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 مقدمه
های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به المللی و جریانرشد تجارت بین

سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. نبود یکپارچگی در سیستم تمایل به هماهنگ

شد. این موضوع عنوان یکی از موانع شفافیت اقتصادی کشورمان محسوب میبه گزارشگری مالی، همواره

گذاران خارجی اهمیت بیشتری پیدا المللی و افزایش تقاضا از سوی سرمایههای بینپس از رفع تحریم

کرد. بنابراین سکانداران اقتصاد کشورمان سعی کردند زمینه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی 

را فراهم کنند، معیارهای دقیق حسابداری این استاندارد، نوعی زبان مشترک  IFRS لی یا همانالملبین

های کند تا همه بتوانند فارغ از تفاوت قوانین و مقررات داخلی، از اطالعات بنگاهدر سطح دنیا ایجاد می

ری مالی غیرشفاف مند شوند. بانک مرکزی از این پس مجموعه گزارشگاقتصادی در یک قالب مشخص بهره

های غیرمقبول ها نخواهد پذیرفت چرا که امروز گزارششود، از بانکرا که شامل گزارش حسابرسی نیز می

باید فراتر از ظرفیت  IFRS المللی اساساً جایگاهی ندارد. ضمن آنکه استقرار موفقدر نظام بانکی بین

در این تحقیق  به دستورالعمل  .دیده شودتوافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی و حتی بانک مرکزی 

 بانک مرکزی و بکار گیری آن توسط بانکها در گزارشات مالی ساالنه، پرداخته شده است.

 مبانی نظری

استانداردهای بین المللی مجموعه ای از دستورالعملها ، روشها و راهکارهایی است تا گزارشات مالی را در 

استانداردهای بین المللی  2000الی  1973سطوح بین المللی هماهنگ و قابل مقایسه گرداند.طی سالهای 

 2001ردید.از آوریل سال تدوین و ارائه میگ IASB "هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری"توسط 

شکل  IASB "کمیته استانداردهای بین المللی “با تجدید سازمان هیئت استانداردهای بین المللی ، 

به جامعه بین   IFRSو تحت عنوان جدید  IASبا نام  IASBگرفت و استانداردهای ارائه شده توسط 

طی یک سند، تمامی معیارها، روشها ،  المللی ارائه شده است.استانداردها در واقع توافق فنی است که

فرآیندها و دستورالعملهای  اجرای یک رویداد مالی را فراهم میکند.استانداردها یا بصورت اجباری است  

که با حمایت قانون الزم االجرا است و یا بصورت اختیاری که با توجه به نیاز و امکان اجرا توسط واحدهای 

 اقتصادی اجرا میگردد 

اند. بعضی ازکشورها  پذیرفته را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای کشور 120حدود امروزه 

مانندچین،این استانداردها رابه صورت نسبی به کارگرفته اند و بعضی کشورها مانند آمریکا نیز برای پذیرش 

اروپا و هیئت  برنامه ریزی کرده اند. اهداف اصلی این استانداردها ازنظرکمیسون این استانداردها

استانداردهای حسابداری بین المللی عبارت از افزایش قابلیت مقایسه و شفافیت اطالعات مالی،افزایش 

کارایی بازارهای سرمایه و پیامدهای مساعد و مثبت اقتصادی است را به نظرمیرسد. یکی از نتایج برنامه 

سازی حسابداری درسطح جهان،پذیرش ( درهماهنگ IASCکمیته بین المللی استانداردهای حسابداری )

ای حسابداری درکشورهای ای از نهادهای حرفهاستانداردهای بین المللی ازسوی تعداد قابل توجه و فزاینده 

 های قیاسی بسیاری ازتوسعه میباشد این پذیرش گسترده درست نقطه مقابل نظرات و استدالل درحال

کنند حصول اهداف استانداردهای بین المللی حسابداری می صاحب نظران است که ادعا دانشگاهیان و
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( , به همین خاطردرپیاده 1381برای این کشورها غیرعملی ، نامربوط ، و یا حتی زیان آور است  )نوروش،

ابتدا باید چالشهای موجود را شناسایی و سپس راهکارهای مناسب برای رفع این چالشها را  IFRSسازی 

 پیشنهاد نمود .

