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 چکيده
ر بین د شرکت یتجار یگذاران، رقابت در بازار محصول و اعتبار هیسرما یاحساس التیرابطه تما یبررساین پژوهش به 

شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر 
 باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقاالتهمبستگی می-منطق اجرا استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی

ه با های همبستگی و رگرسیون چندگانست. روابط بین متغیرها با استفاده از مدلشده اداخلی و خارجی و اینترنت استفاده
 بندی و پس از ساماندهی و محاسبهافزار اکسل طبقهشده در نرمهای گردآوریرویکرد پانل پویا آزمون شده است. ابتدا داده

های پژوهش، نمونه منظور بررسی فرضیهبهبهره گرفته شد.  Rافزار آماری وتحلیل اطالعات از نرممتغیرها، جهت تجزیه
در  1399-1390های شده از بورس اوراق بهادار تهران به روش جامعه در دسترس طی سالهای پذیرفتهآماری از شرکت

تظار در سطح خطای مورد ان ها نتایج حاصل از بررسی فرضیهنظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و تخمین رگرسیون
ول رقابت در بازار محص وجود دارد. یدار یشرکت رابطه معن یگذاران و اعتبار تجار هیسرما یاحساس التیتما نیبنشان داد 

 کند. یمن لیشرکت را تعد یگذاران و اعتبار تجار هیسرما یاحساس التیتما نیرابطه ب

 ی.تجار یاعتبار ،گذاران، رقابت در بازار محصول هیسرما یاحساس التیتما کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
در زمان  گردش کاالها و ارزها میشود که تقس یم یبنگاه ها ناش نیب یفروش اعتبار تیعمدتاً از فعال یاعتبار تجار نیتأم

کرد، رید تافیدر نهیو هز ینقد فیتخفنکول،  نرخ است. یبیو معا ایمزا یدارا یاعتبار یفرم ها نیرائه چنا است. ایو جغراف
اغلب  یاستراتژ یشرکت و اجرا اتیاز عمل تیحما یایاما مزا شوند،یمنعکس م یاعتبار تجار نیتام نهیدر هز یهمگ
شرکت سه  ،یاعتبار تجار نیمهم تام یمال ماتیاتخاذ تصم هنگام .دهدیسوق م یرا به ارائه اعتبار تجار رندگانیگمیتصم

 زهیانگ قاتیعمدتاً بر تحق پیشین مطالعات .ردیگ یرا در نظر م هیسرما تیبه عرضه و ظرف لیتما زه،یاستفاده از انگمولفه 
 یبحران مال ای یاقتصاد طیمح ،یتوسعه بازار مال ری)شامل تأث هیسرما تی( و ظرفیمال نیتأم زهیو انگ یاتیعمل زهی)شامل انگ

ها سه باور است که شرکت نیبر ا پژوهش نیا گرفتند. دهیقصد عرضه را ناد ی( متمرکز بودند، اما بررسیبر عرضه تجار
 د گرفت.در نظر خواهن یاعتبار تجار نیتام یبرا یریگمیرا در هنگام تصم هیسرما ییبه عرضه و توانا لیتما زه،یعامل انگ

و  یفعل انیمشتر یاعتبار تیوضع یبرا یاعتبار تجار نیبه تام لیما ایآ ست؟یچ ی: هدف از استفاده از اعتبار تجاریعنی
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 اعتباری و محصول بازار در رقابت گذاران، سرمایه احساسی تمایالت رابطه بررسی

 شرکت تجاری
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بارتند ع موجود لیدالیا خیر؟  وجود دارد یاعتبار تجار نیاز تام تیحما یبرا یپول کاف ایآنها است؟ آ یاعتبار تجار سکیر
 یول، اجرامعق یمال نیتأم باتیبه ترت یابیدست یبرا یاتیعمل یهانهیکسب درآمد از هز یبرا توانندیها ماز: اوالً، شرکت

  رائه کنند.ا یگسترش سهم بازار، اعتبار تجار ایفروش، و حفظ  یارتقا ،یحفظ روابط با مشتر مت،یق ضیتبع یهایاستراتژ
ملزم به توجه  ،یفروش اعتبار تیفعال کیبه عنوان  ،یاعتبار تجار نیتأم یبرا رندگانیگ میتصم زهیصرف نظر از انگ اً،یثان

 میدر تصم یتتوسعه آ ییو توانا انیت گذشته و حال مشتراعتبارا یابیارز نیبنابرا  هستند. یافتنیدر یبه وصول حساب ها
 ینگیتقال نقدان ،یعرضه اعتبار تجار رفتار شود. تیحما دیموجود شرکت با ی. سوم، منابع مالردیگ یقرار م دیمورد تاک یریگ

 اتیبر عمل ریتأث یدهد، بلکه ممکن است وجوه را برا یوجوه را از دست م یدهد، نه تنها ارزش زمان یم لیشرکت را تشک
در نظر  با  است. یباالتر از اعتبار بانک یاعتبار تجار متیکند که ق یم دییاز مطالعات تا یبرخ یببرد. حت نیاز ب یعاد

 یارند که داراد یاعتبار تجار نیبه در نظر گرفتن تام یشتریب لیتما یفرصت، بنگاه ها زمان نهیمانند هز یگرفتن عوامل
 یریپذا امکانب یمیارتباط مستق ییو توانا لیتما ن،یبنابرا باشند. یقو یخارج یمال نیتام تیو ظرف یکاف ینقد انیجر

 پژوهش نیا شود. یرفتار عرضه اعتبار تجار یینها یتواند منجر به اجرا یسه عامل م نیا بیترک دارد. یریگمیتصم
 .کندیم و بررسی  لیتحل یریگمیسه عامل تصم قیرا از طر یبر عرضه اعتبار تجار گذارهیاعمال احساسات سرما یچگونگ

 کیبه عنوان  نی( معتقدند که چ2011)، 1لو و یانگ . در ادامه به تشریح مسئله پیش روی این پژوهش پرداخته خواهد شد.
 شتریب زین یبانک یاز وام ها یحت یاقتصاد مل یبرا یتجار یاعتبار تیناقص، حما یمال ستمیکشور در حال توسعه با س

ابت کرده را ث یبر اعتبار تجار یپول استیس راتییتغ ریتأث ژهیبه و ،یخارج یاقتصاد طیموجود مح قاتیخواهد شد. تحق
 ریتأث شرکت یمال نیمختلف تأم ماتیبر تصم یخارج یرمنطقیعامل غ کیگذاران به عنوان  هیاست، اما احساسات سرما

خواهد  یبر اعتبار تجار یمهم ریتاث زیگذاران ن هیسرما لیشرکت، تما یمال نیتام ستمیاز س یعنوان بخش به گذارد. یم
است  برخوردار یکه از اعتبار تجار یکند با موضوع یارائه م کسب و کار محورآن اعتبار  یکه شرکت برا یموضوع داشت.

