables in which Earning management is 

a dependent variable and contains 14 valid internal articles from 1382 to 1399. First, 

all the necessary information for meta-analysis was collected and reviewed by 

comprehensive meta-analysis software. Preliminary results showed that the debt ratio 

had a negative and significant relationship with real earnings management and no 

relationship with accruals earnings management. Due to the heterogeneity of the 

initial results, the debt ratio variable was re-analyzed by earnings management 

models. The secondary results of the study showed that the debt ratio has no 

significant relationship with discretionary accruals, the absolute value of discretionary 

accruals, However, it has a significant relationship with the working capital accruals, 

operating activity deviation, Abnormal optional cost, abnormal production cost and 

abnormal operating cash flow It has meaning. The findings of this study enrich the 

research literature in the field of earnings management and related factors and fill the 

gap of study. 
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