های اصالحی درنظام بانکی را درابعاد مختلفی آغازکرده کزی ازحدود سه سال گذشته، حرکتبانک مر

ها بوده است. سازی گزارشگری مالی بانکو شفاف IFRSها حرکت به سمت اجرای است،یکی ازاین تالش

مرکزی   بانک در 1393دراین راستا مطالعات دقیق وکارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه ازسال 

 و IFRS شده به سمت اجرای کاملریزی ز جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامه ا  که آغاز شد

 صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی بوده است. IFRSتشکیل کمیته مطالعاتی

شود ، بانک مرکزی از این پس مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز می

المللی اساسا جایگاهی های غیر مقبول درنظام بانکی بینها نخواهد پذیرفت چراکه امروزگزارشازبانک

مان حسابرسی و حتی باید فراتر از ظرفیت توافق سازمان بورس و ساز IFRSندارد. ضم آنکه استقرارموفق 

 بانک مرکزی دیده شود.

 ها آغازبه بانک  IFRSهای مالی همگرا بابا ابالغ صورت 1394گام اول اجرایی در این زمینه را در سال 

 شد.

 المللی و ارتقای قابلها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بینشدن به قالب هدف اصلی دراین مرحله نزدیک

چوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان مالحظه شفافیت در چار

گذاری های سرمایهمدد طراحی صورت عملکرد سپردهبود که به  IFRSها با نمونه رایج منطبق با بانک

ها بوده ، پاسخگویی بانک به صاحبان دهنده عملیات مشاع بانکصورت گرفت. این صورت مالی انعکاس

ای وکالتی دارند را محقق ساخته  و ارائه صورت سود و زیان را به گذاری که رابطه های سرمایهسپرده

از مدل هر حال این واقعیت برخاسته المللی میسر ساخته است ، به فهم و رایج در فرم بینشکل قابل 

؛ زیرا در بانکداری ایران  شودناپذیر تلقی میکسب و کار متفاوت بانکداری ایران میباشد و ضرورتی اجتناب

دورابطه مباشرتی برقرار است ، رابطه اول ؛ مشابه بانکداری متعارف دنیا بین بانک و سهامداران و رابطه 

گذاران برقرار است وبه استناد چارچوب ربا ، بین بانک و سپرده دوم ؛ متأثر از قانون عملیات بانکی بدون

 شود.  لحاظ خود جای در باید منطقاً  نداردهای حسابداری است،نظری گزارشگری مالی که حاکم بر استا

 به توجه و محوری(  قاعده جای محوری  )به اصول ،IFRS ادعای مورد عمده تحول دو اینکه خصوص به

 از بسیاری موارد مالی، هایصورت جدید درمجموعه عالوهبه  است. گزارشگر واحدهای کار و کسب مدل

 در خاص تغییر ای مالحظه قابل موارد وIFRS  تأکید مورد شفافیت و افشا ارتقای درجهت تغییرات

 صنعت چهارگانه هایریسک افشای آنها ترینمهم جمله از که است شده انجام IFRSبا تطبیق جهت

  است. بانکداری

 پذیری انعطاف خاصیت از تا میشود سبب یکسان و هماهنگ گزارشگری استانداردهای از استفاده

 اقتصادی باشرایط جوامع تمام برای تواند نمی حسابداری استانداردهای از استفاده  شود. کاسته حسابداری

 بورس ویژه وبه مالی بازارهای شرایط  باشد. مناسب متفاوت محیطی و ،فرهنگی قانونی ،سیاسی
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 تری پایین کیفیت است ممکن استاندارد ،این بریتانیا و متحده ایاالت مانند ای یافته وسعه درکشورهایت

 و )بارث  است الزامی نیز استانداردگذارها بین سالم رقابت وجود و باشد داشته ملی استاندارد به نسبت

 میشود استدالل نیز توسعه درحال کشورهای ی دیگر،درزمینه ازسوی  (  2010؛جمال،  2008همکاران، 

 عنوان به وعملیاتی ساختاری ازنظر ازابتدا ازآن، پیش وکمیته المللی بین حسابداری استانداردهای هیئت

 نشده طراحی توسعه درحال کشورهای میان در حسابداری معیار و عمل نحوه بهبود برای اثربخش ابزاری

 پذیرش ی فزاینده افزایش عامل سیاسی تسهیالت و سازی جهانی که میدهد نشان جاری وضعیت اما اند

 . [14] است مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای

 در کامل تعهدی روش تمهید بدون و عجوالنه اجرای قرارگیرد توجه مورد بایستی که دیگری موارد از

های موهوم درنظام انباشت دارایی آنان درپی و موهوم هایسود شناسایی اصلی عامل که میباشد هابانک

های ایران را تشکیل معضل ترازنامه بانکتنهایی بیش از نیمی از  بانکی بوده است که شاید امروز به

دهد.  به عبارتی دیگر بررسی آثار احتمالی بکارگیری روش تعهدی کامل درمدیریت سود در صورت می

 های مالی بانکها بسیارضروری به نظر میرسد.