موارسازی ه ان،یحفظ ارتباط با مشتر یعرضه اعتبار تجار نیاز چن یاست و هدف اصل یمشتر ؛ چرا که شرکت،متفاوت است
ت هنوز به طور گسترده توسط شرک یاعتبار تجار نکهیا لیشده است که دل مشخص فروش و ثبات حجم فروش است.روند 

 یابترق طیمح کی در رقابت در بازار محصول است. یبرا یاست که ابزار مهم نیشود ا یم رفتهیباال پذ یها نهیها با هز
 کنند. یرائه ما انیتوسط مشتر نیگزیجا نیاز انتخاب منبع تام یریجلوگ یرا برا یشتریب یتر، شرکت ها اعتبارات تجار

تفاده مهم اس یابیابزار بازار کیبه عنوان  یاعتبار تجار نیدارند، از تام یقو یاعتبار تجار یهاتیکه قابل ییهاشرکت
ضه اعتبار عر ایو آ ابدییم شیها افزادر دسترس بنگاه یمال نیانواع منابع تام ان،گذارهیسرما لیتما طیخواهند کرد. در شرا

 یقابتر یها تیمز دیشرکت ها با ،رقابتیبقا و توسعه سالم در بازار  ه منظورب ن،یبر اافزون  دهد؟یم شیافزا زیرا ن یتجار
 خود را داشته باشند.

 اریبس یآنها، تمرکز صنعت ینوآور یها ییهستند و توانا یو نوآور تیریمد ییاز شرکت ها فاقد توانا یاریحال، بس نیبا ا
ها بنگاه یوقت است. فیدر حال حاضر نسبتا ضع انیمذاکره با مشتر ییاست و توانا یکم است، رقابت در همان صنعت قو

و  هازهیتفاوت در انگ لیبه دل یبر عرضه اعتبار تجار گذارهیاحساسات سرما ریتأث ایآ شوند،یمواجه م یبا رقابت بازار متفاوت
 ماتیگذار در تصم هیانتقال خرد احساسات سرما سمیتواند مکان یمشکالت م نیا مطالعه  متفاوت است؟ شانیهاییتوانا
 قیاز طر گذارهیکه احساسات سرما دادندنشان ( 2019) 2هوآنگ و همکاران دهد.جیه  و توضیح شرکت را تو یمال نیتام

که احساسات  دهدینشان م پژوهش نیحال، ا نیع در مثبت دارد. ریتأث یبر اعتبار تجار ییو توانا لیتما زه،یسه کانال انگ
 ارد.بازار هستند، د فیکه در رقابت ضع ییهابازار نسبت به شرکت یها در رقابت قوبر شرکت یتریقو ریتأث گذارهیسرما

                                                           
1 Lu and Yang  
2 Huang, et al., 
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را  یبر اعتبار تجار گذارهیاحساسات سرما ریتفاوت تأث و دهدیم بسطرا  یبر اقتصاد واقع یزاقتصاد مجا ریتأثپژوهش  نیا
 مرحله کامل نیرا در ا یاعتبار تجار یریگمیتصم سمیمکان پژوهش ، نیا .کندیم لیمختلف رقابت بازار تحل طیتحت شرا

 ینظر یمبنا کو ی کندیارائه م یاقتصاد واقع یعمل کردن بر رو یبرا یاقتصاد مجاز یبرا یشتریو شواهد ب کندیم
 یراب ینقش مثبت در اعتبار تجار یفایا یبرا گذارهیتا از احساسات سرما کندیدولت فراهم م یعملکرد یهابخش یبرا

رقابت  طیمحتوام با  و سالمت استفاده کنند. یسازیدر جهت عقالن نیچ هیتوسعه بازار سرما تیبهبود رقابت بازار و هدا
که چگونه احساسات  کندیم یو بررس پردازدیم یخارج یرمنطقیعوامل غ یبه بررس پژوهش نیصنعت، ا یهایژگیبازار و و

نه تنها ( 2019پژوهش در راستای پژوهش هوآنگ و همکاران ) نیا .گذاردیم ریتأث یبر عرضه اعتبار تجار گذارهیسرما
 زیرقابت بازار را ن لیبلکه عامل تعد دهد،یمورد مطالعه قرار م یرا در عرضه اعتبار تجار گذارانهیاحساسات سرما سمیمکان

 .دهدیم حیتوض شتریآن را ب ریو تفاوت در تأث مورد بررسی قرار داده

 

 پيشينة پژوهش
نمایانگر بیش از مشاهده ساالنه در ایاالت متحده که  16463با استفاده از یک نمونه متشکل از  (2020) 1شو و همکاران

اجتماعی و اعتبار تجاری بررسی  پذیری است، رابطه بین تمام جنبه های مسئولیت 2016-1996شرکت در دوره  2455
اجتماعی باعث کاهش هزینه شرکت برای بدهی  پذیری . مطالعات قبلی نشان می دهد که عملکرد باالی مسئولیتنمودند

 ذیریپ که نشان می دهد امتیازات کلی باالتر مسئولیتنمودند قاطعی ارائه  شواهد این محققینو سرمایه سهام می شود. 
 نقش مهمی را که مسئولیت این محققیناجتماعی به سطح باالتری از اعتبار تجاری مربوط است. روی هم رفته، نتایج 

