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 چکیده
کهاه   کهاری باعه    باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظهه کارانه، سیاست های پولی میاز عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه

با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیهل مجهدد، عملیهات     ،سیاست پولیباشد. انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می
. هدف از این پژوه  پاسخ گوئی به سه پرس  اساسی می باشد بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود

تاثیری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ دومهًا انهدازه شهرکت چهه تهاثیری بهر راب هه بهین           که اوالً محافظه کاری شرطی چه
محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ و سهو  اینکهه سیاسهت پهولی انقباههی چهه تهاثیری بهر راب هه بهین               

رطی به عنوان متغیر مسهتقل، انهدازه   محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ در این پژوه  محافظه کاری ش
شرکت و سیاست پولی انقباهی به عنوان متغیر تعدیلی و اعتبار تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته می باشند که جههت  

( تدوین وارائه گردیده است. نمونهه آمهاری   5109نیل به اهداف پژوه  سه فرهیه اصلی بر اساس مبانی نظری دای ویانگ )
 0951 -0955شرکت می باشند که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند.این پژوه  در بازه زمانی  48  این پژوه

 از وعلی  یهمبستگ روش لحاظ از قیتحق نیا و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفته است.
فرههیه هها ننهان داد کهه اواًل محافظهه کهاری شهرطی بهر روی              . نتایج حاصل از آزمون این باشد یم یکاربرد هدف لحاظ

اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی و معنی داری دارد. دوماً اندازه شرکت بر راب ه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجهاری  
اب ه بهین محافظهه کهاری    شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. و سو  این که سیاست پولی انقباهی هیچ نوع تاثیری بر ر

 شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها ندارد.

  محافظه کاری شرطی، اعتبار تجاری، سیاست پولی انقباهی.: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
   سرمایه، بازار در سرمایه گذاری تصمیمات جمله از تصمیمات، اغلب زیرا دارد، بازارها عملکرد در اساسی نق  اطالعات
    و( سها  صاحبان حقوق یا بدهی طریق از) مالی  تامین نحوه صنایع، به رقبا خروج یا ورود خصوص در گیری تصمیم
 مالی گزارشگری هدف. شود می انجا  اطمینان عد  شرایط در پذیر، انع اف اطالعات افنای س ح خصوص در گیری تصمیم
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 تجاری اعتبار بر انقباضی پولی سیاستهای و شرطی کاری محافظه تأثیر بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
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 مربوط و بودن اتکا قابل جمله از کیفی خصوصیات که هستند مفید اطالعاتی. است کنندگان استفاده به مفید اطالعات ارائه
 استاندارهای فنی کمیته که. است کاری محافظه اصل رعایت اطالعات، اتکای قابلیت اجزائ از یکی. باشند داشته را بودن

 برای متفاوت تاییدپذیری کاری محافظه که، می نماید بیان 0باسو. می کند یاد احتیاط اصل عنوان به آن از ایران حسابداری
 با محافظه کارانه سیاست اتخاذ بنابراین. می شود دارایی ها و سود نمایی کم به منجر که است، هزینه ها و درآمدها شناسایی

  را رقابت از ناشی تهدیدات و فنارها طرف یک از تجاری، واحد آوری سود قدرت و مالی وهعیت از نامناسب تصویری ارایه
 مدیریت. می دهد کاه  را تجاری واحد آتی عملکرد از گذاران سرمایه و سهامداران انتظارات دیگر طرف از و می دهد کاه 

 نظر به .هستند خود ذی نفعان ثروت سازی حداکثر دنبال به جسورانه، یا محافظه کارانه رویکرد اتخاذ مخارج و منافع ارزیابی با
         س ح مالی منابع به نیاز مواقع در ولی. یابد افزای  نیز کاری محافظه س ح رقابتی فنارهای افزای  با می رسد
 .یابد کاه  کاری محافظه

 

 پژوهشپیشینه مبانی نظری و 
نفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذی

مالیات، حفظ منافع عمو  جامعه، افزای  کیفیت اطالعات مالی و افزای  اعتبار تالش برای کاه  یا به تعویق انداختن 
باشد. فنارهای ( می0551گیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو )تجاری دارد. معیارهای اندازه

بر روی اثر محافظه کاری حسابداری روی اعتبار بانکی  5114ژانگ، . رقابتی منجر به افزای  س ح محافظه کاری خواهد شد
تحقیقات انجا  داد که به توجهات کم به اعتبار تجاری پرداخته است. اگرچه اعتبار تجاری به طور گسترده ای هم در 

درصد از  11تجاری برای  کنورهای در حال توسعه و هم در کنورهای توسعه یافته کابرد دارد. برای نمونه در انگلستان، اعتبار
درصد از وا  های اعتباری در نظر گرفته شدند.همچنین سیاست های منبع مالی جایگزین، از   99بدهی های کوتاه مدت و 

نظر تقاها بر این عقیده است که جیره بندی اعتباری ، مانع از بدهی زیاد شرکت می شود. محافظه کاری حسابداری می تواند 
مناسب تنخیص بدهد که این می تواند نظر مثبت منتریان و متصدیان را جلب کند و به این نتیجه رسید  هررها را در زمان

که محافظه کاری حسابداری در س وح باالتر، اعتبار تجاری بینتری را بدست می آورد. در زمان سیاست های پولی انقباهی 
ای شرکت ها فراهم کردن وا  های بانکی سخت تر        منکل تبعیض اعتباری یا جیره بندی اعتباری بدتر می شود و بر

می گردد؛ همنا منتریان و متصدیان در ارایه اعتبار تجاری به جهت عد  ثبات در محیط اقتصادی محتاط تر می شوند. 
رار دادند. بهودن سودخالص را مورد بررسی ق کهاری و میهزان مربهوط ،راب ه بین س ح محافظه (5110)باالچندران و موهانرا  

کهاری پرداختنهد.  گیری محافظهه به اندازه(، 5111)و بیور و رایان ( 5115آنها با استفاده از دو روش پن من و ژانگ )
منظور سنج  محتوای اطالعاتی سود خالص بهره  همچنهین از ههریب تبیهین رگرسیون بازده، سود خالص و تغییرات آن به

کاری  کاری باال نسبت بهه سهود خالص در شرکتهای با محافظه های با محافظه در شرکتگرفتند. آنها دریافتند، سودخالص 
کاری دلیل اصلی کهاه  ارتبهاط ارزشهی  گیهری نمودند که احتماالً محافظه تر است. بنهابراین، چنهین نتیجهه پایین، مربوط

ن مفید خواهند بود که دارای خصوصیات کیفی اطالعات مالی در صورتی برای عمو  استفاده کنندگا. سهود خهالص نیسهتند
 منجر که است، هزینه ها و درآمدها شناسایی برای متفاوت تاییدپذیری کاری محافظه که، می نماید بیان( 0551) باشند. باسو

 و مالی وهعیت از نامناسب تصویری ارایه با محافظه کارانه سیاست اتخاذ بنابراین. می شود دارایی ها و سود نمایی کم به

                                                           
1
 Basu, S. (1997) 
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 انتظارات دیگر طرف از و می دهد کاه   را رقابت از ناشی تهدیدات و فنارها طرف یک از تجاری، واحد آوری سود قدرت
 رویکرد اتخاذ مخارج و منافع ارزیابی با مدیریت. می دهد کاه  را تجاری واحد آتی عملکرد از گذاران سرمایه و سهامداران

 رقابتی فنارهای افزای  با می رسد نظر به .هستند خود ذی نفعان ثروت سازی حداکثر دنبال به جسورانه، یا محافظه کارانه
 فنی کمیته ما کنور در. یابد کاه  کاری محافظه س ح مالی منابع به نیاز مواقع در ولی. یابد افزای  نیز کاری محافظه س ح

