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 چکیده
عدم دستیابی بهه   دلیلاست، به  پایین ها آن حسابداری اطالعات کیفیت که هایی شرکت

 اطالعهات  طرفهی،  از. دارند تجاری اعتبار از استفاده به بیشتری تمایل سایر منابع تامین مالی،
 خصهو   در کننهدگان  تهممین  گیهری  تصهمیم  کهه  هستند عواملی از آن کیفیت و حسابداری
 رود مهی  انتظهار  ایهن،  وجهود  با. دهد می قرار تمثیر تحت را ها شرکت به تجاری اعتبار اعطای
 حسابداری اطالعات به کنندگان تممین باشد، پایین ها موجودی نقدشوندگی هزینه که یزمان

 رابطهه  بررسهی  حاضهر  مقالهه  ههد   اسها،،  ایهن  بر. کنند توجه کمتر آن کیفیت و مشتریان
 ها موجودی نقدشوندگی هزینه تمثیر همچنین و تجاری اعتبار و حسابداری اطالعات کیفیت

 بهور،  در شهده  پذیرفتهه  شهرکت  -سال 888 یها داده حاضر پژوهش در. است رابطه این بر
 و از گرفت قرار استفاده برای تحلیل مورد ،1398 تا 1391 زمانی بازه در تهران بهادار اوراق
 منظهور  بهه . شهد  اسهتفاده  حسهابداری  اطالعهات  کیفیهت   سهنجه  عنهوان  به تعهدی اقالم کیفیت
 خطهی  رگرسهیون  روش آنهها،  آزمهون  بهرای  و تدوین فرضیه دو پژوهش اهدا  به دستیابی

 بهر  حسهابداری  اطالعات کیفیت دهد،میپژهش نشان  های یافته. شد گرفته کار به چندمتغیره
 کیفیهت  بین رابطه بر ها موجودی نقدشوندگی همچنین، هزینه دارد؛تاثیر منفی  تجاری اعتبار

پهژوهش چنهین    ههای بهر اسها، یافتهه    .نیسهت  اثرگهذار  تجاری اعتبار و حسابداری اطالعات
که بین کیفیت اطالعهات حسهابداری و اعتبهار تجهاری رابطهه معکهو،        شود میگیری  نتیجه

 

 25/09/1400: تاریخ دریافت                                                                           ایران  شیراز، شیراز، * استاد حسابداری، دانشگاه

 02/06/1401  تاریخ پذیرش:                                                           ایران شیراز، شیراز، دانشگاه دکتری حسابداری، دانشجوی**

 یشکراله خواجو :مسئول یسندهنو                                                         یزد، ایرانکارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه یزد، *** 

 shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir                    کارشناسی ارشد حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران  ****

 حساربسیسازمان



 20های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره  پژوهش  8

دیگر، تمایهل بهه دریافهت اعتبهار تجهاری، بها افهزایش کیفیهت اطالعهات           بیان بهوجود دارد. 
اثهر کیفیهت اطالعهات حسهابداری بهر       است کهیابد. همچنین، نتایج حاکی از آنکاهش می

 . گیردها قرار نمی ودیموج نقدشوندگی اعتبار تجاری، تحت تاثیر هزینه
 

 نقدشهوندگی  هزینهه  حسهابداری،  اطالعات کیفیت تجاری، اعتبار های کلیدی: واژه 
   .تعهدی اقالم کیفیت ها، موجودی

 
 مقدمه

برنانه  و  اسهت    واحدهای تجاری مدت مهمترین منبع تممین مالی کوتاه 1اعتبار تجاری
تواننهد از اعتبهار   مواجهه هسهتند، مهی   هایی که با مشهکل نقهدینگی    ( و شرکت1995، 2گرتلر

و به فعالیت خود ادامه دهند و به ایهن وهورت مهانع از ایجهاد وقفهه در       نندتجاری استفاده ک
کهه در بسهیاری از مهوارد     (. بها توجهه بهه ایهن    2012، 3فرنانهدو و مهولیر  عملیات خود شهوند   

تعههدات از سهوی    موقهع  کنند، پرداخهت بهه   خریداران تعهدات خود را با تمخیر پرداخت می
دروههد  60تهها  40کننههدگان بههه دنبههال دارد. حههدود  هههایی را بههرای تههممینمشههتریان، نگرانههی

(. 2012، 4آلتونها  پردازنهد    کننهدگان مهی   های خود را با تمخیر بهه تهممین   ها، بدهی شرکت
ههای بهزرن نیهز     و شرکت شود میهای کوچ  نله پرداخت با تمخیر محدود به شرکتامس

کنندگان بهه هنگهام    ممکن است در پرداخت تعهدات تجاری خود تمخیر داشته باشند. تممین
اعطای اعتبار تجاری به مشتریان خود، احتمال پرداخت با تمخیر و حتی در بعضهی از مهوارد   

(. لههذا، در چنههین شههرایطی 2017و همکههاران،  5چههنگیرنههد   احتمههال نکههول را در نظههر مههی
کننههدگان بایههد بههه دنبههال اطالعههاتی بههرای ارزیههابی وضههعیت مشههتریان خههود باشههند.    مینتههم

مدت، پیش از ارائه اعتبار تجاری به  کنندگان تممین مالی کوتاه عنوان فراهم کنندگان به تممین
وهورت   مشتریان خود چندین جنبه مهم از جمله حاشهیه سهود حاوهل از فهروش اضهافی بهه      

موقع تعهدات تجاری خهود و وضهعیت مهالی بلندمهدت      پرداخت بهبرای  خریدارنسیه، توان 
های مهالی یکهی   (. در نتیجه، وورت1395نیا و طاهری،  گیرند  ایزدیرا در نظر می خریدار

کنندگان برای ارزیابی وضعیت اعتباری مشهتریان   از مهمترین منابع اطالعاتی است که تممین
های پیشین حاکی اسهت کهه اطالعهات     ج پژوهشنتای از سوی دیگر،کنند. از آن استفاده می

داران و سهایر یینفعهان سهودمندی بیشهتری دارنهد       حسابداری با کیفیهت بهارتر، بهرای سههام    
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تهها  شههود مههیتههر باعهه    دسترسههی بههه اطالعههات بهها کیفیههت   (.2010و همکههاران،  6دیچههو 
و تصهمیمات  های آتی شرکت داشته باشهند   بینی بهتری در مورد فعالیت کنندگان پیش تممین
انتظهار   ،تری در ارتباط با ارائه اعتبار تجاری به مشهتریان خهود اتذهای کننهد. بنهابراین      مناسب
هها از   رود کیفیت اطالعات حسابداری یکی از عوامهل مهرثر بهر میهزان اسهتفاده شهرکت       می