 حاضرالعه جسته می سازد. مطاجتماعی در افزایش تمایل تأمین کنندگان برای افزایش اعتبار تجاری ایفا می کند، بر پذیری
اجتماعی در طراحی قراردادهای خریداران  پذیری همچنین دارای پیامدهای مهم زنجیره تأمین است که بر نقش مسئولیت

 می کند.  اجتماعی تأکید پذیری مسئولیتدر و تأمین کنندگان و سطح اعتبار تجاری شرکت های خریدار با سرمایه گذاری 
محور آن را برای  اقتصادی و اعتبار تجاری و پیامدهای ارزش یاطمیناننارابطه بین  ( در بررسی2020) 2جوری و همکاران

 ها دوره های قابل دریافت خود را محدودکه بنگاه یافتند. در این راستا، در نمودندشرکت های دولتی ایاالت متحده بررسی 
پرداخت کمتری از سوی تامین کنندگان روبرو می شوند. تأثیر اقتصادی باال، با دوره های  یاطمیناننا می کنند و در دوره

 یمیناناطنا تغییرات سیاست اعتبار تجاری بر ارزش شرکت یک روند غیرخطی است. تشدید اعتبار تجاری در دوره های 
را فقط به یک نقطه خاص افزایش می دهد که فراتر از آن ارزش نزول می یابد، زیرا کاهش  شرکتاقتصادی باال، ارزش 

 بیش از حد اعتبار تجاری می تواند منجر به از دست دادن مشتری در برابر رقبا شود.

 یوابستگ که و دریافتند نمودند یرا بررس یبر اعتبار تجارتجاری گروه  ی بهوابستگ اثر پژوهشیدر (  2020) 3چونگ و ایم
 یحاک جیارد. نتاد یبر عرضه اعتبار تجار یمنف ریاما تأث یاعتبار تجار یبر تقاضا یمثبت ریتأث یگروه تجار کیشرکت به 

 یرکمت اریبس یسازد اعتبار تجار یوابسته گروه را قادر م ی، شرکت هایتجار یگروه ها یاز آن است که قدرت چانه زن
 این محققین، ه هر رویداشته باشند. ب یشتریب ی، تقاضایمال یها تیاما در صورت مواجه شدن با محدود ؛دهند ارائه

 هیسرما یبازارها قیعضو از طر یدادن به شرکت ها ارانهی یبرا یتجارت به عنوان ابزار یاز عملکرد اعتبار مال یشواهد
و عرضه  یجاراعتبار ت یبر تقاضا یتجار یگروه ها یوابستگ اتریها تأث افتهی نی. انمودندن دایپ یگروه تجار کیدر  یداخل

 دهد. یم حیمنحصر به فرد اقتصاد کره توض یها یژگیکوتاه مدت را از منظر و یبده یدر بازارها

                                                           
1 Xu, et al., 
2 Jory, et al., 
3 Chong and Im 
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 شتریب یو به بررس شرکت یبر اعتبار تجار گذارهیاحساسات سرما ریتأث یبررس ( در پژوهشی به2019) 1هوآنگ و همکاران
این  .رداختندپدر بازار  فیبازار و رقابت ضع یرقابت قو طیدر مح یبر عرضه اعتبار تجار گذارهیاحساسات سرما ریتفاوت تأث
ها شرکت یبر اعتبار تجار نیدر بازار اوراق بهادار چ گذارهیاحساسات سرما ریتأث یبررس یپانل برا نیتخم کیاز تکن محققین
 یجاربر اعتبار ت ییو توانا لیتما زه،یسه کانال انگ قیاز طر گذارهیکه احساسات سرما دهدینشان م هاافتهی .کنندیاستفاده م

ها در رقابت بر شرکت یتریقو ریتأث گذارهیکه احساسات سرما دهدینشان م پژوهش نیحال، ا نیع در مثبت دارد. ریتأث
 یتصاد واقعبر اق یاقتصاد مجاز ریتأثپژوهش  نیا بازار هستند، دارد. فیکه در رقابت ضع ییهابازار نسبت به شرکت یقو
 .کندیم لیمختلف رقابت بازار تحل طیرا تحت شرا یبر اعتبار تجار گذارهیاحساسات سرما ریتفاوت تأث و دهد،یم بسطرا 

 یاقتصاد مجاز یبرا یشتریو شواهد ب کندیمرحله کامل م نیرا در ا یاعتبار تجار یریگمیتصم سمیمکان پژوهش ، نیا
تا  کندیدولت فراهم م یعملکرد یهابخش یبرا ینظر یمبنا کو ی کندیارائه م یاقتصاد واقع یعمل کردن بر رو یبرا

 نیچ هیاتوسعه بازار سرم تیبهبود رقابت بازار و هدا یبرا ینقش مثبت در اعتبار تجار یفایا یبرا گذارهیاز احساسات سرما
 یبه بررس پژوهش نیصنعت، ا یهایژگیرقابت بازار و و طیمحتوام با  و سالمت استفاده کنند. یسازیدر جهت عقالن

یم ریتأث یبر عرضه اعتبار تجار گذارهیکه چگونه احساسات سرما کندیم یو بررس پردازدیم یخارج یرمنطقیعوامل غ
 .گذارد

ها و اعتبار تجاری توسط شرکت وجه نقدشناسایی رابطه بین نوسانات گردش ( در پژوهشی به 2019) 2هریس و همکاران
این مطالعه، رگرسیون های اثر ثابت کشور را مورد آزمون قرار داده و رابطه پرداختند. در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی 

رکت د. سپس، این رابطه با کلیه شو سرمایه گذاری شرکت در اعتبار تجاری را آزمایش می کن وجه نقدبین نوسانات گردش 
هایی که بر اساس اندازه شرکت در دو گروه متمایز قرار گرفته اند، بررسی می شوند و سپس دوباره رابطه قبل و بعد از 

با میزان اعتبار تجاری ارائه شده مرتبط است.  وجه نقدمقایسه می شود. سطوح باالی نوسانات گردش  2008بحران مالی 
مایه که ممکن است دسترسی کمتری به منابع خارجی سر -پول در بین بنگاه های کوچکتر  وجه نقدبا نوسانات رابطه منفی 
بیشتر است. اعتبار تجاری به ویژه در  2008بیشتر است. عالوه بر این، رابطه منفی پس از بحران مالی سال  -داشته باشند