 قابل کیفی خصوصیت مولفه های از یکی عنوان به را کاری محافظه مالی، گزارشگری نظری مفاهیم در حسابرسی سازمان
از  .است کرده استفاده آن جای به احتیاط واژه از بلکه. است نبرده کار به را کاری محافظه واژه اما گرفته، نظر در بودن اتکا

 از همواره ها، ترازپرداخت در تعادل و تور  کنترل اشتغال، س ح افزای  با همراه اقتصادی، توسعه و رشد به طرفی رسیدن
 های بانک پولی های سیاست و دولت مالی های سیاست ابزارهای منظور بدین. است بوده کنورها اقتصادی نهایی اهداف
 های سیاست خاص طور به. دهند می قرار استفاده مورد اهداف این به دستیابی برای کنورها که هستند هایی اهر  مرکزی
 نقدینگی یا پول حجم کنترل و ها تراز پرداخت در تعادل ها، قیمت تثبیت دنبال به اقتصادی، کالن اهداف حی ه در پولی

 آن اثرات نحوه و مدت از دقیقی ارزیابی باید خود، های سیاست موفق هدایت برای پولی سیاستگذاران راستا، همین در. هستند
 پولی، انتقال سازوکار. نماید یاری امر این در را سیاستگذاران تواند می پولی انتقال بررسی سازوکار. باشند داشته اقتصاد بر

 و مالی های واس ه خانوارها، ها، بنگاه تصمیمات پولی های سیاست آن، طریق از که کند می معرفی را اثرگذاری مجاری
 تجاری همچنین اعتبار .کند می تغییر دچار را اقتصادی های فعالیت س ح آن دنبال به و داده قرار تأثیر تحت را گذاران سرمایه
 و کنندگان تأمین میزان اعتماد دهنده ننان شرکت در تجاری اعتبار و دارد هر شرکتی تجاری های فعالیت در اساسی نق 
 خوب تجاری دارای اعتبار شرکت های. شود می محسوب مدت کوتاه مالی تأمین یک ابزار و است شرکت به دهندگان اعتبار
 با سایر اعتباردهندگان و بانک ها و می کنند دریافت کنندگان تأمین از را خود مورد نیاز خدمات و کاال نقد وجه پرداخت بدون

نمایند. این پژوه  در پی پاسخ گوئی به این پرس  های اساسی  می اع ای تسهیالت به اقدا  شرکت تجاری اعتبار بررسی
 بین راب ه چه  تاثیری بر شرکت، اندازه -5شرکت ها دارد.  تجاری اعتبار چه تاثیری بر  شرطی کاری محافظه -0میباشد که 

 کاری محافظه بین راب ه چه تاثیری بر انقباظی، پولی سیاست -9. دارد شرکت ها تجاری اعتبار و شرطی کاری محافظه
 دارد.  تجاری اعتبار و شرطی

تهران  شهر کناورزی بانک منتریان وفاداری و رهایت تجاری نا  اعتبار بین راب ه ( به بررسی0959مهدی خانی و زنوزی )
 روش با ها داده اوری جمع بوده است شهر تهران در س ح کناورزی بانک منتریان پژوه  در این آماری پرداختند. جامعه

 و ساختاری معادالت الگویابی ازآزمون با استفاده ها داده تحلیل و تجزیه و نمونه 558 حجم با ساده تصادفی گیری نمونه
 ادراک اعتماد و کیفیت داد که ننان نتایج است شده انجا  لیزرل و اس اس پی اس افزار نر  کمک به چند متغیر رگرسیون

 دارد وفاداری و رهایت با معناداری و مثبت راب ه نیز تجاری نا  اعتبار دارند تجاری نا  اعتبار با معناداری و مثبت راب ه شده
 دارد. وفاداری با شده ادراک کیفیت و اعتماد بین برراب ه مثبتی تاثیر نیز تجاری نا  اعتبار

 بورس در شده پذیرفته شرکتهای تجاری اعتبار بر کاری محافظه و پولی سیاست تأثیر ( به بررسی0959خیبری و همکاران )
 تنکیل تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های کلیه را پژوه  آماری تهران پرداختند. جامعه ی بهادار اوراق
 .اند گرفته قرار ما م العه مورد شرکت 055 تعداد و دربرگرفته 0959 تا 0955 سالهای زمانی بازه را تحقیق زمانی و دوره داده
بین  اما دارد وجود داری معنی راب ه تجاری اعتبار با کاری محافظه بین که بود آن بیان گر ها فرهیه آزمون از حاصل نتایج
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 کاری باالتر محافظه با شرکت انقباهی، سیاست دوره طول در و نگردید یافت داری معنی راب ه تجاری اعتبار با پولی سیاست
 .آورند نمی دست به بینتری تجاری اعتبار
پرداختند این جدید  شواهد: حسابداری کاری محافظه و تصاحب ( به پژوهنی با موهوع قوانین هد5101و همکاران ) 0چنگ

با استفاده از روش  5100 -0541شرکت در بازه زمانی  5501تحقیق از نوع تحقیقات تجربی و کاربردی بوده است که بر روی 
رگرسیون چندگانه صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این پژوه  ننان داد که از زمان تصویب قوانین هد تصاحبی در 

 اند.چین شرکت ها محافظه کار تر شده 
شامل  A)پنل  A,Bشرطی که در دو پنل  کاری محافظه و بازارتولید رقابت در پژوهنی با عنوان (5108)و همکاران  دهالیوال
شرکت  -سال 14155شامل  B( و )پنل 5119-0519گروه صنعتی در بازه زمانی  041شرکت متنکل از  -سال 10051

( بر روی شرکت های آمریکائی با استفاده از روش رگرسیون 5119 -0511گروه صنعتی در بازه زمانی  580متنکل از 
چندگانه انجا  دادند به بررسی راب ه بین رقابت در بازار تولید و محافظه کاری شرطی پرداختند نتایج این پژوه  ننان داد 

 وجود دارد. شرطی حسابداری کاری محافظه و تولید بازار رقابت بین قوی مثبت ی راب ه یک
 

 فرضیه های پژوهش 
 . دارد داری معنی تاثیر تجاری اعتبار بر شرطی کاری محافظه .0
 .دارد داری معنی تاثیر تجاری اعتبار و شرطی کاری محافظه بین راب ه بر شرکت، اندازه .5
 دارد. داری معنی تاثیر تجاری اعتبار و شرطی کاری محافظه بین راب ه بر انقباظی، پولی سیاست .9

 

 پژوهششناسی روش 
 آنچه فیتوص به نوشتار نیا که آنجا از نیهمچن. باشد یم یکاربرد هدف لحاظ از وِعلی  یهمبستگ روش لحاظ از قیتحق نیا

 یارزش یها قضاوت که آن به توجه با و( خاص هیتوص و الزا  به نه و) تصرف و دخل بدون موجود طیشرا فیتوص ای هست که
 به توجه با عالوه به. رود یم شمار به یحسابدار یفیتوص قاتیتحق زمره در حاهر پژوه  است، رنگ کم قیتحق نیا در
. گردد یم یبند طبقه ینیآزما شبه قاتیتحق گروه در شد خواهد استفاده آن اتیفره آزمون در یخیتار اطالعات از نکهیا

 م العه نوع لحاظ به و ییاستقرا آن استدالل ستمیس گرا، تجربه نوع از یشناس معرفت لحاظ به حاهر قیتحق نیهمچن
به . باشد یم( گذشته اطالعات از استفاده یعنی)دیدایرو پس صورت به یخیتار اطالعات از استفاده با یا کتابخانه -یدانیم

و  یقتحق یاتجهت ادب یازگونه که اطالعات مورد ن ین. بدشده استاستفاده ی ااطالعات از روش کتابخانه یمنظور گردآور
منابع  یقاز طر یازمورد ن یآمار یهاها و اطالعات و دادهنامه یانها، مجالت، مقاالت معتبر، پاکتاب یقآن از طر ینظر یمبان

 یحی،توه یادداشت هایو  یمال یهامنتخب با مراجعه به صورت یهاشرکت یهااوراق بهادار تهران، داده بورسسازمان 
باشد. قلمرو میپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ها و صنایع شرکت شده است. جامعه مورد م العه شامل کلیه یگردآور
ها مورد م العه است. شرکت 0951الی  0955های های مالی سالساله بر اساس صورت 0ی شامل یک دوره پژوه زمانی 
شرکت پذیرفته شده  48 و نمونه آماری این تحقیق است شده استفادهرگرسیون چندگانه سری زمانی  ازها یهفره آزمون جهت

 در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که به روش حذف سیستماتیک نمونه آماری برآورد گردیده است.