توانهد   نیز یکی از عواملی است کهه مهی   7ها هزینه نقدشوندگی موجودی اعتبار تجاری باشد.
 کنندگان در اعطای اعتبار تجاری به مشتریان خود را تحت تمثیر قرار دههد.  مات تممینتصمی
گیرنهد    ی کارهای فروخته شده را بهازپس کنندگان در وورتی که بتوانند با هزینه کم تممین
 ،را به وجه نقد تبدیل کنند، نیاز چندانی به بررسهی وضهعیت اعتبهاری مشهتریان ندارنهد      و آن

گیهری کارههای    تواننهد مطالبهات خهود را از طریهز بهازپس      های انهد  مهی   هچرا که با هزین
ههای نقدشهوندگی    رود هزینهه  انتظار می ،فروخته شده و نقد کردن آن ووول کنند. بنابراین

ها یکی از عوامل تمثیرگذار بهر رابطهه کیفیهت اطالعهات حسهابداری و اسهتفاده از        موجودی
وهورت تجربهی نیهز     ( به2017هش چن و همکاران  این موضوع در پژو اعتبار تجاری باشد.

هها اثهر کیفیهت اطالعهات      افزایش هزینهه نقدشهوندگی موجهودی   با نشان داده شده است که 
  یابد. حسابداری بر اعتبار تجاری کاهش می

شهود کهه آیها بهین کیفیهت اطالعهات        این پرسش مطهر  مهی   ،با توجه به موارد پیشگفته 
ای وجود دارد و آیا میزان   ها از اعتبار تجاری رابطه تفاده آنها و میزان اس حسابداری شرکت

دههد یها خیهرر بهر ایهن       ها این رابطه را تحت تمثیر قرار مهی  های نقدشوندگی موجودی هزینه
حاضر بررسی رابطهه بهین کیفیهت اطالعهات حسهابداری و اعتبهار        مقالهاسا،، هد  اولی 
اوراق بهادار تهران و همچنین تمثیر هزینه های پذیرفته شده در بور،  تجاری در بین شرکت
نظهر   ها بر این رابطه است. باتوجه به شهرای  تهورمی اقتصهاد ایهران بهه      نقدشوندگی موجودی

هها و فهروش    گیهری موجهودی   کنندگان برای ووول مطالبات از طریز بازپس رسد تممین می
ای پیشهین داخلهی اثهرات    هه  ها انگیزه باریی داشته باشند. با وجود این، در پژوهش مجدد آن

عنهوان متغیهر اثرگهذار بهر اعتبهار تجهاری و ههم         این عامل در موضوع اعتبار تجاری  ههم بهه  
عنوان متغیر اثرگذار بر رابطه بین کیفیهت اطالعهات حسهابداری و اعتبهار تجهاری( نادیهده        به

ری در طور خالوه، رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجها  گرفته شده است. به
؛ 1394کردلهر و طهاهری،    ههای پیشهین  ابراهیمهی    های ایرانی در برخی پهژوهش  بین شرکت

( بررسهی شهده ولهی تهاکنون در ایهران      1397؛ افالطونی و نعمتی، 1395نیا و طاهری،  ایزدی
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ها بر ایهن رابطهه پژوهشهی انجهام نشهده اسهت؛ از        درمورد تمثیر هزینه نقدشوندگی موجودی
وهورت   شود که بررسی این دو موضهوع بهه   ش حاضر از آنجا ناشی میرو، اهمیت پژوه این
تواند خه  موجهود در ایهن زمینهه را برطهر  کنهد و نقهش هزینهه نقدشهوندگی           زمان می هم

ها را در موضوع اعتبار تجاری روش سازد. در ادامه، پهس از مهرور پیشهینه و بیهان      موجودی
 شود. گیری و پیشنهادها ارائه می نتیجههای پژوهش گزارش و در پایان  شناسی، یافته روش

 

   ها  فرضیهو تدوین پیشینه مبانی نظری، 

اعتبار تجاری توافقی بین خریهدار و فروشهنده اسهت کهه در آن فروشهنده بهه خریهدار اجهازه         
(. اعتبهار  1992، 8دهد که بهای کارهای خریداری شهده را بها تهمخیر باهردازد  مهین و اسهمیت       می

دهنهده میهزان اعتمهاد     نشهان   کنهد و  های تجاری هر شرکتی نقش اساسی ایفا می فعالیتتجاری در 
هایی کهه اعتبهار تجهاری بهاریی دارنهد،       کنندگان و اعتباردهندگان به شرکت است. شرکت تممین

کننهد و   کننهدگان دریافهت مهی    که پولی باردازند، خدمات مهورد نیهاز خهود را از تهممین     بدون این
شهان   هها را بها بررسهی اعتبهار تجهاری      تواننهد وضهعیت شهرکت    اعتباردهندگان می ها و سایر بان 

 (.2011و همکاران،  9وو ها تسهیالت اعطا کنند  ونفنگ ارزیابی کرده و به آن
تجاری که از طریز فروشنده در دستر، خریدار قرار  ترین نظریه در مورد اعتبار  قدیمی

(. خریهدار ممکهن اسهت از طریهز یه       1987، 10امهری گیرد، از نوع تممین مالی اسهت    می
غیررسمی از طریهز فاکتورهها مبهادرت بهه      وورت بهقرارداد رسمی مانند ی  سند وام و یا 

تبادل کار یها خهدمات و شهرای  اعتبهاری کنهد. بنهابراین، اعتبهار تجهاری جهایگزینی بهرای           
بهارات تجهاری بهه    کننهدگان در ارائهه اعت   مرسسات تممین مالی است. طبز این نظریهه، تهممین  

، 11دی و یانهگ خریداران، از مزایای متعددی نسبت به مرسسات تممین مهالی برخوردارنهد    
کننده نه تنها ارتباط نزدیکهی بها خریهدار در     ها این است که تممین (. یکی از این مزیت2015

ارد. کننده نیز برای ارزیابی اعتبار مشتریان خهود د  ی  موقعیت برتر دارد، بلکه نقش نظارت
(. اگهر کهار دارای   2015چنین مزیتی برای مرسسات تممین مالی وجود ندارد  دی و یانگ، 

شهد.   وثیقه به فروشندگان مرسسات مهالی داده خواههد    عنوان بهارزش بیشتری باشد، مبالغی 
تواند شرای  اعتباری بهتهری   فروشنده نیز با در نظر گرفتن  کاهش ریس  اعتبار تجاری می