ها ممکن است نتوانند سرمایه گذاری رد. با این وجود، شرکتاقتصادهای در حال توسعه نقش مهمی در فرآیند تجارت دا
ایج به را تجربه می کنند. این نت وجه نقدخود را در اعتبار تجاری حفظ کنند؛ در حالی که سطح بیشتری از نوسانات جریان 

 و برای بنگاه های کوچک مشهود است.  2008ویژه پس از بحران مالی سال 
ند. پرداخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا به بررسی( 1399) نوروزی و افالطونی

است. به منظور  1386-1396 یزمان ۀدر بورس اوراق بهادار تهران در باز شدهرفتهیشرکت پذ 147نمونة پژوهش شامل 
ستفاده ا ستایا یکردهایبه عنوان رو عیها و صناکنترل اثرات سال کردیو رو یبیترک یهاداده کردیالگوها از رو نیتخم
با  ایپو یبیترک یهاداده کردیرو ،یاعتبار تجار یعرضه و تقاضا زانیموجود در م ییایلحاظ نمودن پو یو برا دهیگرد

 شیکه با افزا دهدیدر مجموع نشان م جینتا استفاده شده است. ،یلیبه عنوان آزمون تکم افته،یمیتعم یبرآوردگر گشتاورها
 ینگینقد یمنف ریتأث انگریب هاافتهی ن،ی. همچنابدییم شیافزا یاعتبار تجار یعرضه و تقاضا زانیاندازه و عمر شرکت، م

 یهاتیحدودم ادارمعن ریاز تأث یپژوهش، شواهد کاف جینتا ن،یاست. با وجود ا یاعتبار تجار یعرضه و تقاضا زانیشرکت بر م
پژوهش  ةیاوّل جینتا ،یلیتکم یهاحاصل از آزمون یهاافتهی. کندیارائه نم ،یاعتبار تجار یعرضه و تقاضا زانیبر م یمال

 .کندیم دییرا تأ

                                                           
1 Huang, et al., 
2 Harris, et al. 
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بار کاری حسابداری و اعتبررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه ( به بررسی1398و همکاران ) پیفه
 127جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و پرداختند.  هاتجاری شرکت

 1396الی  1391ساله  6شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در بازه زمانی 
ا رویکرد وتحلیل همبستگی باز لحاظ روش نیز از نوع تجزیهمورد تحقیق قرار گرفتند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و 

اعتبار  کاری حسابداری ودهد که بین محافظههای پژوهش نشان میرگرسیونی چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه
 ری و اعتبارکاری حسابداسوگیری قضاوتی مدیران نیز بر ارتباط بین محافظه .تجاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

 .کندها تاثیر معنادار داشته و رابطه آنها را ضعیف میتجاری شرکت
دانی هدف ی را در پژوهشی میاعتبار تجار برافشا  تیفیو ک یمال یگزارشگر تیفیک ( بررسی تاثیر1397ی )نعمتی و افالطون

قارن عدم تمیزان  کاستن از ،یاعتبار تجار شیافزا راه کارهایاز  یکگذاری نمودند. این محققین بیان می کنند که ی
طالعات افشا، ا تیفیو ک یمال یگزارشگر تیفیک شیبا افزا توانندیم دارانیو فروشنده است. خر داریخر نیموجود ب یاطالعات

هند موجود را کاهش د یخود به فروشندگان عرضه کنند؛ عدم تقارن اطالعات یو عملکرد مال تیدرخصوص وضع یشتریب
 تیفیک ةرابط ی در پژوهش خودنعمتی و از فروشندگان شوند. افالطون یافتیاعتبار در شیموجب افزا قیطر نیا و از

بورس اوراق بهادار تهران  منتخب از ها شرکتتایی از  146 نمونه ای در یافشا را با اعتبار تجار تیفیو ک یمال یگزارشگر
 یگرگزارش تیفیک ریزا بودن دو متغدرون لیدل. بهپایش و بررسی قراردادندمورد  1395 الی 1383ی سال های زمان ۀدر بازرا 
 یامرحلهو برآوردگر حداقل مربعات دو یابزار یرهایبا متغ چند متغیره ونیاز رگرس هاهیآزمون فرض درافشا،  تیفیو ک یمال

 یرهایمتغ کردیرو جیبه عمل آمد. نتا یحداقل مربعات معمول کردیرو یهاافتهیآن با  جینتا انیم یاسهیاستفاده شد و مقا
 جیحال، نتا نیا ا. بابدییم شیافزا یاعتبار تجار زانیافشا، م تیفیو ک یمال یگزارشگر تیفیک شیبا افزا دادنشان  یابزار

( بر اعتبار یمال یگزارشگر تیفیافشا )و نه ک تیفیمثبت و معنادار ک ریتأث نشان دهندهفقط  یحداقل مربعات معمول کردیرو
 است. ی بنگاه هاتجار

هدف از این پژوهش بررسی محافظه کاری حسابداری در سیاست های پولی و اعتبار تجاری ( 1396و همکاران ) هوشمندی
شرکت  120سال و  5داده های موردنظر مربوط به . بهادار تهران می باشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

ته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، در این پژوهش اعتبار تجاری به عنوان متغیر وابسته و سیاست پولی و پذیرف
، سن شرکت، وام بانکی و مالکیت شرکت به عنوان متغیر کنترلی در عنوان متغیر مستقل و اندازه شرکتمحافظه کاری به 

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی از نظر گرفته شده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتها
است. به منظور تخمین مدل های پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. متغیر محافظه کاری  1393تا  1389سال 

ا اعتبار اری بدر سیاست پولی با توجه به سطح معناداری با متغیر اعتبار تجاری رابطه مثبت و معناداری دارد و محافظه ک
بین متغیرهای کنترلی  .تجاری رابطه منفی و معناداری دارد و سیاست پولی با اعتبار تجاری رابطه مثبت و معناداری دارد

اندازه شرکت، فرصت رشد، سن شرکت، سودآوری رابطه مثبت و وام بانکی رابطه منفی معناداری با متغیر اعتبار تجاری 
 .دارند

را در بین شرکت های بورس اوراق بهادار  تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری (1396) و همکاران صالحی
 که آیا نظام راهبری شرکتی با میزان اعتبار تجاری مسئله استاین  دنبال پاسخ به این پژوهش بهتهران بررسی نمودند. 