                                                           
1
 Cheng 
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 متغیرهای پژوهش 

 متغیر وابسته
 مین)بیاندازد  تاخیر به را فروشنده پرداختی وجه میتواند خریدار آن برابر که فروشنده و خریدار بین است : توافقی0تجاری اعتبار

 . (0555 ،واسمیت

 متغیر مستقل
 نوع این اساس بر (.5119 ،کومار شیوا و بال)زیان  موقع به شناسایی روی زیاد تاکید از است عبارت :5شرطی کاری محافظه

 ،شرطی کاری محافظه .باشد می همزمان اقتصادی زیان یک کننده منعکس حسابداری سودهای کاه  محافظه کاری
 و بد اخبار وجود صورت در زیان موقع به شناخت یعنی ،است شده الزا  حسابداری استانداردهای توسط که است کاری محافظه
 . (0944 ،باغبانی و مهد بنی)م لوب  و خوب اخبار وجود مواقع در سود شناخت عد  و نام لوب

 متغیرهای تعدیل گر
 بر را پولی های سیاست عمومی اهداف، پول عرهه در کاه  طریق از که گردد می اطالق تدابیری به :9انقباهی پولی سیاست
 ،اصل قدیری)گویند  انقباهی پولی سیاست را پول ی عرهه ی کاهنده تدابیری نوع هر دیگر عبارت به یا و سازد می آورده
0941) . 
 میزان، ها دارایی کل مقدار: از عبارتند که دارد وجود شرکت اندازه متغیر گیری اندازه برای مختلفی : معیارهای8شرکت اندازه
 مرا  پاک)شود  می محاسبه سها  تعداد طبیعی لگاریتم از استفاده با شرکت اندازه تحقیق این در. کارکنان کل تعداد و فروش

 . (0959 ،بابائی و حسین
 

 مدل آزمون فرضیه های پژوهش

با توجه به اینکه در این فرهیه   .دارد داری معنی تاثیر تجاری شرکت ها اعتبار بر شرطی کاری محافظه فرضیه اول:

محافظه کاری شرطی متغیر مستقل و اعتبار تجاری شرکت ها متغیر وابسته می باشد، مدل رگرسیونی جهت آزمون این فرهیه 
 به صورت زیر پیننهاد می گردد:

 
                                                                             

 
% معنی دار باشد یعنی س ح معنی داری آماره فینر 59این فرهیه زمانی تائید می شود که اوالً کل مدل رگرسیونی در س ح 

 % معنی دار باشد.                  59در س ح         باشد دوماً هریب  19/1مدل رگرسیونی کمتر از برای این 

                                                           
1
 trade credit 

2
 Conditional conservatism 

3
 contractionary monetary policy 

4
 size 
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            .دارد داری معنی تاثیر تجاری شرکت ها اعتبار و شرطی کاری محافظه بین راب ه بر شرکت، اندازه :فرضیه دوم  

با توجه به اینکه در این فرهیه محافظه کاری شرطی متغیر مستقل و اعتبار تجاری شرکت ها متغیر وابسته و اندازه شرکت 
 متغیر تعدیلی  می باشد، مدل رگرسیونی جهت آزمون این فرهیه به صورت زیر پیننهاد می گردد:

 
                                                                                     

 
% معنی دار باشد یعنی س ح معنی داری آماره فینر 59این فرهیه زمانی تائید می شود که اوالً کل مدل رگرسیونی در س ح 

 % معنی دار باشد.  59در س ح                 باشد دوماً هریب  19/1برای این مدل رگرسیونی کمتر از 

با  .دارد داری معنی شرکت ها تاثیر تجاری اعتبار و شرطی کاری محافظه بین راب ه بر انقباظی، پولی : سیاستفرضیه سوم

توجه به اینکه در این فرهیه محافظه کاری شرطی متغیر مستقل و اعتبار تجاری شرکت ها متغیر وابسته وسیاست پولی 
 انقباهی متغیر تعدیلی  می باشد، مدل رگرسیونی جهت آزمون این فرهیه به صورت زیر پیننهاد می گردد:

 
                                                                                   

 
% معنی دار باشد یعنی س ح معنی داری آماره فینر 59این فرهیه زمانی تائید می شود که اوالً کل مدل رگرسیونی در س ح 

 % معنی دار باشد.59در س ح               باشد دوماً هریب  19/1برای این مدل رگرسیونی کمتر از 
 

 بررسی نرمال بودن داده ها
ها فرهیاتی به ها است. برای بررسی نرمال بودن دادهها، بررسی نرمال بودن دادهآزمون فرهیهاولین مرحله جهت آغاز فرآیند 

 بندی شده است:شکل زیر صورت
  H0توزیع داده ها نرمال است:

  H1توزیع داده ها نرمال نیست:          

 
( ارائه 0شده است که نتایج در جدول ) اسمیرنوف و شاپیرو والک استفاده -ی فوق از آزمون کولموگوروفبرای آزمون فرهیه

 شده است.
 

 (: نتایج آزمون کلموگروف اسمرینوف و شاپیرو والک9) جدول

 شاپیرو ولک اسمرینوف کلموگروف نماد متغیر

 داری سطح معنی آماره داری سطح معنی آماره

 TRAD.CREDIT 12059 12111 12458 12111 اعتبار تجاری

 CONVER 12850 12111 12090 12111 محافظه کاری شرطی

 SIZE*CONVER 12890 12111 12009 12111 هرب اندازه شرکت در محافظه کاری شرطی

هرب سیلست پولی انقباهی در محافظه کاری 
 شرطی

PM*CONVER 

12898 12111 12100 12111 
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 GROWH 12851 12111 12019 12111 فرصت رشد

 CFO 12951 12111 12949 12111 جریان نقدی آزاد

 ROA 12894 12111 12185 12111 بازده دارائی

 LIQ 12555 12111 12811 12111 اهر  دارائی جاری

 
مالحظه می گردد که س ح معنی داری هر دو آماره های کلموگرف اسمرینوف و شاپیرو والک برای همه  0بر اساس جدول 
 از متغیر های پژوه  نرمال نمی باشند. می باشد که ننان می دهد هیچ یک 19/1متغیر ها کمتر از 

 

 آزمون همبستگی اسپیرمن 
  باشد ها میمتغیرها که ننان دهنده ارتباط بین متغیر بین همبستگی ی آماری به سراغ جدولبه دلیل نرمال نبودن جامعه

است. در  شده اسپرمن استفاده همبستگی هریب از پژوه  متغیرهای بین همبستگی تعیین دلیل به پژوه  این رویم. درمی
همبستگی اسپرمن بین متغیر وابسته که اعتبار تجاری شرکت ها می باشد و متغیرهای  5این قسمت از پژوه  جدول 

 مستقل، کنترلی و تعدیلی ارائه می گردد:
 

 (: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن3جدول )
 ضریب همبستگی نماد متغیر