(. در وهورتی کهه پرداخهت بهه تعویهز      1999مرسسات مالی ارائه دهد  اسمیت،  را نسبت به
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ها یا مرسسهات   تواند خریداران را به توقیف منابع تهدید کند. بان  کننده نیز می بیفتد، تممین
 (.1395مالی از چنین مزیتی برخوردار نیستند  کامیابی و گرجیان مهلبانی، 

کنندگان به مشهتریان   ی کیفیت ارائه شده توس  تممینعنوان ی  مجوز برا اعتبار تجاری به
کننهد، اههرم مهالی     کنندگان  اعتبار تجاری دریافت می هایی که از تممین کند و شرکت عمل می

ها نشان دهنده آن اسهت کهه مرسسهات مهالی      بارتری دارند. بارتر بودن اهرم مالی این شرکت
(. مشهتریان بهزرن و قابهل    2011، 12پنهدینی آ-دهنهد  گارسهیا   ها وام بیشتری می به این شرکت

کننهد کهه    تر استفاده مهی  کنندگان کوچ  اعتماد بیشتر از اعتبار تجاری ارائه شده توس  تممین
(. 2011و همکهاران،   13دههد  کلاهر   کنندگان و مشتریان را نشهان مهی   ارتباط نامتقارن بین تممین

وسهیله مشهتریان بهزرن،     ( نشهان دادنهد کهه تهمخیر در پرداخهت بهه      2014  14مرفین و انجهور  
وجهود   و تجهیزات بهه  ال گذاری در ام کنندگان از نظر سرمایه هایی را برای تممینمحدودیت

کنندگان هنگهام دادن اعتبهار    شود. بنابراین تممین ای میآورده و موجب کاهش مذار  سرمایه
و حتهی در بعضهی از مهوارد احتمهال      ،مال پرداخت بها تهمخیر  تجاری به مشتریان خود، باید احت

های مالی یکی از مهمترین منهابع  (. وورت2017نکول را نیز در نظر بگیرند  چن و همکاران، 
کنندگان برای ارزیابی وضعیت اعتباری مشتریان مهورد اسهتفاده قهرار     اطالعاتی است که تممین

کنندگان به کیفیت اطالعهات   مالی برای استفاده های  دهند. با وجود این، سودمندی وورت می
 (.2010حسابداری وابسته است  دیچو و همکاران، 

در مورد رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجهاری دو نظریهه وجهود دارد.    
های با کیفیهت اطالعهات بهارتر بهه میهزان بیشهتری از اعتبهارات         بر اسا، نظریه اول شرکت

ههای   داشهتن در  وهحیحی از ریسه     منظهور  بهه کنند. در ایهن نظریهه،    می تجاری استفاده
پیکهه  های مالی نقش بسیار مهمی دارنهد    موجود در وضعیت اعتباری ی  شرکت، وورت

تجاری بیشهتری داشهته باشهند بایهد اعتمهاد       که اعتبار  ها برای این (. شرکت2001، 15و چنگ
لب نمایند. بنابراین، اطالعات بها کیفیهت بهارتر    کنندگان را مبنی بر توانایی پرداخت ج تممین

از سهوی  کننهد.   کنندگان و جلب اعتبار تجاری ایفا مهی  نقش مهمی را در جلب اعتماد تممین
گیری برای فروش نسیه و ارائه اعتبار تجاری به دلیل وجهود   فروشنده در زمان تصمیم دیگر،

اهی نهدارد. بها ایهن وجهود،     طهور کامهل از وضهعیت خریهدار آگه      عهدم تقهارن اطالعهاتی بهه    
ها وضهعیت   گیری از آن تواند با بهرهوجود دارند که فروشنده می 16هاعالمتای از مجموعه

گیری کند. اگر بها   طور وحیح تصمیم در مورد ارائه اعتبار به خریدار به وخریدار را ارزیابی 
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وهورت   کهار را بهه  تر به وی  احتمال زیاد خریدار وضعیت خوبی دارا باشد، فروشنده راحت
کننهدگان از کیفیهت    بیهان دیگهر، تهممین    (. بهه 1997، 17و گهالیر  بیهاییس فروشهد   اعتباری می

عالمتهی بهرای ارزیهابی وضهعیت اعتبهاری خریهدار اسهتفاده         عنهوان  بهه اطالعات حسهابداری  
بههارتری داشههته باشههند   (. هرچههه اطالعههات کیفیههت1395نیهها و طههاهری،  کننههد  ایههزدی مههی
های آتی شرکت داشته باشهند، در   بینی بهتری در مورد فعالیت توانند پیش گان میکنند تممین

تری در رابطه با اعطای اعتبار تجاری به مشتریان خهود اتذهای کننهد.     نتیجه تصمیمات مناسب
در نتیجه، کیفیت اطالعات حسابداری مشتریان نقش مهمی در ارزیابی وضهعیت خریهداران   

؛ 1997، 18پیترسهن و راجهان  ها دارد   رای فروش اعتباری به آنکنندگان ب و تصمیمات تممین
و  21(، دوکهس 2014و همکهاران    20تهرول -ههای گارسهیا   های پهژوهش  یافته. (2013، 19یون

( نشهان از  1397( و افالطونی و نعمتهی   1394  کردلر و طاهری  (، ابراهیمی2015همکاران  
هههای  اعتبههار تجههاری دارد. یافتههه وجههود رابطههه مببههت بههین کیفیههت اطالعههات حسههابداری و 

( 1395( و کامیابی  و گرجیان مهلبهانی   2020  22(، ژنگ2015های دی و یانگ   پژوهش
کهاری حسهابداری و اعتبهار تجهاری و همچنهین نتهایج        در خصو  رابطه مببت بین محافظهه 

( در 1395نیها و طهاهری     ( و ایهزدی 2021و همکهاران    23(، ژینهگ 2013  22پژوهش یهون 
طور غیرمستقیم شهواهد    و اعتبار تجاری نیز به 24و  رابطه منفی مدیریت سود ساختگیخص

 کنند.    تجربی برای نظریه نذست ارائه می
کننهده  همچهون    در نظریه دوم، با توجه به مزایای اعتبار تجاری نسبت به سایر منابع تهممین 

ری کهاری عرضهه شهده(،    گیه  امکان تهدید به کاهش منابع، بازدید از محل خریدار، بازپس
های مالی مشهتریان در نظهارت و ارزیهابی     کنندگان وابستگی کمتری نسبت به گزارش تممین

ههها دارنههد. در نتیجههه، کیفیههت اطالعههات حسههابداری مشههتریان در تصههمیمات       اعتبههار آن
(. بهر  2017کنندگان برای اعطای اعتبار تجاری تمثیر زیادی نهدارد  چهن و همکهاران،     تممین
این نظریهه، از لحهات تقاضها نیهز مشهتریانی کهه کیفیهت حسهابداری بهارتری دارنهد،           اسا، 