 مدیره و دوگانگیمدیره، استقالل هیئتاندازۀ هیئت ص هایشاخ ، ازپژوهشدر این  ؟ها رابطة معناداری دارد یا خیرشرکت
تایی منتخب  99در نمونه ای  بدین منظور، بهره گرفته شد.عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی وظیفة مدیرعامل به

های ررسیبو انجام  1394 الی 1387 بازه زمانی سال های شده در بورس اوراق بهادار تهران طیپذیرفتههای  از شرکت
 .سازوکارهای حاکمیت شرکتی، ارتباط مؤثری بر اعتبار تجاری ندارند حاکی از آن بود که، نتایج و تحلیل های آماری الزم
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د بررسی ی مورپول یها استیس رییبا لحاظ تغ ها را شرکت یمحافظه کارانه بر اعتبار تجار یحسابدار ریتاث( 1395زمانی )
کاهش  ییشرکت ها، توانا انیز ییمحافظه کارانه با توجه به زمان شناسا یحسابدارند که این محقق بیان می ک قرار داد.

 یجراا جهیابهام در نت طیشرکت را در زمان انعقاد قرارداد داراست. در شرا یو اعتباردهندگان تجار انیمشتر یاحتمال انیز
 یاعتبار تجار در کسب ییبه سزا ریتاث ،یاحتمال انیکاهش ز لیمحافظه کارانه به دل یحسابدار ،یاضتیر یپول یها استیس

بر  1393 یال 1385 یها زمانی سالدر فاصله تهران بهادار  وراقاز بورس امنتخب نمونه  کیاز  در این پژوهشدارد. 
 یحسابدار اساس تحلیل های انجام شده بر روی مشاهدات گردآوری شده نتایج در سطح خطای مورد انتظار نشان داد

شرکت  انیدر م یاعتبار تجار زانیم گریداشته است. به عبارت د یبر اعتبار تجار یمثبت و معنادار ریکارانه تاثمحافظه 
 یانقباض یلپو استیکه وجود س دادنشان  حاصل از این پژوهش جینتا سایربوده است.  شتریباالتر، ب یبا محافظه کار یها
اعتبار  یقباضان یپول استیکه با وجود س نشان می دهد نیداشته و ا یاعتبار تجار زانیبر م غیر معنی دارمثبت اما  یریتاث

محافظه  ریاز تاث دیگر یافته های این پژوهش. نمی باشدمعنادار  یاز لحاظ آمار شیفزاا نیهر چند ا افزایش یافته یتجار
نا بر اعتبار مع یمثبت اما ب یریتاث طیشرا نیدر ا یکه محافظه کار حکایت دارد یپول یانقباض استیس طیدر شرا یکار

تر، اعتبار باال یبا محافظه کار یشرکت ها ،یانقباض یلپو استیبا س یست که در دوره هاا معنا بدین نیداشته و ا یتجار
 .ستیمعنادار ن یاز لحاظ آمار شیافزا نیکسب کرده هر چند که ا یشتریب یتجار

 

 شناسی پژوهشروش
 از سه  منظر مختلف به  صورت زیر میباشد: پژوهشروش 

 قیتحق یرهایمتغ نیرابطه معنادار ب افتنی، از آنجا که ما به دنبال مطالعه نیروش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا: در ا
تقل ، در دسته مس یرهایمتغ راتییتغ تیوابسته با توجه به محدود یرهایمتغ راتییتغ تیمحدود یبررس نیو همچن میهست
 یستگمطالعه همب کی قیتحق نیا یو محتوا تیاز نظر ماه قیروش تحق نی، بنابرا ردیگ یقرار م یهمبستگ قاتیتحق

 شود. یانجام م رهایمتغ نیب یکشف همبستگ یبرا دادیاست که پس از رو

است که از  یکاربرد قیتحق کی، و از نظر هدف یقاتیروش پژوهش از نظر هدف: پژوهش حاضر از نظر نوع کار تحق
 مثبت قرار دارد. هینظر نهیکند و در زم یها استفاده م هیرد فرض ایرد  یبرا یمختلف آمار یو روشها یاطالعات واقع

 نهیشیو پ ینظر یکه مبان یمعن نی، بداست ییاستقرا -یاسیدر چارچوب استدالل ق قیتحق نیروش انجام پژوهش: انجام ا
 هیرد فرض ای دییتأ یاطالعات برا یو جمع آور یاسیها به صورت ق تی، مقاالت و سا یمطالعات کتابخانه ا قیاز طر قیتحق

 است. ییها به شکل استقرا
 شودمی تفادهاس موجود اطالعات از و باشد می وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای بررسی پی در اینکه دلیل به پژوهش این

 بر بندیهطبق در. باشد می( گذشته اطالعات از استفاده با) رویدادی پس علّی نوع از نیست دستکاری قابل اطالعات این و
 کی هدف مبنای بر بندی طبقه لحاظ از حاضر پژوهش. است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش، اساس

 .باشد می مدت بلند ای مطالعه زمانی لحاظ از و است کاربردی پژوهش

ید به طور دقیق تعریف و مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن ، با هایگرداوری داده
ای را های میدانی و کتابخانهگر یافته، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشها. مرحله ی گرداوری دادهمشخص شود
های رضیهپردازد و فو سپس تجزیه و تحلیل آنها میبندی ها از طریق طبقهکند و سپس به خالصه سازی یافتهگرداوری می

ا هکند و پاسخ مساله پژوهش را به اتکای آنگیری میدهد و در نهایت نتیجهتدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می
، راینبکند. بناهای گرداوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف میگر به اتکای داده، پژوهشبد. به عبارت دیگریامی