 TRAD.CREDIT 0 اعتبار تجاری

 CONVER 1215 محافظه کاری شرطی

 SIZE*CONVER 12105 هرب اندازه شرکت در محافظه کاری شرطی

*PM*CONVER 12141 هرب سیلست پولی انقباهی در محافظه کاری شرطی
 

**GROWH 12558 فرصت رشد
 

**CFO 12004 جریان نقدی آزاد
 

 ROA 12104 بازده دارائی

**LIQ 12099 اهر  دارائی جاری
 

 
/ با 141با اعتبار تجاری شرکت ها به ترتیب  PM*CONVER, GROWH, CFOننان میدهد که همبستگی  5جدول 

نیز با اعتبار  LIQ% می باشد همچنین 55با درجه اطمینان  004/1% و 55با درجه اطمینان  558/1% ،59درجه اطمینان 
 % دارد.55تجاری شرکت ها همبستگی مثبت ومعنی داری در س ح اطمینان 
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 (: همبستگی اسپرمن بین متغیر های مستقل، کنترلی و تعدیلی3جدول )
 نماد  متغیر

C
O

N
V

E
R

 

S
IZ

E
*

C
O

N
V

E
R

 

P
M

*
C

O
N

V
E

R
 

G
R

O
W

H
 

C
F

O
 

R
O

A
 

L
IQ

 

 CONVER محافظه کاری شرطی
0             

شرکت در محافظه هرب اندازه 
 کاری شرطی

SIZE*CONVER 

12555-  0           

هرب سیاست پولی انقباهی در 
 محافظه کاری شرطی

PM*CONVER 

12959-  12955-  0         

       GROWH 1219 1219 12114 0 فرصت رشد

-CFO 12159 12155 12195 12109 جریان نقدی آزاد  0     

-ROA 12150 بازده دارائی  12150-  12100-  1210 12045-  0   

-LIQ 12115 12100 1219 12195 128 12199 اهر  دارائی جاری  0 

 
ننان می دهد بین بعضی از متغیر های مستقل و کنترلی و تعدیلی که همگی در حکم متغیر مستقل در یک مدل  9جدول 

وجود دارد بنابراین بیم وجود اخالل در نتایج رگرسیون با متغیر های  91/1رگرسیونی چند گانه می باشند همبستگی باالی 
مستقل یاد شده وجود دارد. از این رو بکار گیری آزمون هائی نظیر دوربین واتسون و یا بریوش گادفری الز  و هروری      

 (.0959می باشد )ابراهیمی و همکاران، 
 

 اثبات وجود محافظه کاری شرطی
تخمین مدل های رگرسیونی فرهیه ها باید به این پاسخ اساسی پرس  داده شود که آیا محافظه کاری در قبل از بررسی و 

شرکت های نمونه آماری وجود دارد یا خیر؟ چرا که قبل از پاسخ گوئی به این پرس  اساسی نتایج حاصل از آزمون فرهیه 
( به صورت داده های ترکیبی محور 0551سیونی باسو )های پژوه  غیر قابل استناد خواهد بود. به همین منظور مدل رگر

 ( ننان داده می شود.8آزمون قرار می گیرد که نتایج آن در جدول )
 

 (: نتایج حاصل از اثبات وجود محافظه کاری در شرکت های نمونه آماری4جدول )

 INVنماد متغیر وابسته: 

 918تعداد مناهدات: 

 (0551مدل تخمین: مدل باسو )

          
 
        

 
         

 
 (            )       

 نوع راب ه س ح معنی داری tآماره  هریب نماد متغیر

 بی معنی C  12400 12809 مقدار ثابت

 بی معنی RET 12100- 12510- 12491 بازده ساالنه سها  شرکت

 بی معنی DR 12011- 02980- 12058 بازدهی منفی/مثبت
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 معکوس DR*RET 12045- 52181- 12110 اخبار بدشاخص 

 آزمون فینر

 52100 مقدار

 02440 دوربین واتسون

 12180 س ح معنی داری

 12100 هریب تبیین 

 
می باشد که کمتر از س ح  180/1( برابر با 0551ون فینر برای مدل باسو )مننان می دهد که س ح معنی داری آز 8جدول 

از این رو می توان ادعا نمود که  ( معنی دار می باشد.0551می باشد بنابراین مدل رگرسیونی باسو ) 19/1خ ای پذیرش یعنی 
 محافظه کاری در شرکت های نمونه آماری وجود دارد.

 

 مدل رگرسیونی فرضیه اول پژوهش 
 

 (: نتایج مدل رگرسیونی فرضیه اول پژوهش 5) جدول
                                                                             

 599/0 آماره دوربین واتسون

AR (1)   خود رگرسیون مرتبه اول  ندارد 

 911/9 آماره بریوش گادفری

 1095/1 س ح معنی داری

ARMA(1,2)    خود رگرسیون مراتب باال  دارد 

 001/0 آماره بروش پاگان

 998/1 س ح معنی داری

 دارد نا همسانی واریانس

 545/0 آماره آزمون چاو

 501/1 س ح معنی داری

یا پنلی بودن داده هاتابلوئی   تابلوئی 

 881/0 آماره آزمون هاسمن

 509/1 س ح معنی داری

 اثرات ثابت ثابت یا تصادفی بودن اثرات

 ARMA(POOLED-GLS) نتیجه

 
می باشد که ننان می دهد که  599/0مناهده می شود آماره دوربین واتسون برای مدل فرهیه اصلی اول  9بر اساس جدول 

می باشد. ولی این آزمون تنها قادر به تنخیص وجود یا  9/5 -9/0بین اجزای خ ا وجود ندارد چون این مقدار بین همبستگی 
عد  وجود خود همبستگی مرتبه اول می باشد جهت شناسائی خود همبستگی مراتب باال از آزمون بریوش گادفری استفاده 

می باشد  1095/1یعنی  19/1برای فرهیه اصلی اول کمتر از گردیده است و به دلیل آنکه س ح معنی داری این آزمون 
می باشد  19/1بزرگتر از  998/1از طرفی س ح معنی داری آزمون بروش پاگان  بنابراین همبستگی مراتب باالتر وجود دارد.

قل مربعات تعمیم باقیمانده ها وجود دارد. بنابراین باید از مدل رگرسیونی حدا واریانس ناهمسانی دهد منکل که ننان می
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( بینتر از 501/1زمون لیمر )یافته به جای حداقل مربعات معمولی استفاده گردد. همچنین به دلیل آنکه س ح معنی داری آ
      می باشد بنابراین استفاده از داده های پانلی در برابر استفاده از داده های تابلوئی رد می گردد. و درنهایت س ح  19/1

       ( بیانگر این واقعیت است که استفاده از مدل اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت رد 509/1ن هاسمن )معنی داری آزمو
می گردد. بنابراین بهترین مدل رگرسیونی جهت تخمین و آزمون فرهیه اصلی اول استفاده از مدل رگرسیونی حداقل مربعات 

 اده از داده های تابلوئی می باشد. تعمیم یافته در حضور خود رگرسیون مرتبه دو  با استف
 

 مدل رگرسیونی فرضیه دوم پژوهش 
 

 (: نتایج مدل رگرسیونی فرضیه دوم پژوهش 6) جدول
                                                                                    

 598/0 آماره دوربین واتسون

AR(1) خود رگرسیون مرتبه اول    ندارد 

 981/9 آماره بریوش گادفری

 1089/1 س ح معنی داری

ARMA(1,2) خود رگرسیون مراتب باال    دارد 

 089/0 آماره بروش پاگان

 990/1 س ح معنی داری

 دارد نا همسانی واریانس

 900/0 آماره آزمون چاو

 591/1 س ح معنی داری

 تابلوئی تابلوئی یا پنلی بودن داده ها

 991/0 آماره آزمون هاسمن

 599/1 س ح معنی داری

اثراتثابت یا تصادفی بودن   اثرات ثابت 

 ARMA(POOLED-GLS) نتیجه

 
می باشد که ننان دهنده عد  وجود  598/0نیز ننان می دهد آماره دوربین واتسون برای مدل فرهیه اصلی دو   0جدول 