دسترسی بیشتری به سایر منابع مالی دارند و در نتیجه تقاضای کمتهری بهرای اعتبهار تجهاری     
کنهد تها    گذاران سنتی کم  مهی  خواهند داشت. کیفیت اطالعات حسابداری بار به سرمایه

تری دارنهد.   ها اطالعات شفا  زیابی کنند، بنابراین این شرکتگیرندگان را بهتر ار خطر وام
در مقابل، تقاضای اعتبار تجاری برای مشتریانی کهه کیفیهت اطالعهات حسهابداری کمتهری      

ها دسترسی محدودی به سایر منهابع مهالی دارنهد  چهن و      دارند، بیشتر است زیرا این شرکت
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رود بههین کیفیهت اطالعههات   انتظهار مهی  (. در نتیجهه، بههر اسها، ایهن نظریههه    2017همکهاران،  
پهژوهش چهن و    ای معکو، وجود داشته باشهد.  حسابداری و استفاده از اعتبار تجاری رابطه

هایی است که در آن شواهد تجربی بهرای ایهن نظریهه در     ( یکی از پژوهش2017همکاران  
 خصو  رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری ارائه شده است.

ر مورد رابطه بین اعتبار تجاری و کیفیت اطالعات حسابداری، دو نظریهه  طور خالوه د به
مببهت و بهر اسها، نظریهه دوم منفهی       نذسهت متضاد وجود دارد. این رابطه بر اسا، نظریهه  

های تجربی هم در زمینه جهت رابطه ایهن دو متغیهر یکسهان نیسهت.      های پژوهش یافتهاست. 
 :شود میوهش بدون جهت مطر  اول پژ  فرضیه ،بنابراین

  هها رابطهه   ها و میزان اعتبار تجاری آن بین کیفیت اطالعات حسابداری شرکت :فرضیه اول
 وجود دارد.

توانند کارهای عرضهه   کنندگان به احتمال زیاد می ها، تممین در زمان ورشکستگی شرکت
کننهدگان مهواد و کهار     ها را بازپس بگیرند. بر این اسا، یکهی از مزایهای تهممین    شده به آن

کنندگان مالی این است که بها احتمهال بیشهتری بهه اوهل سهرمایه خهود         نسبت به سایر تممین
هها   ویژه در وورت پایین بودن هزینهه نقدشهوندگی موجهودی    یابند. این موضوع به دست می

کنندگان اطالعهات   ها( وجود دارد. در این حالت تممین ها و نقد کردن آن  فروش موجودی
گیهری   تواننهد بها بهازپس    یادی برای ارزیابی وضعیت اعتباری مشتریان نیاز ندارند زیهرا مهی  ز

کارهای فروخته شهده بهه مشهتریان مطالبهات خهود را ووهول کننهد؛ امها زمهانی کهه هزینهه            
کنندگان برای ارزیابی خطر اعتبار تجاری مشتریان  ها بار باشد، تممین نقدشوندگی موجودی
ها توجهه بیشهتری داشهته باشهند، زیهرا مطالباتشهان از        عات حسابداری آنباید به کیفیت اطال

کننههدگان در وههورت پههایین بههودن هزینههه   ههها تضههمین شههده نیسههت. از ایههن رو، تههممین   آن
هها، تمایهل دارنهد اعتبهار تجهاری را بهه مشهتریانی ارائهه دهنهد کهه از            نقدشوندگی موجودی

رود که اثر کیفیهت اطالعهات    نتیجه انتظار میتری برخوردارند. در  اطالعات با کیفیت پایین
 هها  مشتریان با سهطح پهایین هزینهه نقدشهوندگی موجهودی     حسابداری بر اعتبار تجاری برای 

( با بررسهی تجربهی رابطهه بهین     2017چن و همکاران  (. 2017بیشتر باشد  چن و همکاران، 
ینهه نقدشهوندگی   کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبهار تجهاری نشهان دادنهد زمهانی کهه هز      

کننهدگان هزینهه نکهول را در نظهر      کهه تهممین   یابهد بها توجهه بهه ایهن      ها افزایش مهی  موجودی
بیهان دیگهر،    شود. به تر می گیرند اثر کیفیت اطالعات حسابداری بر اعتبار تجاری ضعیف می
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یابد اثر کیفیت اطالعات حسهابداری   ها افزایش می هنگامی که هزینه نقدشوندگی موجودی
 یابد. بر اسا، استدرل بار و وجود شواهد تجربهی درمهورد آن،   عتبار تجاری کاهش میبر ا

 :شود میزیر بیان  وورت بهفرضیه دوم 
بر رابطهه بهین کیفیهت اطالعهات حسهابداری و       ها موجودیهزینه نقدشوندگی  فرضیه دوم:

 اعتبار تجاری اثرگذار است.
 

   شناسی روش

 تجربهی  اثبهات  و سهاخت  علمهی  روش از اسهت کهه  کمهی   ههای  پهژوهش  نهوع  از پژوهش این
 امکهان  رویهدادها انجهام گرفتهه و    وقهوع  از ههای رزم پهس   جا کهه بررسهی   کند. از آن می استفاده

چنهین،   هم است. رویدادی ندارد، پژوهش حاضر پژوهشی پس وجود مستقل متغیرهای دستکاری
گههذاران،  و سههرمایهاسههت  کههاربردی هههای پههژوهش از ای از لحههات هههد  نمونههه  ایههن مطالعههه

کننهده مقهررات و اسهتانداردهای حسهابداری      ههای تهدوین   گران و سازمان اعتباردهندگان، تحلیل
 اطالعهاتی  ههای  بانه   طریهز  از نیهاز  مورد اطالعات و ها توانند از نتایج آن استفاده کنند. داده می

 آورد نهوین  ره افهزار  نرم و ها شرکت سارنه مالی های وورت تهران، بهادار و اوراق بور، سازمان
 بها  سهاس  و آماده 2013 اکسل افزار نرم از استفاده با های گردآوری شده داده. اند شده گردآوری
 .است  تحلیل شده و تجزیه Eviews9افزار  نرم از استفاده

  جامعه و نمونه

 را حاضهر  پهژوهش  آمهاری  جامعهه  تههران،  بههادار  اوراق بهور،  در شهده  پذیرفته های شرکت
 شهرای   اسها،  بهر  نمونه جامعه، اعضای میان ها ناهماهنگی برخی وجود علت به. دهند می تشکیل
 است: شده انتذاب زیر
 ،1399 تها  1388 ههای  سهال  باشهد و طهی   سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکت مالی سال .1

