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نوع صنعت ،حسابرس مستقل ،ساختار بدهی و مدیریت سود

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعهای بحث برانگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود.

به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی

دارند. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن، از جمله اطالعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری

توسط افراد در نظر گرفته میشود. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین نوع صنعت، حسابرس مستقل،

ساختار بدهی با مدیریت سود میباشد. دوره ی زمانی پژوهش 1397 تا 1393 بود که تعداد 109 شرکت

مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد 545 مشاهده مبتنی بر شرکت - سال ایجاد شد. جهت تجزیه و تحلیل

دادهها از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. در نهایت دادهها با استفاده از نرم افزار اکسل

آماده و جهت انجام آزمونهای آماری و همچنین آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviews نسخه ی

10  استفاده شده است. برای مشخص کردن نوع دادههای ترکیبی و نوع اثر دادههای ترکیبی، به ترتیب از

آزمونهای F لیمر و هاسمن استفاده شد. در این پژوهش چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج

نشان داد، بین نوع صنعت و بدهیهای بلندمدت با مدیریت سود رابطه ی منفی و معنادار و همچنین بین

حسابرس مستقل و بدهیهای کوتاه مدت با مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
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M.A. Thesis:

Ownership structure and debt structure as optional
accruals moderators
Today, earnings management is one of the most controversial topics in accounting research.
Because investors,  as one of the most important decision-making factors,  pay special
attention  to  profitability.  Accounting  profits  and  related  components  are  among  the
information considered by individuals when making decisions. The aim of this study is to
investigate the relationship between industry type, independent auditor, debt structure and
earnings management. The research period was 1393 to 1397, when 109 companies were
surveyed and 545 company-based observations were made. Multivariate regression method
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has been used to analyze the data.
Finally,  the data were prepared using Excel  software and statistical  software Eviews
version 10 was used to perform statistical tests as well as test hypotheses. Leimer and
Hassmann F tests were used to determine the type of combined data and the type of effect
of the combined data, respectively. In this study, four hypotheses were tested and the
results showed that there was a positive and significant relationship between the type of
industry and long-term debts with earnings management, as well as between independent
auditors and short-term debts with earnings management. And there is meaning.
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