گردد و مساله و مجهول مورد نظر های غیر معتبر مانع ازکشف حقیقت می، زیرا دادهها اهمیت بسیاری دارداعتبار داده
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ای ه. برای حفظ اعتبار دادهو نا صحیح از آن ارائه خواهد شد شود و یا تصویری انحرافیگر به درستی معلوم نمیپژوهش
 (.1385گرداوری کند )حافظ نیا، های صحیح را با دقت تمام گر باید دادهگرداوری شده، پژوهش

ای و روش میدانی استفاده خواهد شد. مبانی نظری و تحقیقات انجام در این تحقیق با توجه به ماهیت آن از روش کتابخانه
رها، عوامل ر کشف متغیای به منظوگیرد. همچنین مطالعات کتابخانهای مورد استفاده قرار میشده به عنوان مبنای کتابخانه

 آن براساس و مراجعه تهران بهادار اوراق بورس سازمان اطالعات به میدانی روش درشود ها انجام میمؤثر و ارائه فرضیه
آماری تاثیر رابطه مستقل و وابسته در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و  های تکنیک و استدالل با و

 شود.ونه به کل جامعه تعمیم داده مینتایج حاصل از نم
د. ها و مقاالت داخلی و خارجی استفاده خواهد شنامهها، پایانبه منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب

 می شود.آورد نوین جمع آوری ره افزارلی است با استفاده از نرمهای ماهمچنین اطالعات مورد نیاز که شامل ارقام و داده
 تحلیل و تجزیه مرحله به که پژوهش فرایند بعدی مرحله باید کرد بندیطبقه و گرداوری را هاداده گرپژوهش که آن از پس
 فراوان زحمات و هاتالش دهنده نشان زیرا دارد زیادی اهمیت پژوهش در مرحله این. کند آغاز را است معروف هاداده

 ددهمی قرار بررسی مورد آن ارزیابی و فرضیه آزمون جهت در را هاداده و اطالعات گرپژوهش ، مرحله این در.  است گذشته
 پژوهش، هدف مسیر در را هاداده و اطالعات باید گرپژوهش که است این است مهم چه ان تحلیل، و تجزیه مرحله در. 

 (.1385 نیا، حافظ) دهد قرار تحلیل و تجزیه مورد ، خود پژوهش هایفرضیه ارزیابی نیز و پژوهش سواالت به گویی پاسخ
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در 
 این تحقیق روش داده های پانل می باشد. در ادامه ابتدا روش داده های پانل و آزمونهای مربوط به آن  تشریح می گردد.

بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز  دار سپس آزمون های مربوط به معنی
پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کالسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های 

بهره گرفته شده   Rها از نرم افزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده تحقیق بیان می گردد. الزم به ذکر است در این مطالعه
 است. 

 فرضیه های این پژوهش به شرح زیر می باشند:

 : بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.1فرضیه 
 رمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت را تعدیل می کند.: رقابت در بازار محصول رابطه بین تمایالت احساسی س2فرضیه 

 

 آزمون فرضيه های تحقيق
در این بخش به بررسی تخمین مدل های پژوهش جهت اثبات ادعای مطرح شده در خصوص فرضیه های پژوهش بر 

 اساس خروجی های نرم افزار آماری پرداخته خواهد شد.

 

 بررسی مدل اول تحقيق
ونی مورد های انجام شده، مدل رگرسیپس از تایید مدل آثار ثابت با استفاده از تکنیک پانل تعمیم یافته با توجه به آزمون

 را ارائه نموده است. رگرسیون مدل  برآورد (1) شود. جدول شمارهنظر برآورد می
در سطح خطای پنج درصد معنی دار باشد تا بتوان در خصوص  1βدر مدل جهت بررسی فرضیه اول تحقیق بایستی ضریب 

 اثبات فرضیه اول ادعا نمود.
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 افتهی ميبا استفاده از روش پانل آثار ثابت تعم فرضيه اول یونيبرآورد مدل رگرس (:1)جدول 

AR it = β0 + β1 Sentiment it + β 2 SIZE it + β 3 LEV it + β4 ROA it + β5 AGE it + β6 CASH it + β 7 AP it + ɛ it 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار (βضریب بتا ) نام متغیر

 C 139/3- 545/0 756/5- 000/0)مقدار ثابت معادله(  

Sentiment 001/0 0005/0 464/2 013/0 

SIZE 117/0 026/0 462/4 000/0 

LEV 366/0- 124/0 934/2- 003/0 

ROA 322/1- 160/0 227/8- 000/0 

AGE 497/0 153/0 243/3 001/0 

CASH 450/2- 395/0 197/6- 000/0 

AP 087/1 179/0 057/6 000/0 

 

 آزمون فرضيه اول تحقيق
 بیان می کند:فرضیه اول تحقیق 

 «بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد..» 
 بیان آماری این فرضیه به شکل زیر است:

 
 0Hبین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.. 

 1Hبین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. 

 
برآورد  (1)رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. جدول شماره های انجام شده، مدل پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون

( با Sentimentبین تمایالت احساسی سرمایه گذاران با نماد )رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد 
معناداری وجود  ارتباط (:013/0p( و اعتبار تجاری شرکت در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم درصد )001/0ضریب )

رد حقیق مودرصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شده است و می توان ادعا نمود فرضیه اول ت 95دارد. بنابراین با اطمینان 
 پذیرش واقع می گردد. 