مدیریت سود درحسابداری ،عملی عمدی برای اثرگذاری برفرایندگزارشگری مالی بخاطرکسب سود 

های مالی جهت گمراه ساختن سهامداران دربارهء عملکرد ت مدیریت سود ،شامل تغییر گزارششخصی اس

اساسی سازمانها تحت تأثیر قراردادن پیامدهای قراردادی است که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده 

 باشد. می

منافع شخصی  درتعریفی دیگر، مداخله هدفمند درفرآیند گزارشگری مالی خارجی که به قصد کسب

شود که مدیر، ارقام متفاوتی از گویند. مدیریت سود زمانی واقع می«مدیریت سود»گیرد را صورت می

سودهای واقعی را به سهامداران گزارش کند.براساس مسئله نمایندگی،به دلیل جدائی مالکیت از مدیریت 

و از دست  افشاء کیفیت کاهش موجبمیتواند  وابسته و وجود تضاد منافع بین این دو، معامالت با اشخاص

رفتن ثروت سهامداران گردد و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت،ممکن است به مدیریت 

 ..  [12]سود اقدام کند 

در جهان امروز رد پای رفتار انسانی در تهیه و ارائه گزارش های مالی ثابت شده است .نمونه این رفتارها 

مدیران است .ریشه اصلی آن نیز تضاد منافع موجود بین مدیران و استفاده کنندگان  ،رفتار های سیاسی

برون سازمانی از اطالعات مالی است که از تئوری نمایندگی سرچشمه می گیرد . تصمیمات گرفته شده 

فتار توسط مدیران لزوما با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقالنه ر

کنند اقداماتی را انجام می دهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را 

 .  [8]دبه حساب آور

(  به طـور تجربـی تأثیـر مقـررات اسـتاندارد گزارشـگری   2006)جونـگ،روسـلن،و وروی جمیـرن ، 

ند.  این مطالعـه اولیـن مطالعه ازاین نوع بـود کـه مالی بین المللی برسهام ممتاز درهلند را بررسی کرد

پیآمدهـای یـک قانـون خـاص اسـتاندارد بین المللـی رابـه جـای تأثیـر پذیـرش عمومـی ایـن 

اسـتانداردها آزمـون میکنـد.  نویسندگان اسـتدالل کردند که پیآمدهای استانداردهای بین المللی 
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ی محدود نیست بلکه پذیـرش آن پیآمدهای اقتصـادی با اهمیتی گزارشگری مالی به صورت های مالـ

نیـز دارد.  نویسـندگان دراین پژوهش نتیـجـه گیـری کرده اند که اسـتانـداردهـای بین المللـی موجـب 

   .[21]میشـوند تـا مؤسسـات سـاختار سرمایه شان را ازطریق کاهش تنوع سـاختار سرمایه تغییـر دهنـد

 پژوهشپیشینه 
، در ارزیابی توسعه ی بخش مالی   (IMF)دربررسی انجام شده ازطریق صندوق بین المللی پول

قرارگرفت و  18 کشور مورد بررسی در رده ی 20 ،ایران دربین 2005 درخاورمیانه و شمال آفریقا درسال

ستاندارد همچنین برطبق تحقیق موسسه ی ا .شاخص توسعه ی مالی آن درسطح پایین ارزیابی گردید

اینگونه بررسی  .ازگروه سوم به گروه پنجم تغییرمکان داده است 2009 پله سقوط درسال 2 فروم ، ایران با

ها نشان دهنده ی افزایش ریسک تجاری درایران است که خود موجب کاهش استفاده از موقعیتهای بهینه 

پذیرشاستانداردهای بین  . جوددارددردنیای امروز راه برای خروج ازاین موقعیت و .ی اقتصادی میگردد 

المللی حسابداری مربوط به بانکها با تامل وبا رفع موانع موجود میتواند راه رابرای افزایش کیفیت 

در مورد استانداردهای گزارشگری .استانداردهای حسابداری ایران در حوزه صنعت بانکداری هموار سازد  

 صورت پذیرفته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:مالی بین المللی تا  کنون مطالعات زیادی 

 پیشینه خارجی

گذاران و اقتصاددانان گذاران، قانونهای بزرگ بین سیاستتر منجر به ایجاد مجادلهگیرانهقوانین سخت

ق طور استدالل نمودند که خودانتظامی از طریگیرانه اینالخصوص، مخالفان مقررات سختشده است علی

پذیری توسط تواند منجر به تعدیل اقدامات ریسکسازوکارهای حاکمیت شرکتی و انتظام بازار می

 موسسات مالی گردد.