می باشد. ولی همانگونه که قبالً نیز اشاره گردید این  9/5 -9/0همبستگی بین اجزای خ ا می باشد چون این مقدار بین 
آزمون تنها قادر به تنخیص وجود یا عد  وجود خود همبستگی مرتبه اول می باشد جهت شناسائی خود همبستگی مراتب باال 
از آزمون بریوش گادفری استفاده گردیده است و به دلیل آنکه س ح معنی داری این آزمون برای فرهیه اصلی اول کمتر از 

مراتب باالتر وجود دارد. از طرفی س ح معنی داری آزمون بروش پاگان  می باشد بنابراین همبستگی 1089/1یعنی  19/1
باقیمانده ها وجود دارد. بنابراین باید از مدل  واریانس ناهمسانی می باشد که ننان می دهد منکل 19/1بزرگتر از  990/1

به دلیل آنکه س ح معنی داری  رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته به جای حداقل مربعات معمولی استفاده گردد. همچنین
می باشد بنابر این استفاده از داده های پانلی در برابر استفاده از داده های تابلوئی رد      19/1( بینتر از 591/1آزمون لیمر )

در ( بیانگر این واقعیت است که استفاده از مدل  اثرات تصادفی 599/1می گردد. و درنهایت س ح معنی داری آزمون هاسمن )
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مانند فرهیه اول برابر اثرات ثابت رد می گردد. بنابراین بهترین مدل رگرسیونی جهت تخمین و آزمون فرهیه اصلی دو  نیز ه
مدل رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته در حضور خود رگرسیون مرتبه دو  با استفاده از داده های تابلوئی می استفاده از 

  . باشد
 

 سوم پژوهش مدل رگرسیونی فرضیه 

 
 (: نتایج مدل رگرسیونی فرضیه سوم پژوهش 7) جدول

                                                                                  

 518/0 آماره دوربین واتسون

AR(1) خود رگرسیون مرتبه اول    ندارد 

 980/1 آماره بریوش گادفری

 915/1 س ح معنی داری

ARMA(1,2) رگرسیون مراتب باالخود     ندارد 

 058/0 آماره بروش پاگان

 980/1 س ح معنی داری

 دارد نا همسانی واریانس

 808/0 آماره آزمون چاو

 501/1 س ح معنی داری

 تابلوئی تابلوئی یا پنلی بودن داده ها

 118/1 آماره آزمون هاسمن

 509/1 س ح معنی داری

 اثرات ثابت ثابت یا تصادفی بودن اثرات

 (POOLED-GLS-FE) نتیجه

 
می باشد که ننان دهنده عد  وجود  598/0نیز ننان می دهد آماره دوربین واتسون برای مدل فرهیه اصلی سو   1جدول 

می باشد. جهت شناسائی خود همبستگی مراتب باال از  9/5 -9/0همبستگی بین اجزای خ ا می باشد چون این مقدار بین 
گادفری استفاده گردیده است و به دلیل آنکه س ح معنی داری این آزمون برای فرهیه اصلی اول بینتر از آزمون بریوش 

می باشد بنابراین همبستگی مراتب باالترنیز وجود ندارد. از طرفی س ح معنی داری آزمون بروش پاگان  915/1یعنی  19/1
باقیمانده ها وجود دارد. بنابراین باید از مدل  واریانس انیناهمس می باشد که ننان می دهد منکل 19/1بزرگتر از  980/1

رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته به جای حداقل مربعات معمولی استفاده گردد. همچنین به دلیل آنکه س ح معنی داری 
اده از داده های تابلوئی رد      بنابراین استفاده از داده های پانلی در برابر استف .می باشد 19/1( بینتر از 501/1آزمون لیمر )
( بیانگر این واقعیت است که استفاده از مدل  اثرات تصادفی در 509/1نهایت س ح معنی داری آزمون هاسمن ) می گردد. و در

برابر اثرات ثابت رد می گردد. بنابراین بهترین مدل رگرسیونی جهت تخمین و آزمون فرهیه اصلی سو  نیز استفاده از مدل 
 سیونی حداقل مربعات تعمیم یافته با استفاده از داده های تابلوئی می باشد. رگر
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 هاآزمون مانائی داده
باشد باید ابتدا از مانا بودن داده ها اطمینان های پژوه  که به روش رگرسیون میهای فرهیهقبل از بررسی نتایج آزمون

 پسران و کاذب خواهد شد. به همین منظور از آزمونهای ایم حاصل شود. در غیر این صورت رگرسیون پژوه  دچار رگرسیون
 ( ننان داده شده است.4استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول )  9پرون و فیلیپس 5 دیکی فولر تعدیل شده 0شین
 

 (: نتایج حاصل از آزمون مانائی متغیر ها8جدول )

 نماد متغیر

 فیلیپس پرون دیکی فولر تعدیل شده ایم پسران شین

 آماره

س ح معنی 
 آماره داری

س ح معنی 
 آماره داری

س ح معنی 
 داری

-TRAD.CREDIT 59281 اعتبار تجاری  12111 005240 12111 005249 12111 

-CONVER 50214 محافظه کاری شرطی  12111 090201 12111 009219 12111 

هرب اندازه شرکت در 
-SIZE*CONVER 50299 محافظه کاری شرطی  12111 008201 12111 008289 12111 

هرب سیلست پولی انقباهی 
-PM*CONVER 51244 در محافظه کاری شرطی  12111 091259 12111 090255 12111 

-GROWH 58245 فرصت رشد  12111 004254 12111 004254 12111 

-CFO 59258 جریان نقدی آزاد  12111 005295 12111 005294  

-ROA 58289 بازده دارائی  12111 005219 12111 005219 12111 

-LIQ 58250 اهر  دارائی جاری  12111 005251 12111 005251 12111 

 
ها پرون برای همه متغیر ، دیکی فولر تعدیل شده و فیلیپسشین و پسران داری آماره ایم( س ح معنی4با توجه به جدول )

شود. بنابراین ها رد و متغیرهای پژوه  مانا فرض میدر خصوص نامانا بودن متغیرباشد. بنابراین فرض صفر می 19/1کمتر از 
 های رگرسیون چندگانه استفاده کرد.توان از آزمونبا اطمینان می

 

 آزمون فرضیه اول پژوهش 
  .دارد داری معنی تاثیر تجاری اعتبار بر شرطی کاری فرهیه اصلی اول بیان می دارد: محافظه

شود. فرهیه اصلی اول زمانی تائید می گردد که اوالً کل مدل اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده می فرهیهجهت آزمون 
در مدل رگرسیونی         باشد و دوماً متغیر  19/1فینر کمتر از  Fرگرسیونی معنی دارباشد، یعنی س ح معنی داری آماره 

فوق معنی دار باشند. همانگونه که پی  تر در بخ  تنخیص مدل استنباط گردید، باید از روش رگرسیون حداقل مربعات 
تعمیم یافته به جای حداقل مربعات معمولی جهت تخمین مدل فرهیه اصلی اول استفاده نمود همچنین به دلیل اینکه این 

( 5به طرف راست مدل رگرسیونی اهافه می گردد. جدول ) AR(2)مرتبه دو  دارد لذا مدل رگرسیونی منکل خود همبستگی 
 نتایج حاصل از آزمون فرهیه اصلی اول را ننان می دهد.