 باشد. نداده مالی سال تغییر
 باشد. شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بور، در 1388 مالی سال پایان تا .  2
 باشد. دستر، در نیاز مورد های داده استذرا  منظور به نیاز مورد مالی اطالعات .3
 مههالی، گههری واسههطه گههذاری، سههرمایه هههای شههرکت  مههالی مرسسههات و ههها بانهه  جههز  .  4

 نباشد.( ها لیزینگ و هلدینگ های شرکت
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 یهاد  ههای  محهدودیت  اعمهال  و شهرای   بهه  توجه شود، با مشاهده می 1طور که در جدول  همان
در نتیجهه،   .شهد  انتذهاب  بررسهی  بهرای  1398 تها  1391 زمهانی  دوره در شرکت 111 تعداد شده،
 شرکت برای واکاوی گردآوری شد. -سال 888های  داده

 : نحوه انتذاب نمونه1جدول

 تعداد شر 

 357 1398سال های پذیرفته شده در بور، اوراق بهدار تهران تا پایان  شرکت

 (37  مالی مرسسات و ها بان 

 (109  منتهی نبودن سال مالی منتهی به پایان اسفندماه هر سال

 (86   1388پذیرفته نشده در بور، اوراق بهادار تهران تا پایان سال 

 (14  های مورد نیاز عدم دسترسی به داده

 111 های مورد بررسی تعداد شرکت

 

  و متغیرها هاالگو

 شود: های پژوهش از الگوی رگرسیونی زیر استفاده می منظور آزمون فرضیه به

 1)  TCit=β0+β1AQit+β2LCostit+β3AQit×LCostit+β4Sizeit+β5ROAit+β8

Levit+β5SGit+εit 

TC:  اعتبار تجاری؛AQ : کیفیت اطالعات حسابداری؛LCost   هزینهه نقدشهوندگی :
: SGاهرم مهالی؛  :  Levسودآوری شرکت؛: ROAاندازه شرکت؛ : Size؛ ها موجودی

 الگو. یماندهمقدار باق εو  رشد فروش
 متغیر وابسته

است. اعتبهار تجهاری میهزان تهامین مهالی انجهام        (TC متغیر وابسته پژوهش اعتبار تجاری 
دههد کهه در پهژوهش حاضهر      کننهدگان را نشهان مهی    شده از طریز اعتباری دریافتی از تممین

؛ چهن و  2011و همکهاران،   27؛ جیهانتی 1997های پیشین  پیترسن و راجان،  همچون پژوهش
( از طریهز تقسهیم   1397؛ افالطهونی و نعمتهی،   1395؛ ایزدی نیا و طهاهری،  2017همکاران، 
 شود. ها محاسبه میدارایی جمعهای پرداختنی تجاری بر حساب
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 متغیر مستقل

 هماننهد متغیر مستقل پژوهش حاضر کیفیت اطالعهات حسهابداری اسهت. در پهژوهش حاضهر      
نهژاد و همکهاران،    ؛ وهالح 1393؛ نمازی و همکاران، 2017های پیشین  چن و همکاران،  پژوهش
نیهافرد و همکهاران،    ؛ و نیه  1399؛ ابراهیمهی و همکهاران،   1398؛ فرهنگیان و حیهدرپور،  1394
عنههوان معیههاری از کیفیههت اطالعههات   بههه 25( از کیفیههت اقههالم تعهههدی1399نیهها،  ؛ طههاهری1399

(، 2017ههای چهن و همکهاران      اده شده است. در ایهن پهژوهش مشهابه پهژوهش    حسابداری استف
گیهری کیفیهت    ( بهرای انهدازه  1398( و فرهنگیان و حیهدرپور   1394آرانی   خواجوی و قدیریان

 کار گرفته شده که به شر  زیر است: ( به2002  26اقالم تعهدی، الگوی دیچاو و دیچو
 2) WCi,t = 0 + 1CFOi,t-1 + 2CFOi,t + 3CFOi,t+1 + i,t 

ΔWC:  ؛ اقالم تعهدی سرمایه در گردش جهاریCFO : دهنهده جریهان وجهه نقهد      نشهان
 .الگومقدار باقیمانده  :εحاول از عملیات؛ و 

 محاسبه شده است: 3با استفاده از رابطه  سرمایه در گردش ، اقالم تعهدیدر الگوی بار
 3) WCi,t = CAi,t  - Cashi,t - CLi,t + SDi,t 

ΔCA: های جاری؛ تغییر در داراییΔCash :  ههای نقهدی؛  تغییر در نقهد و معهادل ΔCL: 

 تغییر در حصه جاری تسهیالت دریافتی. :ΔSD های جاری؛تغییر در بدهی
بهه میهانگین جمهع     (3  ( و2رواب    ، تمام متغیرهایها منظور همگن کردن داده شایان یکر است به

 2با توجه به کوتاه بودن سهری زمهانی ههر شهرکت، الگهوی رگرسهیونی       .است شده تقسیمها  دارایی
که ( برای هر شرکت  این الگو انحرا  معیار خطای برآورد وورت مقطعی برازش شده است.  به

کیفیهت  معکوسهی از  عنوان شاخص  بهمحاسبه شده است،  های چهار سالههای دورهبا استفاده از داده
دهنده پایین بودن  نشان 2بنابراین بارتر بودن انحرا  معیار الگویشود. ظر گرفته میاقالم تعهدی در ن

(. در نتیجهه،  2002اسهت  دیچهاو و دیچهو،     کیفیت اقالم تعهدی و در نتیجه پایین بودن کیفیت سود
 2رگرسیونیالگوی ( از قرینه انحرا  معیار خطای برآورد 2017همچون پژوهش چن و همکاران  

 شود. معیار مستقیمی از کیفیت اطالعات حسابداری استفاده می عنوان به
 گر متغیر تعدیل

گهر اسهت کهه همچهون      متغیر تعدیل ها موجودیدر فرضیه دوم متغیر هزینه نقدشوندگی 
هها   دارایهی  جمهع هها بهه    ( از طریهز قرینهه نسهبت موجهودی    2017پژوهش چن و همکهاران   

 شود. گیری می  اندازه
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 متغیرهای کنترلی

 است:  متغیرهای کنترلی با توجه به پیشینه پژوهش به شر  ییل انتذاب شده
هها دارنهد  پترسهن و راجهان،      های بزرن اعتبار بیشتری نسبت بهه سهایر شهرکت    شرکت

هایی آسانتری به منابع خارجی تممین مالی بیشهتر و در نتیجهه    (؛ دسترسی چنین شرکت1997
نیها و طهاهری،    و ایهزدی  2017ت  چن و همکاران، ها به اعتبار تجاری کمتر اس وابستگی آن