عوامل تعیین کننده نسبت کفایت سرمایه در "ای تحت عنوان ( در مطالعه2015) 1شینگرگی و هیسنی

هاو بازده یدند که بازده دارایی، به این نتیجه رس"2014تا  2007های سیستم بانکداری آلبانی طی سال

که متغیرهای وام و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام بر نسبت کفایت سرمایه موثر نیستند، در حالی

سپرده، دارای ارتباطی معکوس با نسبت کفایت سرمایه هستند. ارتباط بین اندازه بانک و نسبت کفایت 

 . [23]سرمایه نیز مستقیم و معنادار بوده است

تأثیر تمرکز مالکیت بانک بر کفایت سرمایه،  "در پژوهشی با عنوان  (2014و همکاران) 2چالرمچاتویچین  

اند که این پدیده را از طریق تنظیم گذاران تالش نموده، بیان کردند، قانون"نقدشوندگی و ثبات سرمایه 

 . [17] و تسکین دهندتر، محدود نموده گیرانهتر و سختاستانداردهای کفایت سرمایه اثربخش

با پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر مقایسه پذیری صورتهای مالی، 

می توان انتظار داشت شرکتها با انگیزه بیشتری از آن پیروی کنند؛ با این وجود نتایج در کشورهای 

                                                           
1 Shingjergji and Hyseni 
2 Chalermchatvichien 
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المللی تاثیر کمی بر مقایسه اطالعات مالی مختلف نشان میدهد که پذیرش اجباری استانداردهای بین 

 حسابداری دارد.

، ”اعتماد بیش از حد مدیریتی و محافظه کاری حسابداری“در پژوهشی با عنوان  (2012و دوئلمن)  احمد

پیش بینی کردند که مدیران با اعتماد به نفس زیاد، تمایل دارند شناسایی سود را تسریع بخشیده و 

أخیر بیاندازند؛ چنین مدیرانی، عموماً از محافظه کاری حسابداری کمتر استفاده می شناسایی زیان را به ت

کنند. آنها دریافتند که بین مدیرعامل دارای اعتماد بیش از حد و محافظه کاری حسابداری، رابطه منفی 

 . [13]وجود دارد

شور اروپایی بین سالهای  ک 14در مقاله خود به بررسی نحوه پذیرش اجباری در  ( 2011کرپنیز و هویس )

 .  [15] پرداختند که نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت این استانداردها میباشد  2004-2006

های دقیق قانونی بر مدیریت ها و چارچوبنیز از تأثیر نظارت بیشتر بر بانک( 2008) 1فونسکا و گنزالز

 .  [19] سود در صنعت بانکداری خبر دادند

انجام دادند مشخص شد که شرکتهایی  2007جرماکوویچ و همکاران  در سال    هدر پژوهش دیگری ک

که استانداردهای بین المللی را برای اولین بار اجرا کرده اند،افزایش محسوسی در میزان نقدینگی و ارزش 

 . [20] شرکت بوجود آمده است

شده، استنتاج نمودند که ( با بررسی سودهای گزارش2005) 2در مطالعه صنعت بانکداری، شن و چیه

کنند . آنان همچنین نشان دادند که محافظت بیشتر از حقوق ها، سودهای خود را دستکاری میاکثر بانک

عنوان مانعی بر سر تواند بهها میهای مالی بانکگذاران و شفافیت بیشتر در افشای اطالعات صورتسرمایه

 . [18]راه مدیریت سود عمل کند

 پیشینه داخلی

الوصول و بررسی رابطه ذخیره مطالبات مشکوک"ای با عنوان ( در مطالعه1392) و مالنظری کرمی  

دهد برخالف انتظار های تحقیق نشان می، دریافت که نتایج آزمون فرضیه"هامدیریت سرمایه در بانک

 . [9] بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و کفایت سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد

مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات  "در تحقیقی با عنوان ( 1392) پیمان نوری بروجردی و همکاران

بیان میدارند که ؛ ادبیات مربوط به دستکاری  "درآمد در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

نداردهای حسابداری و سایر های حسابداری به ضعف ذاتی حسابداری اشاره دارد که حتی با رعایت استا

قوانین محاط بر محیطهای گزارشگری مالی امکان تولید و ارایه گزارشات غیرمنصفانه ازعملکرد یک واحد 

  . [10] اقتصادی توسط مدیریت وجود دارد ، بدون اینکه هیچ استاندارد یا قانونی نقض شده باشد

أثیر ریسک اعتباری برسودآوری  بانکها در بررسی ت"( درپایان نامه خود تحت عنوان  1392اشعری)  

تأثیر ریسک اعتباری برسودآوری بانکهای ایران را بررسی نموده است.  برای اندازه گیری ریسک  "ایران

                                                           
1 Fonseca and Gonzalez   
2 Shen and Chih 



 105 .   ...یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها یریآثار بکار گ یبررس

 

 

اعتباری از نسبتهای تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل 

با استفاده از دو نسبت بازده داراییها و بازده حقوق  تسهیالت استفاده شده است.  همچنین سودآوری

صاحبان سهام اندازه گیری شده است نتایج پژوهش نشان میدهد  بین ریسک اعتباری و سودآوری بانکها 

رابطه معناداری وجود دارد.  رابطه یاد شده را  میتوان اینگونه تشریح کردکه باافزایش ریسک اعتباری، 

 .  [2] و، بنابر این سودآوری آنها کاهش مییابدهزینه بانکها افزایش 

تردیدی نیست که یکی از مهم ترین اهداف یکسان سازی جهانی استانداردهای حسابداری افزایش مقایسه 

پذیری صورتهای مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از 

ایه گذاران است و منجر به کاهش هزینه های اداری جهت دسترسی استانداردهای با کیفیت باال به نفع سرم

به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می شود. در یک بازار سرمایه ی یکپارچه، منطق وجود مجموعه ی 

واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه ی واحد، مقایسه پذیری و درک گزارشگری مالی را 

 ه کارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را کاراتر می سازد.بهبود می بخشد و ب

(  به بررسی ارتباط بین استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی 1390نیکومرام و فتحی) 

پرداختندکه نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بیـن پایداری سو شرکتها با الزام استانداردها ایجاد 

 .[11] نشده است

به بررسی رابطه تدوین استانداردهای حسابداری  کیفیت اطالعات حسابداری  (1388براهیمی )و اثقفی   

پرداختندکه نتایج تحقیق نشاندهنده این موضوع بودکه رابطه معناداری بین استانداردهای حسابداری 

 .[5]بابهبود کیفیت اطالعات حسابداری مشاهده نشده است

 فرضیه های پژوهش

 فرضیه اول : بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برشاخصهای مالی تاثیر دارد.

 فرضیه دوم : بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برمدیریت سود تاثیر دارد.

 مدلها و متغیر های پژوهش و تعاریف آنها

 اشد:متغیرهای مربوط به فرضیه اول به شرح جدول ذیل می ب

 تفسیر عنوان شاخص

QUT نسبت آنی 
دارائیهای آنی

 بدهیهای جاری 
 

CUT نسبت جاری 
دارائیهای جاری

 بدهیهای جاری 
 

CP نسبت اعتبارات اعطایی 
 اعتبارات اعطایی 

سپرده های دریافتی
 

CPA نسبت سرمایه به دارائی 
مجموع دارائیها

سرمایه
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 تفسیر عنوان شاخص

CAR نسبت کفایت سرمایه 
 سرمایه

دارائیهای موزون شده به ضرایب ریسک
 

DPE نسبت بدهیها 
بدهیها

سرمایه
 

BDPA 
نسبت کفایت ذخیره مطالبات 

 مشکوک الوصول
. . م مجموع ذخیره م

تسهیالت اعطائی
 

BDPPE 
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک 

 الوصول
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

مطالبات سوخت شده
 

منظور محاسبه آن، از مدل زیر استفاده که به tدر سال  iبرای آزمون فرضیه دوم  مدیریت سود بانک 

 شود:می

LLPi,t = β0 + β1 LNTAi,t + β2 TLi,t + β3 NPLi,t + β4 EBTPi,t + β5 CHGTLi,t 

+ β6 CHGNPLi,t + β7 CARi,t + β8 LDi,t + ɛi,t 
 که در آن:

LLPi,t های بانک = نسبت ذخیره تسهیالت اعطایی معوق به کل داراییi  در سالt. 