 

 بررسی مدل دوم تحقيق
در مدل جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق بایستی ضریب د رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. برآور (2)جدول شماره 

2β .در سطح خطای پنج درصد معنی دار باشد. تا بتوان در خصوص اثبات فرضیه دوم ادعا نمود 
 افتهی ميبا استفاده از روش پانل آثار ثابت تعم فرضيه دوم یونيبرآورد مدل رگرس (:2)جدول 

AR it = β0 + β1 Sentiment it + β 2 Sentiment it ×HHI it + β 3 HHI it + β 4 SIZE it + β 5 LEV it + β6 ROA it + β7 

AGE it + β8 CASH it + β 9 AP it + ɛ it 

 مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار (βضریب بتا ) نام متغیر

 C 941/2- 545/0 389/5- 000/0)مقدار ثابت معادله(  

Sentiment 001/0 0008/0 339/1 180/0 

×HHI Sentiment 001/0 003/0 396/0 692/0 
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HHI 252/1- 324/0 855/3- 000/0 

SIZE 123/0 026/0 724/4 000/0 

LEV 365/0- 124/0 945/2- 003/0 

ROA 351/1- 160/0 437/8- 000/0 

AGE 485/0 153/0 172/3 001/0 

CASH 407/2- 393/0 118/6- 000/0 

AP 175/1 179/0 533/6 000/0 

 

 آزمون فرضيه دوم تحقيق
 فرضیه دوم تحقیق بیان می کند:

 «رقابت در بازار محصول رابطه بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت را تعدیل می کند.»
 زیر است:بیان آماری این فرضیه به شکل 

 
 0Hرقابت در بازار محصول رابطه بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت را تعدیل می کند. 

 1Hرقابت در بازار محصول رابطه بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت را تعدیل نمی کند. 

 
برآورد  (2)رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. جدول شماره  های انجام شده، مدلآزمونپس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به 

رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد برهمکنش رقابت در بازار محصول و تمایالت احساسی سرمایه 
شرکت در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم ( و و اعتبار تجاری 001/0( با ضریب )HHI Sentiment×با نماد ) گذاران
درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و  95معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان  ارتباط (:692/0pدرصد )

 می توان ادعا نمود فرضیه دوم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. 
 

 های پژوهشیافته

 سه با پيشينهها و مقایخالصه نتایج آزمون فرضيه
بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری شرکت رابطه معنی داری وجود »  فرضیه اول تحقیق بیان می کند:

تایج ( رگرسیونی مورد نظر برآورد شد. ن1-3های انجام شده، مدل )پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون «دارد.
نشان داد بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران با ضریب مثبت و اعتبار تجاری شرکت در سطح خطای مورد انتظار پنج 

درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شده است و می توان  95معناداری وجود دارد. بنابراین با اطمینان  صدم درصد ارتباط
ع می گردد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش هوآنگ و همکاران ادعا نمود فرضیه اول تحقیق مورد پذیرش واق

 ( همخوانی داشت.2019)
رقابت در بازار محصول رابطه بین تمایالت احساسی سرمایه گذاران و اعتبار تجاری »  فرضیه دوم تحقیق بیان می کند:

( رگرسیونی مورد نظر 2-3های انجام شده، مدل )آزمونپس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به  «شرکت را تعدیل می کند.
و اعتبار  با ضریب مثبت و برآورد شد. نتایج نشان داد برهمکنش رقابت در بازار محصول و تمایالت احساسی سرمایه گذاران

درصد  95معناداری وجود ندارد. بنابراین با اطمینان  تجاری شرکت در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم درصد ارتباط
فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و می توان ادعا نمود فرضیه دوم تحقیق مورد پذیرش واقع نمی گردد. . نتایج 

 ( همخوانی نداشت.2019حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش هوآنگ و همکاران )
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 گيریبحث و نتيجه
توجه به عملکرد مشوق مثبت  یگذاران بازار برا هیدر مورد احساسات سرما حاصل از پژوهش های پیشین یرهنمودها

 یناش یاتیعمل یایاعتبار شرکت، مزا تیریمد یبرا یاست. به عنوان ابزار دیمف یاعتبار سکیو اجتناب از ر یاعتبار تجار
کاهش  ،یسمرریغ یمال ستمیس جادیا یایمزا ،یمال نیتام یبرا یالهیعنوان وسبه تکرار ندارد؛ اما به یازین یاز اعتبار تجار

ا ارائه شرکت ر یگذارهیرشد سرما یو ارتقا ،یمنابع اعتبار صیتخص ییها، بهبود کاراشرکت یمال نیتام یهاتیمحدود
 لیتبد اشرکت ه یممکن است به ابزار رقابت ناسالم برا یاعتبار تجار ،ی(. به هر رو2016دهد )هانگ و همکاران ،  یم

ه انحراف کند و منجر ب قیاز حد تشو شیب یگذار هیبالقوه را انباشته کند، شرکت ها را به سرما یاعتبار یها سکیشود، ر
و عرضه  گذارهیاسرم لیتما نیرابطه ب حاضر مطالعه در ن،یبنابرا اقتصاد کالن شود. یمقررات مل فیو تضع یعملکرد اقتصاد

نقاط ضعف  نقاط قوت و اجتناب از کنندهتینقش تقو یفایا و یاعتبار تجار تیریمد زیآمتیموفق افتنی یبرا یاعتبار تجار
 هیدر بازار سرما شتریشروع به رشد نمود و دولت ب ریدداخل با وجود تحریم های تحمیل شده  هیاست. بازار سرما دیمف

اران مکرر گذ هیسرما لیو نوسانات تما نکرده اند؛ جادیرا ا یبالغ یگذار هیگذاران هنوز فلسفه سرما هیمداخله کرده و سرما
 لیمانقش مثبت در ت یفایکند. دولت ضمن ا تیو سالم هدا یمنطق یرا در جهت هیبازار سرما دیدولت با ن،یاست. بنابرا

کند،  قیاز حد تشو شیعرضه اعتبار را ب شیکند، افزا زیگذاران پره هیاز حد سرما شیاز اعتماد ب دیگذاران، با هیسرما
 ییاه استیس یکه ادارات دولت یحال، زمان نیدهد. در ع شیکند و حباب بازار را افزا تیرا رعا یاقتصاد ینوسانات دوره ا

را  یار تجارمثبت اعتب یگذار و اثر ارتقا هیاحساسات سرما دیبا نیکنند، همچن یاز حد اتخاذ م شیکنترل اقتصاد ب یرا برا
 .ارندبگذ ریتأث استیس ییو سپس بر کارا رندیدر نظر بگ