 30(، کهیم 2015و همکهاران    29(، چهو 2014و همکهاران    28احمد  های پژوهش (. یافته1395

نیها و طهاهری    (، ایهزدی 2018و همکاران   31گونیس (، م 2017(، چن و همکاران  2016 
یز حهاکی از اثرگهذاری   ( ن1399( و افالطونی و نوروزی  1397( افالطونی و نعمتی  1395 

 اندازه شرکت بر اعتبار تجاری است. 
منظور ادامه رشد خهود از اعتبهار    هایی که از رشد باریی برخوردارند، به از سوی دیگر، شرکت

ههای   (. یافتهه 1395نیها و طهاهری،    و ایهزدی  1997کنند  پترسن و راجان،  می تر استفاده  تجاری بیش
؛ 2017؛ چههن و همکهههاران،  2016؛ کهههیم، 2010، 32سههورنو -تههرول و مهههاتینز -تجربههی  گارسهههیا 

؛ و افالطونی 1397؛ افالطونی و نعمتی، 1395نیا و طاهری،  ؛ ایزدی1394کردلر و طاهری،  ابراهیمی
اند. بر این اسا،، رشد  ( نیز اثرگذاری رشد شرکت بر اعتبار تجاری را نشان داده1399و نوروزی، 
 شود. لی در نظر گرفته میعنوان دومین متغیر کنتر شرکت به

تواند ظرفیت استفاده از اعتبهار تجهاری    همچنین، سودآوری یکی از عوملی است که می
کنندگان برای ارزیابی توان ایفای تعهدات خریهدارن   طوری تممین را تحت تمثیر قرار دهد به

؛ چهو و  2014ههای پیشهین  احمهد و همکهاران،      به ایهن نسهبت توجهه ویهژه دارنهد. پهژوهش      
؛ و 1397؛ افالطههونی و نعمتههی،  2017؛ چههن و همکههاران،  2016؛ کههیم، 2015مکههاران، ه

 اند.   ( نیز شواهدی تجربی از این اثرگذاری ارائه کرده1399افالطونی و نوروزی، 
طوری که اههرم مهالی یکهی     دهد به ها را تحت تمثیر قرار می بدهی، رتبه اعتباری شرکت

کنندگان برای ارزیابی تهوان ایفهای تعههدات     های مالی است که توس  تممین دیگر از نسبت
عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر اعتبهار تجهاری    گیرد و به خریدارن مورد بررسی قرار می

؛ 2017؛ چهن و همکهاران،   2016؛ کیم، 2015جربی  چو و همکاران، مطر  است. شواهد ت
دهد که اهرم مهالی از   ( نیز نشان می1399؛ و افالطونی و نوروزی، 1397افالطونی و نعمتی، 

 دیگر متغیرهای اثرگذار بر اعتبار تجاری است.  
(، SG(، رشهد شهرکت    Sizeبا توجه به موارد بهار، در ایهن پهژوهش انهدازه شهرکت       
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عنهوان متغیرههای کنترلهی درنظهر گرفتهه       ( بهLev( و اهرم مالی  ROAودآوری شرکت  س
( و 1394کردلهر و طهاهری     ههای ابراهیمهی   شده است. شایان یکر است، همچهون پهژوهش  

عنوان معیاری از رشد شرکت در نظر گرفته شهده    ( رشد فروش به1395نیا و طاهری   ایزدی
منظهور   هها بهه   ( لگهاریتم طبیعهی دارایهی   2017همکهاران    عالوه، به پیروی از چهن و  است. به
 کار گرفته شده است.   گیری اندازه شرکت به اندازه
 

 هایافته
طهور کهه در    ه شده اسهت. همهان  ارائ 2آمار توویفی متغیرهای پژوهش حاضر در جدول

شود بیشترین و کمترین میزان پراکندگی در بین متغیرههای پهژوهش بهه     مشاهده می 2جدول
ههای   آمهاره  ترتیب مربوط به متغیهر انهدازه شهرکت و کیفیهت اطالعهات حسهابداری اسهت.       

هها را   دروهد دارایهی   21هها حهدود    طور میانگین موجودی توویفی حاکی از آن است که به
هها از طریهز    دروهد از منهابع شهرکت    64گین حدود طور میان تشکیل داده است. همچنین، به

هها و اسهناد    درود آن را اعتبهار تجهاری  حسهاب    25است که حدود   بدهی تممین مالی شده
های مرکزی مربوط به متغیر اعتبار تجاری  بیان دیگر، شاخص  دهد. به پرداختنی( تشکیل می

ها از طریهز اعتبهار تجهاری     درود از دارایی 16طور متوس  حدود  حاکی از این است که به
 است.  ها و اسناد پرداختنی تجاری( تممین مالی شده  حساب
 

آمار توویفی متغیرها: 2جدول  
 معیار انحرا  حداکبر حداقل میانه میانگین نماد  متغیر

 TC 159/0 111/0 000/0 086/1 160/0 اعتبار تجاری

 AQ 109/0- 092/0- 957/0- 015/0- 078/0 کیفیت اطالعات حسابداری

 LCost 211/0- 194/0- 647/0- 000/0 125/0 ها هزینه نقدشوندگی موجودی

 Size 148/14 036/14 504/10 249/19 480/1 اندازه شرکت

 ROA 075/0 065/0 063/01- 631/0 152/0 سودآوری

 /Lev 636/0 628/0 096/0 648/1 210 اهرم مالی

 SG 182/0 128/0 971/0- 815/7 483/0 رشد فروش
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نتایج مربهوط بهه    کهمنظور بررسی پایایی متغیرها از آزمون لوین، لی و چو استفاده شده  به
توجه به کمتهر بهودن سهطح معنهاداری آمهاره آزمهون از        آورده شده است. با 3آن در جدول

 کلیه متغیرهای موجود در دوره پژوهش پایا هستند. 05/0مقدار 

 پایایی متغیرها نتایج حاول از آزمون :3جدول

 سطح معناداری آماره آزمون نماد متغیر متغیر

 TC 066/30- 000/0 اعتبار تجاری

 AQ 106/18- 000/0 کیفیت اطالعات حسابداری

 LCost 910/27- 000/0 ها هزینه نقدشوندگی موجودی

 Size 551/19- 000/0 اندازه شرکت

 ROA 919/25- 000/0 سودآوری

 Lev 598/4- 000/0 اهرم مالی

 SG 828/36- 000/0 رشد فروش

هها اسهتفاده شهد.     منظور انتذاب نوع مدل بهرای آزمهون فرضهیه    از آزمون چاو و هاسمن به
قابل مشاهده است. با توجهه بهه کمتهر بهودن      4جدولها در  دست آمده از این آزمون نتایج به