                                                           
1

 . Im, Pesaran and Shin 
2

 . Augmented Dicky Fuller 
3
. Philips Pron 
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 (: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش1جدول )
 اعتبار تجاری شرکت ها متغیر وابسته :

 TRAD.CREDITنماد متغیر وابسته:

  918 تعداد مناهدات:

 ARMA(POOLED-GLS) نوع مدل تخمین:

                                                                                    

 نوع راب ه س ح معنی داری tآماره  هریب بتا نماد متغیر

 C جز ثابت
12999 542898 

12111 
 مستقیم

شرطیمحافظه کاری   CONVER 
12094-  52509-  

12158 
 معکوس

 CFO جریان نقدی آزاد
12189 52105 

12181 
 مستقیم

 GROWH فرصت رشد
12008 92544 

12110 
 مستقیم

 LIQ اهر  دارائی جاری
12109-  12045-  

12491 
 بی معنی

 ROA بازده دارائی
121111 12885-  

12094 
 بی معنی

 AR(2) خودرگرسیون مرتبه دو 
12189-  12555-  

12955 
 بی معنی

F 52148 فینر 

دوربین 
591/0 واتسون  

100/1 س ح معنی داری  

R
2 151/1  

 
( درصد9) پذیرش مورد خ ای س ح از کمتر (100/1فینر ) آماره داریمعنی شود که س حمناهده می 5با توجه به جدول 

داری آن برابر با دار است چرا که س ح معنینیز معنی CONVERمعنی داراست. از طرفی متغیر  رگرسیونی مدل کل و بوده
توان نتیجه گرفت که متغیر )محافظه کاری شرطی( باشد که کمتر از س ح خ ای مورد پذیرش است. بنابراین میمی 158/1

ه ننان می دهد می باشد ک 591/0روی  متغیر اعتبار تجاری تاثیرمعنی دار دارد. همچنین آماره دوربین واتسون نیز برابر با 
برای  -094/1مقدار آن پس از استفاده از روش داده های ترکیبی نسبت به تابلو اولیه افزای   یافته است. از طرفی مقدار 

هریب بتای محافظه کاری شرطی گواه این م لب است که با افزای  یک واحدی متغیر محافظه کاری شرطی شاهد کاه  
برای هریب تبیین نیز ننان می دهد متغیر های مستقل  151/1ها خواهیم بود. مقدار  واحد در اعتبار تجاری شرکت 094/1

می توان نتیجه گرفت که فرهیه اصلی اول مورد % از متغیر وابسته راتبیین می نمایند. به این ترتیب 5مدل رگرسیونی تنها 
 تائید قرار می گیرد.
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 آزمون فرضیه دوم پژوهش 
جهت  .دارد داری معنی تاثیر تجاری اعتبار و شرطی کاری محافظه بین راب ه بر شرکت، اندازه دارد: اصلی دو  بیان می فرصیه

شود. فرهیه اصلی دو  زمانی تائید می گردد که اوالً کل مدل ی اصلی دو  از مدل رگرسیونی زیر استفاده میآزمون فرهیه
در              باشد و دوماً متغیر  19/1فینر کمتر از  Fرگرسیونی زیر معنی دارباشد، یعنی س ح معنی داری آماره 

مدل رگرسیونی فوق معنی دار باشند. همانگونه که پی  تر در بخ  تنخیص مدل استنباط گردید، باید از روش رگرسیون 
ن به حداقل مربعات تعمیم یافته به جای حداقل مربعات معمولی جهت تخمین مدل فرهیه اصلی دو  استفاده نمود همچنی

به طرف راست مدل رگرسیونی اهافه     AR(2)دلیل اینکه این مدل رگرسیونی منکل خود همبستگی مرتبه دو  دارد لذا 
 نتایج حاصل از آزمون فرهیه اصلی دو  را ننان می دهد. 01می گردد. جدول 

 
 (: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش91جدول )

 ها شرکت تجاری اعتبار :وابسته متغیر

  TRAD.CREDIT:وابسته متغیر نماد

 918 :مناهدات تعداد

 ARMA(POOLED-GLS):تخمین مدل نوع

                                                                                           

 راب ه نوع داری معنی س ح t آماره بتا هریب نماد متغیر

ثابت جز  C 
 مستقیم 121111 542815 12999

 SIZE*CONVER شرطی کاری محافظه در هرب شرکت اندازه
 معکوس 12190 -52154 -12101

آزاد نقدی جریان  CFO 
 مستقیم 12181 52105 12189

رشد فرصت  GROWH 
 مستقیم 12110 92545 12008

جاری دارائی اهر   LIQ 
 معنی بی 12480 -12058 -12100

دارائی بازده  ROA 
 معنی بی 12000 -128811 121111

دو  مرتبه خودرگرسیون  AR(2) 
 معنی بی 12955 -12555 -12189

F 52000 فینر 

591/0 واتسون دوربین  

داری معنی س ح  12109 

R
2 121059 

 
( درصد9) پذیرش مورد خ ای س ح از کمتر (109/1فینر ) آماره داریمعنی شود که س حمناهده می 01با توجه به جدول 

دار است چرا که نیز در مدل رگرسیونی معنیSIZE*CONVER معنی داراست. از طرفی متغیر  رگرسیونی مدل کل و بوده
توان نتیجه گرفت که متغیر باشد که کمتر از س ح خ ای مورد پذیرش است. بنابراین میمی 90/1داری آن برابر با س ح معنی
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آماره دوربین  )اندازه شرکت( روی  راب ه محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر معنی دار دارد. همچنین
می باشد که ننان می دهد مقدار آن پس از استفاده از روش داده های ترکیبی نسبت به تابلو اولیه  591/0واتسون نیز برابر با 

گواه این م لب است که با افزای  یک  SIZE*CONVERبرای هریب بتای  -101/1افزای   یافته است. از طرفی مقدار 
برای  1059/1واحد در اعتبار تجاری شرکت ها خواهیم بود. مقدار  101/1طی شاهد کاه  واحدی متغیر محافظه کاری شر

% از متغیر وابسته راتبیین می نمایند. به این ترتیب  5هریب تبیین نیز ننان می دهد متغیر های مستقل مدل رگرسیونی تقریباً 
 رد.می توان نتیجه گرفت که فرهیه اصلی دو  نیز مورد تائید قرار می گی

 

 آزمون فرضیه سوم پژوهش 
 .دارد داری معنی تاثیر تجاری اعتبار و شرطی کاری محافظه بین راب ه بر انقباظی، پولی سو  بیان می دارد: سیاست فرصیه

شود. فرهیه اصلی سو  زمانی تائید می گردد که اوالً کل ی اصلی سو  از مدل رگرسیونی زیر استفاده میجهت آزمون فرهیه
در            باشد و دوماً متغیر  19/1فینر کمتر از  Fمدل رگرسیونی زیر معنی دارباشد، یعنی س ح معنی داری آماره 

گرسیون مدل رگرسیونی فوق معنی دارباشند. همانگونه که پی  تردر بخ  تنخیص مدل استنباط گردید، باید از روش ر
حداقل مربعات تعمیم یافته به جای حداقل مربعات معمولی جهت تخمین مدل فرهیه اصلی سو  استفاده نمود همچنین به 

به طرف راست مدل رگرسیونی اهافه     AR(2)دلیل اینکه این مدل رگرسیونی منکل خود همبستگی مرتبه دو  دارد لذا 
 ه سو  را ننان می دهد.نتایج حاصل از آزمون فرهی 00می گردد. جدول 

 
 (: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش99جدول )

 متغیر وابسته: اعتبار تجاری شرکت ها

 TRAD.CREDITنماد متغیر وابسته:

 918 تعداد مناهدات:

 (POOLED-GLS) نوع مدل تخمین:
                                                                                   

 tآماره  هریب بتا نماد متغیر

س ح معنی 
 نوع راب ه داری

 مستقیم C 12998 554/51 121111 جز ثابت

 بی معنی PM*CONVER 12140- 12410- 12948 سیاست پولی انقباهی هرب در محافظه کاری شرطی

 مستقیم CFO 12181 52009 12190 جریان نقدی آزاد

 مستقیم GROWH 12091 92090 12115 فرصت رشد

 بی معنی LIQ 12101- 12500- 12499 اهر  دارائی جاری

 بی معنی ROA 12111 12819- 12041 بازده دارائی

F  52905 فینر 

 02589 دوربین واتسون

 12189 س ح معنی داری

R2 12109 
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( درصد9) پذیرش مورد خ ای س ح از ( کمتر185/1فینر ) آماره داریمعنی شود که س حمناهده می 00با توجه به جدول 
دار نیز در مدل رگرسیونی معنیPM*CONVER ولی مالحظه میگردد که متغیر  معنی داراست. رگرسیونی مدل کل و بوده

توان باشد که بینتر از س ح خ ای مورد پذیرش است. بنابراین میمی 948/1داری آن برابر با نمی باشد چرا که س ح معنی
فظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیرمعنی داری نتیجه گرفت که متغیر )سیاست پولی انقباهی( روی راب ه محا

می باشد که ننان میدهد مقدار آن پس از استفاده از روش داده های  589/0ندارد. همچنین آماره دوربین واتسون نیز برابر با 
  و  مورد تائید قرار ترکیبی نسبت به تابلو اولیه کاه  یافته است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که فرهیه اصلی س

 نمی گیرد.

 

 بحث و نتیجه گیری 
نتایج حاصل از فرهیه اول مبنی بر تاثیر محافظه کاری شرطی به عنوان متغیر مستقل با متغیر وابسته )اعتبار تجاری( با در 

دوره آزمون تبیین و  بازده دارائی ها و اهر  دارائی جاری( برای جریان نقدی آزاد، نظرگرفتن متغیرهای کنترلی )فرصت رشد،
ارزیابی شده است. با توجه به نتایج می توان گفت که در دوره آزمون؛ فرهیه اول پژوه  با آزمون مدل شامل )تاثیر: محافظه 

% معنی دار و پایا می باشد. در این پژوه  با آزمون این 55کاری شرطی بر اعتبار تجاری( مدل این فرهیه در س ح اطمینان 
نی دار از نوع تاثیر معکوس بین متغیر مستقل محافظه کاری شرطی بااعتبار تجاری یافت شد. بنابراین، نتایج مدل مدل تاثیر مع

فرهیه اول بیانگر این مهم است که با تغییر در محافظه کاری شرطی میزان اعتبار تجاری تغییر خواهد یافت و این ننان 
( در پژوهنی که با هدف بررسی تاثیر محافظه کاری 0959مکاران )دهنده تائید فرهیه اصلی اول می باشد. خبیری و ه

-0955شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  055شرطی بر اعتبار تجاری شرکت ها بر روی 
 و دارد. فرانسیس وجود داری معنی راب ه تجاری اعتبار با کاری محافظه انجا  داده بودند به این نتیجه رسیدند که بین 0959

بین     منفی راب ة وجود بیانگر نتایج که پرداختند مالی هزینه های و محافظه کاری راب ه بررسی ( به5109همکاران )
بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نتایج حاصل از آزمون فرهیه اول همسو با         مالی هزینه های و محافظه کاری

تائی از  48( می باشد. به طور کلی استفاده از یک نمونه 5109( و فرانسیس و همکاران )0959همکاران )یافته های خبیری و 
بیانگر این نتیجه بوده است که محافظه کاری شرطی   0951 -0955شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 

 ن تاثیر منفی معنی داری دارد. براعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا
نتایج حاصل از فرهیه دو  مبنی بر تاثیر اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیلی  بر راب ه محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری 
 شرکت ها با در نظرگرفتن متغیرهای کنترلی )فرصت رشد، جریان نقدی آزاد، بازده دارائی ها و اهر  دارائی جاری( برای دوره
آزمون  تبیین و ارزیابی شده است. با توجه به نتایج می توان گفت که در دوره آزمون؛ فرهیه اصلی دو  پژوه  با آزمون مدل 

%، 59شامل )تاثیر: اندازه شرکت بر راب ه محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها( مدل این فرهیه در س ح اطمینان 
ژوه  با آزمون این مدل تاثیر  معنی دار از نوع تاثیر منفی بر روی راب ه بین محافظه کاری معنی دار و پایا می باشد. در این پ

شرطی و اعتبار تجاری از طرف اندازه شرکت یافت شد. بنابراین می توان گفت که فرهیه اصلی دو  نیز مورد تائید قرار 
 شرکت، باالتر حسابداری کاری محافظه نتیجه، ه در( در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند ک5109میگیرد. احمد ودولمان )

       شرکت برای باالتر کند. سوددهی می کمک شرکت ویژه پروژه مخارج تر پایین احتمال و شرکت آینده باالتر سوددهی
 آن برای را بینتر تجاری اعتبار تا هستند مایل که کند تضمین را منتریانی و کنندگان عرهه با پایدار همکاری روابط تواند می
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در این میان اندازه شرکت میتواند نق  بسزائی در ایجاد این  .کنند فراهم آینده مدت طوالنی همکاری انتظار اساس بر شرکت
 مثبت راب ه بر منتری و کننده عرهه ( نیز بیان می دارند که سوابق5109نوع روابط و همکاری فرهم نماید. دای و یانگ )

 مالکیت خصوصی شرکت که است منهودتر زمانی تاثیر این. گذارد می تاثیر تجاری اعتبار و حسابداری کاری محافظه بین
است و یا اندازه  کننده کنترل سهامدار منتری، یا کننده عرهه که است منهود کمتر زمانی و دارد بینتری بازار قدرت و دارد

یافته های مبتنی بر فرهیه اصلی دو  همسو با یافته های احمد شرکت پائین تر است. بنابر این می توان نتیجه گرفت که 
تائی  از شرکت های بورس اوراق  48( می باشد. به طور کلی استفاده از یک نمونه 5109( و دای و یانگ )5109ودولمان )

افظه کاری شرطی بیانگر این نتیجه بوده است که اندازه شرکت بر راب ه بین  مح 0951 -0955بهادار در فاصله سال های 
 واعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی معنی داری دارد.

نتایج حاصل از فرهیه سو  مبنی بر تاثیر سیاست پولی انقباهی به عنوان متغیر تعدیلی بر روی راب ه محافظه کاری شرطی به 
به عنوان متغیر وابسته  بادر نظرگرفتن متغیرهای کنترلی )فرصت رشد، جریان  عنوان متغیر مستقل و اعتبار تجاری شرکت ها

نقدی آزاد، بازده دارائی ها و اهر  دارائی جاری( برای دوره آزمون تبیین و ارزیابی شده است. با توجه به نتایج می توان گفت 
لی انقباهی بر راب ه محافظه کاری شرطی و که در دوره آزمون؛ فرهیه سو  پژوه  با آزمون مدل شامل )تاثیر: سیاست پو

%، معنی دار و پایا نمی باشد. در این پژوه  با آزمون این مدل 59اعتبار تجاری شرکت ها( مدل این فرهیه در س ح اطمینان 
د. هیچ تاثیر معنی داری بر روی راب ه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری از طرف سیاست پولی انقباهی یافت نگردی

 ( در یافته دیگر خود بیان میدارند که که5109بنابراین می توان گفت که فرهیه سو  مورد تائید قرار نمی گیرد. دای و یانگ )
 تاثیر حسابداری کاری محافظه این و آورند می دست به بینتر تجاری حسابداری، اعتبار بینتر کاری محافظه با شرکت هایی

 تغییرات ،0541 دهه در که دریافتند( 5100) همکاران و بودری .دارد انقباهی پولی استسی تحت تجاری اعتبار بر بینتری
 مهمی طور به که گردد می شده فهرست شرکت های در کلی گذاری سرمایه واریانس به منجر پولی سیاست در فراوان

 دارد تمایل شرکت گذاری سرمایه رفتار که دهد می ننان را منخصاتی این. گردد می 0511 دهه در کلی واریانس از کوچکتر
( در یافته های 0959همچنین خبیری و همکاران ) .گردد می مواجه ثباتی بی با پولی سیاست خاطر به که وقتی باشد یکنواخت

خود هیچ نوع تاثیر معنی داری از سیاست پولی انقباهی بر اعتبار تجاری گزارش نمی کنند. بنابر این می توان گفت که نتایج 
افته های ( و همچنین نتایج متمایزی از ی0959حاصل از فرهیه سو  در این پژوه  همسو با یافته های خبیری و همکاران )

تائی  از شرکت های  48( ارائه می نماید. به طور کلی استفاده از یک نمونه 5100( و بودری و همکاران )5109دای و یانگ )
بیانگر این نتیجه بوده است که سیاست پولی انقباهی بر راب ه بین   0951 -0955بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 

اری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ نوع تاثیری معنی داری محافظه کاری شرطی و اعتبار تج
 ندارد.