LNTAi,t های بانک = اندازه بانک برابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییi  در سالt. 

TLi,t های بانک = نسبت کل تسهیالت اعطایی به کل داراییi  در سالt. 

NPLi,t های بانک ه کل داراییالوصول ب= نسبت تسهیالت اعطایی مشکوکi  در سالt. 

EBTPi,t های بانک = نسبت سود قبل از مالیات به کل داراییi  در سالt. 

CHGTLi,t  تغییر در کل تسهیالت اعطایی )کل تسهیالت اعطایی سال =t  منهای کل تسهیالت اعطایی

 .tدر سال  iهای بانک ( به کل داراییt-1سال 

CHGNPLi,t الوصول سال الوصول )تسهیالت اعطایی  مشکوکت اعطایی مشکوک= تغییر در تسهیال

t الوصول سال منهای تسهیالت اعطایی مشکوکt-1های بانک ( به کل  داراییi  در سالt. 

CARi,t  نسبت کفایت سرمایه بانک =i  در سالt. 

LDi,t های بانک ها به کل دارایی= نسبت کل سپردهi  در سالt. 

( از ضرایب β1 ،β2...،β8ها و محاسبه مقادیر ضرایب )فوق در سطح کلیت دادهپس از تخمین مدل 

 گردد:( به شکل زیر استفاده میɛi,tبرآورده شده برای محاسبه ذخیره تسهیالت اعطایی معوق اختیاری )
ɛi,t = [LLPi,t – (β1' LNTAi,t + β2' TLi,t + β3' NPLi,t + β4' EBTPi,t + 
β5' CHGTLi,t + β6' CHGNPLi,t + β7' CARi,t + β8' LDi,t] 

عنوان معیاری برای مدیریت سود که از قدرمطلق ذخیره تسهیالت اعطایی معوق اختیاری بهتوضیح این

 شود.استفاده می

 (Capital Adequacy Ratioنسبت کفایت سرمایه بانکها )
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 ریسک برحسب درصد استهای موزون شده به ضرایب حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی

 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطالعات موردنیاز تحقیق و همچنین تجزیه وتحلیل 

 ( استفاده شده است 7)نسخه  SpssوExcelآنها،ازنرم افزارهای 

 شود.ها پرداخته میای آمار توصیفی به توصیف دادههها ابتدا با استفاده از تکنیکآوری دادهپس از جمع

به منظور بررسی اینکه در تحقیق از روش های آماری پارامتریک و یا از روش های آماری ناپارامتریک 

اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه ها از: آزمون مقایسه میانگین دو -استفاده می شود از آزمون کولموگروف

ویتنی استفاده کرد. آزمون من ویتنی یک آزمون مقایسه ای برای  -من مستقل وآزمونtجامعه )آزمون

مقایسه وضعیت دوگروه مستقل است ووقتی داده های یک مطالعه به صورت کیفی ترتیبی باشند بهتراست 

 است tازاین آزمون که یک آزمون غیرپارامتری و معادل آزمون دو نمونه مستقل 

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 1جدول

 متغیر
مدیریت 

 سود

نسبت 

 آنی

نسبت 

 جاری

نسبت 

اعتبارات 

 اعطایی

نسبت سرمایه 

 به دارائی

نسبت 

کفایت 

 سرمایه

نسبت 

 بدهیها

نسبت کفایت 

ذخیره مطالبات 

 مشکوک الوصول

نسبت ذخیره 

مطالبات 

مشکوک 

 الوصول

 40 40 40 40 40 40 40 40 40 تعداد

 24.8002 6020. 9914. 2217. 1975. میانگین
12.195

5 

21.164

0 
2.0165 .1150 

 انحراف معیار
.1792

3 

.0844

2 

.0809

1 
.31212 

1.38720E

1 

8.6171

9 

1.1144

1 
8.88860 1.19597 

 4.475- 5.775 351. 1.193 868. 815.- 202. 710. 1.312 چولگی

 23.657 34.827 298.- 792. 1.299 491.- 862. 128.- 1.041 کشیدگی

 6.42- 4.28- 2.29 1.62 3.43 02. 82. 10. 00. کمینه

 1.00 55.08 48.19 36.03 68.83 1.14 1.22 44. 70. بیشینه
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 IFRSآمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از  2جدول