ها از نهوع ترکیبهی و همچنهین بها توجهه بهه        ، داده05/0سطح معناداری آزمون چاو از مقدار 
ها از نوع ثابت است. ، اثرات داده05/0اداری آزمون هاسمن از مقدار کمتر بودن سطح معن

 ها ضیهفربرای آزمون انتذاب نوع مدل   نتایج حاول از آزمون: 4جدول

 آزمون هاسمن  آزمون چاو

 Fآماره 
سطح 

 معناداری

 نتیجه 

  الگوی مناسب(

 
 آماره خی دو

سطح 

 معناداری

 نتیجه

  الگوی مناسب( 

 اثرات ثابت 000/0 797/48  های ترکیبی داده 000/0 125/13

رگرسهیون   الگهوی های پژوهش را بها اسهتفاده از    نتایج حاول از آزمون فرضیه 5جدول
از مقهدار   Fدهد.  با توجه به کمتهر بهودن سهطح معنهاداری آمهاره       های ترکیبی نشان می داده
، الگوی رگرسیونی برازش شده معنادار است. همچنین مقدار آمهاره دوربهین واتسهون    05/0

 گر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل است. قرار دارد و بیان 5/2-5/1در بازه 
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ها حاکی از آن اسهت کهه رابطهه     دست آمده از برازش الگوی آزمون فرضیه بههای  یافته
بیان دیگهر،   منفی و معناداری بین کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری وجود دارد. به

کننهد.   هایی که کیفیت اطالعات بارتری دارند، از اعتبار تجاری کمتری استفاده مهی  شرکت
چهن    های پهژوهش  توان رد کرد. این یافته سازگار با یافته ا نمیبنابراین فرضیه اول پژوهش ر

(، گارسهیا و همکهاران   2013ههای یهون     ههای پهژوهش   ( و مغایر بها یافتهه  2017و همکاران  
کردلههر و طههاهری  (، ابراهیمههی2015(، دوکههس و همکههاران  2015(، دی و یانههگ  2014 
( و افالطهونی و  1395نیها و طهاهری     (، ایهزدی 1395(، کامیابی  و گرجیان مهلبهانی   1394  

 ( است.1397نعمتی  
دروهد، بهین    5دهد که در سهطح خطهای    شده همچنین نشان می های الگوی برازش یافته

و اعتبار تجهاری رابطهه منفهی و معنهاداری وجهود دارد. ایهن        ها هزینه نقدشوندگی موجودی
هها را در   نقدشهوندگی موجهودی  یافته بیانگر این موضوع اسهت کهه اعتباردهنهدگان، هزینهه     

هها زیهاد    ای که اگهر هزینهه نقدشهوندگی موجهودی     گونه گیرند به فروش اعتباری در نظر می
شود. این یافته همراسهتا بها نتهایج پهژوهش      باشد، اعتبار تجاری کمتری به خریداران اعطا می

کی از ا( است. از سوی دیگر، نتایج حاول از الگوی برازش شده حه 2017چن و همکاران  
بهر رابطهه کیفیهت     هها  درود، هزینه نقدشهوندگی موجهودی   5آن است که در سطح خطای 

بیان دیگهر، رابطهه کیفیهت اطالعهات      اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری اثرگذار نیست. به
گیهرد.   ها قرار نمی حسابداری و اعتبار تجاری تحت تمثیر میزان هزینه نقدشوندگی موجودی

شود. این یافته بها نتیجهه پهژوهش چهن و همکهاران       ه دوم پژوهش رد میبر این اسا،، فرضی
 ( همذوانی ندارد.2017 

 ها برازش الگوی آزمون فرضیهنتایج  :5جدول

TCit=β0+β1AQit+β2LCostit+β3AQit×LCostit+β4Sizeit+β5ROAit+β8Levit+β5SGit+εit 

 متغیر نماد ضریب tآماره   tمقدار آماره   یمعنادارسطح 

000/0 506/5- 741/0- C عرض از مبدأ 

000/0 763/3- 156/0- AQ کیفیت اطالعات حسابداری 

007/0 713/2- 106/0- LCost ها هزینه نقدشوندگی موجودی 

607/0 515/0 022/0 AQ×LCost 

× ها هزینه نقدشوندگی موجودی

 کیفیت اطالعات حسابداری
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TCit=β0+β1AQit+β2LCostit+β3AQit×LCostit+β4Sizeit+β5ROAit+β8Levit+β5SGit+εit 

 متغیر نماد ضریب tآماره   tمقدار آماره   یمعنادارسطح 

000/0 563/6 062/0 Size اندازه شرکت 

000/0 663/7- 270/0- ROA سودآوری 

000/0 751/3 006/0 Lev اهرم مالی 

612/0 508/0- 002/0- SG رشد فروش 

 Fآماره  600/16 ضریب تعیین تعدیل شده 673/0

 Fمعناداری آماره  000/0 آماره دوربین واتسون 707/1

  
دههد کهه از میهان     هها نشهان مهی    های فرعی الگوی برازش شهده بهرای آزمهون فرضهیه     یافته

متغیرهای کنترلی مورد بررسی، اندازه شرکت، سهودآوری و اههرم مهالی بها اعتبهار تجهاری       
( و 1394کردلر و طهاهری    های پژوهش ابراهیمی رابطه معنادار دارند. این یافته مغیار با یافته

(، کهیم  2015(، چهو و همکهاران    2014های احمد و همکاران   ای پژوهشه همرستا با یافته
نیها و طهاهری    (، ایهزدی 2018گهونیس و همکهاران     (، م 2017(، چن و همکاران  2016 
( اسهت. از سهوی دیگهر،    1399( و افالطونی و نهوروزی   1397( افالطونی و نعمتی  1395 

دروهد، بهین رشهد     95سهطح اطمینهان    های فرعی الگوی برازش شده نشهان داد کهه در   یافته
-ههای تجربهی گارسهیا    شرکت و اعتبار تجاری رابطه معنادری وجود ندارد. این یافته با یافته

کردلهر و   (، ابراهیمهی 2017(، چهن و همکهاران    2016(، کیم  2010سورنو  -ترول و ماتینز
افالطههونی و  ( و1397(، افالطههونی و نعمتههی  1395نیهها و طههاهری   (، ایههزدی1394طههاهری  
دههد کهه اسهتفاده اعتبهار تجهاری       باشد. این موضوع نشان مهی  ( در تضاد می1399نوروزی  