 

 پژوهش نتایج بر مبتنی پیشنهادات
توانند، با در نظر گرفتن تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران، ذینفعان و اعتبار دهندگان جهت بهره مندی از اطالعات می (0

های پذیرفته شده  در شرکتنسبت به تخمین و برآورد ارتباط این متغیر ها  تجاری شرکت هامحافظه کاری شرطی و اعتبار 
 در بورس اوراق بهادار تهران اقدا  نمایند.
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 سهامداران و منافع حداکثرسازی ،شرکت ها وصنایع در نمایندگی مسائل کاه  ذینفعان، منافع به توجه کارایی، افزای  (5
لذا توجه به محافظه کاری . است کنوری هر اقتصاد اساسی اهداف از ممکن، شکل ترینبهینه به منابع مصرف و اثربخنی

نفعان دارای اهمیت گذاران و ذیشرطی و اعتبار تجاری و سیاست پولی انقباظی و همچنین اندازه شرکت ها برای سرمایه
با آن این متغیرهای  مهم را محاسبه کرد،  ها به ارائه برخی اطالعات که بتوانشود شرکتاین پیننهاد میاست. بنابر
 بپردازند.

اصلی اول منخص گردید محافظه کاری شرطی  بر اعتبار  های فرهیههای این پژوه  و بر اساس یافتهبا توجه به یافته (9
    ان و داردارد. بنابراین به ذینفعان، سها  س اوراق بهادار تهران تاثیر منفیتجاری شرکت های پذیرفته شده در بور

 شود این نکته را در نظر داشته باشند. گذاران پیننهاد میسرمایه

اصلی دو  منخص گردید اندازه شرکت بر راب ه بین  های فرهیههای این پژوه  و بر اساس یافتهبا توجه به یافته (8
ثیر منفی ومعنی داری دارد. محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا

 شود این نکته را در نظر داشته باشند. گذاران پیننهاد میداران و سرمایهبنابراین به ذینفعان، سها 

اصلی دو  منخص گردید سیاست پولی انقباهی بر راب ه  های فرهیههای این پژوه  و بر اساس یافتهبا توجه به یافته (9
معنی داری  ر تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ نوع تاثیربین محافظه کاری شرطی و اعتبا
 شود این نکته را در نظر داشته باشند. گذاران پیننهاد میداران و سرمایهندارد. بنابراین به ذینفعان، سها 

 

 آتیهای پیشنهاداتی برای پژوهش

( و جهت سنج  اعتبار تجاری از مدل دای و 0551از مدل باسو )در این پژوه  جهت سنج  محافظه کاری شرطی   (0
( استفاده شده است. در تحقیقات بعدی 0959( و جهت سنج  سیاست پولی انقباهی از خبیری و همکاران )5109یانگ )

رسی و های دیگری به برتوان از روشتوان روی این متغیرها تمرکز کرد و همچنین میمرتبط با موهوع پژوه  حاهر می
 محاسبه این متغیر پرداخت.

شود در تحقیقات بعدی محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها  با سایر ابعاد مالی شرکت نیز بررسی پیننهاد می  (5
 شود و نتایج با یکدیگر مقایسه گردد.

وجود ندارد، این احتمال  (5109( و مدل های دای ویانگ )0551های باسو )گونه توافقی بر روی مدلاز آنجایی که هیچ  (9
شود، در های اقتصادی، را ننان ندهند. بنابراین پیننهاد میوجود دارد، که مدل انتخاب شده در تحقیق حاهر، مولفه

 گیری این سه متغیر  استفاده شود.پژوه  های آتی برای کمتر شدن خ اهای اندازه گیری، از چند مدل برای اندازه

 تحقیق حاهر در تحقیقات مرتبط با این موهوع استفاده گردد و نتایج با هم مقایسه گردند. پیننهاد می شود از نتایج (8

 

 منابع 
 ( ،بررسی راب ه بین هزینه0944ابراهیمی کردلر، علی، شهریاری، علی رها ،) های سیاسی، فرهیه سیاسی و محافظه

 .00-9صص ، 91، شماره 00های حسابداری و حسابرسی، دوره کاری در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی
 آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتنارات سمت (،0949) ،، مؤمنی، منصورآذر، عادل. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                              9311 ، بهار33 ، شماره3دوره   

 

11 

 

 ( ،0940ادهم ذاکر ،) ، داننگاه آزادپایان نامه کارشناسی ارشد، نق  محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سها 
 تهران.  تحقیقاتو واحد علو   اسالمی

 ری، مدیریت مالی و علو  اقتصادی، کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابدا ،(0945)، افالطونی، عباس، نیکبخت، لیلی
 . انتنارات ترمه

 دکتری، داننگاه آزاد  گیری محافظه کاری حسابداری، رسالهتبیین و ارائه الگویی برای اندازه(، 0949)مهد، بهمن، بنی
 تهران.  تحقیقاتو علو  احد اسالمی و

 ای بر روش تحقیق در علو  انسانی، انتنارات سمتمقدمه(، 0941)نیا، محمد رها، حافظ . 

 بررسی تأثیر سیاست پولی و محافظه کاری بر اعتبار تجاری  ،(0959) گلبهار، مهدی، ،ایرجی راد، ارسالن ،فهیمه ،خبیری
داننگاه علمی  ،المللی اقتصاد، مدیریت، رواننناسیکنفرانس بین  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت

 . کاربردی استانداری

 ،های بررسی محافظه کاری درگزارشگری مالی، بین عد  تقارن اطالعاتی و راب ه، (0941) عبداهلل،، آزاد، جواد رهازاده
 . 41-09، صص 98 شماره ،09 دوره حسابرسی، حسابداری و

 ( ،تئوری حسابداری، انتنارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. 0941شباهنگ، رها ،) 

 ( ،نبود تقارن اطالعاتی و نق  اطالعاتی محافظه کاری، حسابدار، دوره 0944شوروزی، محمدرها و خاندوزی، برزگر ،)
 .  09-90، صص 9، شماره 58

 058، ص رسا بازرگانی، و فرهنگ اقتصاد، (0915)، مرتضی باغیان،  قره . 

 ،هزینه سرمایه سها  عادی، های کیفی وبررسی راب ه بین ویژگی(، 0940) هیاءالدین،، مجدی، غالمرها کردستانی    
  . 018-49، صص 85 شماره ی چهاردهم،دوره حسابرسی، های حسابداری وبررسی

  ،آن با اقال  تعهدی  بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و راب ه(، 0944عباس، )حسنی، محمد،  ،، حالجکاوهمهرانی
 . 011-44صص  ،9 شماره، 0دوره ، و حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری

 کارشناسی  پایان نامه ،کارانهمحافظهکارانه و غیر (، راب ه ارزش اطالعات مالی حسابداری محافظه0944)، رامین ،محرومی
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