 ،ر را بهبود بخشد. ژانگ و همکارانرقابت بازا طیمح دیکند و عملکرد دولت با جادیرقابت سالم را ا دهیا دیبا ها شرکت
بازار  تیعکه وض یدر موضوعات ،یو اعتبار تجار یرسم یاعتبار مال یمال نیدو منبع تأم «ینیگزیجا»که  افتندی( در2012)
هه با در مواج یکوچک و متوسط  است. حت یشرکت ها یمال نیامل تکه نشان دهنده معض ستیدارند، آشکار ن ینییپا

از  از شرکت ها همچنان یاریگسترش سهم فروش، بس ایرقابت و حفظ  تیبه منظور کاهش وضع ،یمال نیمشکالت تام
را  یجارتشده توسط اعتبار  نیتام یها نهیکنند. چنانچه درآمد بتواند هز یبه عنوان ابزار رقابت استفاده م یاعتبار تجار

 ،نیصورت، شرکت دوباره دچار مشکل خواهد شد. بنابرا نیا ریدر غ افت؛یتوان به هدف دست  یپوشش دهد، آنگاه م
را به عنوان  یمشتر یرا از منبع حل کنند، تقاضا یرقابت تیوضع دیبازار روبرو هستند با دیکه با رقابت شد ییشرکت ها

 یها تاسیو س میمفاه لیکنند و به تعد یبررس ینوآور تیتقو یشرکت ها را برا یایمزا ،رندیدر نظر بگ یریجهت گ
 لیعداست توجه کند و ت دتریکه رقابت در بازار در آنها شد یعیصنا تیریبه مد دیبا نیتوجه کنند. دولت همچن تیریمد

 صنعت را ارتقا بخشد.
 

 گيری و پيشنهادهانتيجه
فرضیه پژوهش و مقایسه آن با ادبیات نظری ارائه شده است. که در ادامه به تفکیک هر فرضیه در این بخش نتایج آزمون 

خالصه نتیجه آماری و تفسیر موجود در ادبیات نظری در مورد هر فرضیه ارائه خواهد شد. نتایج فرضیه های تحقیق تنها 
ی دیگری که این فرضیه ها را مورد آزمون ( می باشد و پژوهش2019قابل مقایسه با نتایج پژوهش هوآنگ و همکاران )

 قرار داده باشد وجود ندارد لذا در مقایسه نتایج با پژوهش های پیشین محدودیت تعدد نتایج وجود دارد.
 باشند:کاربردی این تحقیق در راستای فرضیه تبیین و آزمون شده به شرح زیر می پیشنهادهای
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 و تحقیقنتایج حاصل از این  داشتن نظر در با شود می توصیه مالی ایه صورت از کنندگان استفاده و حسابرسان به 
 های صورت بیشتری دقت با های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسطح اعتبار تجاری شرکت به توجه با

در  گذاران، افشای مبتنی بر شواهد دقیق، توسط حسابرسان در مورد تصمیمات سرمایه دهند قرار بررسی مورد را مالی
مورد انتخاب سهام شرکت های دارای روند رو به رشد و رشد پایدار سودآوری برای سهامداران و سرمایه گذاران بسیار 

 حائز اهمیت است.

 هایسال در صنعت روی پیش ترین مشکل مهم مالی منابع به دسترسی مشکل ایران، در اقتصادی فعاالن نگاه از 

 این به توجه با است. شده ارزیابی تورم و دولت های سیاست در عدم ثبات نظیر وانع،م سایر از تر مهم و بوده اخیر

 می ها داخلی بنگاه مالی منابع ها، بنگاه رشد پایدار افزایش و استمرار برای مالی منابع اهمیت به با عنایت و موضوع

 .باشد مطرح ها بنگاه برای مناسب ای گزینه عنوان به تواند

 

 منابع 

 2 دوره ،یحسابدار یهایبررس ،یسود بر اعتبار تجار تیفیک ریتأث ،(1394) ،منصور ،یطاهر ،یکردلر، عل یمیابراه ،
 .14-1، صص 8شماره 

 ایو پو ستایا یکردهای: رویاعتبار تجار یعوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا ،(1399) ،محمد ،ینوروز ،عباس ،یافالطون، 
 .59-35 ، صص1شماره ، 11 دوره ،یمجله دانش حسابدار

 یاعتبار تجار شیافشا در افزا تیفیو ک یمال یگزارشگر تیفینقش ک، (1397) ،هیمرض ،ینعمت ،عباس ،یافالطون :
 .20-1 ، صص1، شماره 25 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررس ،یابزار یهاریمتغ کردیرو
 یکارمحافظه نیبر ارتباط ب رانیمد یقضاوت یریاثر سوگ یبررس ،(1398) ،الیعرب، ل ،احمدزاده، حامد ،احمد فه،یپ 

 .39-21 ، صص9، شماره 2 دوره ت،یریو مد یچشم انداز حسابدار ،هاشرکت یو اعتبار تجار یحسابدار
 شده در بورس رفتهیپذ یشرکت ها یمحافظه کارانه بر اعتبار تجار یحسابدار ریتاث یبررس ،(1395) ،زهره ،یزمان 

احد تهران و یآزاد اسالمارشد، دانشگاه  ینامه کارشناس انیپا ،(یپول یها استیس راتییاوراق بهادار تهران )با لحاظ تغ
 .دشت امیشرق، ق

 یبر اعتبار تجار یشرکت یساختار نظام راهبر ریتأث یبررس ،(1396) ،نیافش ،یبه سود ،یقناد، مصطف ،یمهد ،یصالح، 
 .39-27 ، صص17، شماره 8 دوره پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار،

 در بورس اوراق بهادار  یاز اندازه سهامداران عاد شیواکنش ب یابیارز(، 1384، )یمهد ،یمراد ،محمدرضا کبخت،ین
 .122-97 ص، ص40 ، شماره12سال  ،یو حسابرس یحسابدار یها ی، بررستهران

 و  یپول یها استیدر س یحسابدار یمحافظه کار ،(1396) ،عبدالرضا ،یمحسن ،یمصطف ،یقاسم ،نیپرو ،یهوشمند
ر جهان د یعلم قاتیتحق یشده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس مل رفتهیپذ یدر شرکت ها یاعتبار تجار
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