ها قرار نگرفته است. از جمله دریل احتمالی این موضوع این اسهت   تحت تمثیر رشد شرکت
ههای   نظهر از فروهت   هها وهر    که با توجه به بار بودن تورم در دوره مورد بررسی، شرکت

اند چرا که در دوران تورمی، خرید اعتبهاری   ل به استفاده از اعتبار تجاری داشتهرو تمای پیش
 ها محسوب شود.   تواند نوعی سار تورمی برای شرکت می
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 گیری   نتیجهبحث و 

باشد. عوامل متعددی بهر   مدت می ترین منابع تممین مالی کوتاه اعتبار تجاری یکی از مهم
تهرین عوامهل    کیفیهت اطالعهات حسهابداری یکهی از مههم     اعتبار تجاری تمثیرگذار اسهت و  

باشهد. در خصهو  رابطهه بهین کیفیهت اطالعهات حسهابداری و اعتبهار          تمثیرگذار بر آن می
تجاری دو نظریهه متضهاد وجهود دارد. بهر اسها، نظریهه اول کیفیهت اطالعهات حسهابداری          

نهدگان بهرای   کن ههای تهممین   مشتریان نقش مهمی در ارزیابی وضهعیت خریهداران و تصهمیم   
عنهوان   کنندگان کیفیت اطالعات حسابداری را به ها دارد چرا که تممین فروش اعتباری به آن

بینهی   گیرنهد. بنهابراین، ایهن نظریهه پهیش      عالمتی از وضعیت مطلوب خریهداران در نظهر مهی   
کند که بین کیفیت اطالعات حسابداری و میهزان اسهتفاده از اعتبهار جهاری رابطهه مببهت        می

تهری بهه    های با کیفیت اطلالعات بارتر دسترسی آسهان  است. طبز نظریه دوم شرکت برقرار
سایر منابع تممین مالی همچون تسهیالت بهانکی دارنهد و در نتیجهه کمتهر از خریهد اعتبهاری       

کهه بهین کیفیهت     شهود  مهی بینهی   بیان دیگهر، بهر اسها، نظریهه دوم پهیش      کنند. به استفاده می
از ای منفهی وجهود داشهته باشهد.      استفاده از اعتبار تجاری رابطهاطالعات حسابداری و میزان 

  روختهه شهده را بهازپس   کنندگان بتوانند با هزینه پایین کارههای ف  چنانچه تممین سوی دیگر،
را به وجه نقد تبدیل کنند، نیاز چندانی بهه بررسهی وضهعیت اعتبهاری مشهتریان      بگیرند و آن 

توانند مطالبهات خهود را از ایهن طریهز ووهول کننهد.        های اند  می ندارند چرا که با هزینه
یکی از عوامل تمثیرگهذار بهر    ها موجودیهای نقدشوندگی  رود هزینه بیان دیگر، انتظار می به

منظهور   رابطه کیفیت اطالعات حسابداری و استفاده از اعتبار تجاری باشد. پژوهش حاضر به
رابطه بین کیفیهت اطالعهات حسهابداری و    گفته پیرامون  های دو نظریه پیش بینی آزمون پیش

ههای نقدشهوندگی موجهودی بهر ایهن رابطهه در بهین         اعتبار تجهاری و همچنهین تهمثیر هزینهه    
ههای پذیرفتهه    ای از شهرکت  ههای نمونهه   های ایرانی انجام گرفت. در این راستا، داده شرکت

 شده در بور، اوراق بهادار تهران گردآوری و تحلیل شد.
اطالعهات حسهابداری و اعتبهار تجهاری رابطهه      نشان داد که بین کیفیت  های پژوهش یافته

( و 2017چن و همکهاران     معکو، وجود دارد. این یافته همراستا با یافته حاول از پژوهش
(، دی و یانهگ  2014(، گارسهیا و همکهاران    2013ههای یهون     ههای پهژوهش   مغایر با یافتهه 

(، کامیههابی  و 1394  کردلههر و طههاهری   ی(، ابراهیمهه2015(، دوکههس و همکههاران   2015 
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( اسهت. از  1397( و افالطونی و نعمتی  1395نیا و طاهری   (، ایزدی1395گرجیان مهلبانی  
ههایی کهه اطالعهات بها      طرفی، این یافته همراستا با نظریه دوم است، بدین معنی که شهرکت 

هها   ی و خرید نسهیه موجهودی  کیفیت بارتری دارند، تمایل چندانی به استفاده از اعتبار تجار
ههای حاوهل    توانند از طریز سایر منابع اقدام به تممین منابع مالی کنند. یافته ندارد چرا که می

ها بر رابطه بین کیفیهت   از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد هزینه نقدشوندگی موجودی
مبهانی نظهری مطهر      اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری اثرگذار نیست. این یافته مغایر بها 

ههای   ( اسهت. از سهوی دیگهر، یافتهه    2017شده و نتیجه حاول از پژوهش چن و همکهاران   
ها و اعتبهار تجهاری    های نقدشندگی موجودی پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی بین هزینه

هها در   گر این هستند که هزینهه نقدشهوندگی موجهودی    طور تلویحی بیان ها به است. این یافته
هها   کنندگان برای اعطای اعتبار به خریداران نقهش مهمهی دارد و آن   های تممین گیری  تصمیم

ها توجه چندانی به کیفیهت اطالعهات حسهابداری خریهداران      به هنگام اخذ این گونه تصمیم
کننههدگان حتههی در وههورت بههار بههودن هزینههه نقدشههوندگی   بیههان دیگههر، تههممین ندارنههد. بههه
ههای    حسابداری خریهداران را بهه میهزان کهافی در تصهمیم      ها نیز کیفیت اطالعات موجودی

 کنند.   ها لحات نمی اعطای اعتبار به آن
کنندگان به هنگام اعطای اعتبار تجهاری   های پژوهش مبنی بر این که تممین با توجه به یافته

 شهود  مهی ها پیشهنهاد   دهند، به آن وزن رزم را به کیفیت اطالعات حسابداری خریداران نمی
در اعطای اعتبار تجاری به کیفیت اطالعات حسابداری خریداران توجهه بیشهتری داشهته    که 

هها، کیفیهت اطالعهات     ههای نقدشهوندگی موجهودی    ویژه به هنگام بار بودن هزینهه  باشند. به
ها لحات کنند.با توجه به وجود معیارههای   حسابداری خریداران را نیز در اعطای اعتبار به آن

، شهود  مهی گهران پیشهنهاد    گیری کیفیت اطالعات حسابداری به پهژوهش  مذتلف برای اندازه
 گیهری کیفیهت اطالعهات حسهابداری     پژوهش حاضر را با استفاده از سایر معیارههای انهدازه  

 پایداری سود انجام دهند.نظیر
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