 متغیر
مدیریت 

 سود

نسبت 

 آنی

نسبت 

 جاری

نسبت 

اعتبارات 

 اعطایی

نسبت سرمایه 

 به دارائی

نسبت 

کفایت 

 سرمایه

 نسبت بدهیها

نسبت کفایت 

ذخیره مطالبات 

مشکوک 

 الوصول

نسبت ذخیره 

مطالبات 

مشکوک 

 الوصول

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 تعداد

 25.9308 7444. 9749. 1985. 2669. میانگین
12.532

4 
22.5699 .4191 .1803 

 انحراف معیار
.2137

6 

.0697

2 

.0649

1 

.1258

3 

1.42969E

1 

7.8274

3 

1.03025E

1 
.56775 .62793 

 1.686- 402. 496. 488. 1.512 205.- 684.- 813. 753. چولگی

 2.341 925. 444. 1.192- 3.329 1.169- 122. 232.- 738.- کشیدگی

 1.55- 65.- 7.21 1.62 8.34 53. 83. 11. 01. کمینه

 83. 1.82 48.19 25.80 68.83 93. 1.08 34. 70. بیشینه

 IFRSآمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از -3جدول

 متغیر
مدیریت 

 سود

نسبت 

 آنی

نسبت 

 جاری

نسبت 

اعتبارات 

 اعطایی

نسبت سرمایه 

 به دارائی

نسبت 

کفایت 

 سرمایه

نسبت 

 بدهیها

نسبت کفایت 

ذخیره مطالبات 

 مشکوک الوصول

نسبت ذخیره 

مطالبات 

مشکوک 

 الوصول

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 تعداد

 0497. 3.6140 19.7581 11.8586 23.6697 4596. 1.0080 2449. 1281. میانگین

 1.37077E1 9.53480 1.20256 1.25091E1 1.59144 37607. 09299. 09291. 10055. انحراف معیار

 3.896- 4.064 397. 1.676 210. 119. 216. 447. 773. چولگی

 16.258 17.204 582.- 2.128 885.- 1.548- 492. 399.- 570.- کشیدگی

 6.42- 4.28- 2.29 2.29 3.43 02. 82. 10. 00. کمینه

 1.00 55.08 43.90 36.03 49.02 1.14 1.22 44. 34. بیشینه

 

با توجه به اینکه مدیریت سود بانکها با استفاده از یک مدل رگرسیونی محاسبه می شدند لذا اقدام به اخذ 

 مدیریت سود بانک ها با استفاده از مدل های رگرسیونی زیر شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد: 
LLPi,t = β0 + β1 LNTAi,t + β2 TLi,t + β3 NPLi,t + β4 EBTPi,t + β5 CHGTLi,t 

+ β6 CHGNPLi,t + β7 CARi,t + β8 LDi,t + ɛi,t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LNTA -0.223764 0.174202 -1.284511 0.2254 

TL -0.038709 0.010167 -3.807329 0.0029 
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NPL -0.099066 0.370252 -0.267565 0.7940 

EBTP 0.202905 0.111868 1.813794 0.0971 

CHGTL 0.000538 0.008148 0.065975 0.9486 

CHGNPL -0.010247 0.017379 -0.589604 0.5674 

CAR -0.074529 0.017559 -4.244396 0.0014 

LD -0.009179 0.017562 -0.522662 0.6116 

C 7.921643 3.699353 2.141359 0.0555 

R-squared 0.933496 Mean dependent var 0.642255 

Adjusted R-squared 0.885130 S.D. dependent var 1.347043 

F-statistic 19.30049 Durbin-Watson stat 2.123929 

Prob(F-statistic) 0.000019 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LNTA -0.082912 0.102122 -0.811896 0.4341 

TL -0.010046 0.007258 -1.384057 0.1938 

NPL -0.017106 0.007818 -2.187984 0.0511 

EBTP -0.011894 0.095781 -0.124182 0.9034 

CHGTL -0.005478 0.006479 -0.845466 0.4159 

CHGNPL 0.100497 0.043065 2.333599 0.0396 

CAR -0.009652 0.010053 -0.960174 0.3576 

LD -0.015601 0.009649 -1.616816 0.1342 

C 3.967027 1.900718 2.087120 0.0609 

R-squared 0.855041 Mean dependent var 0.414534 

Adjusted R-squared 0.749616 S.D. dependent var 0.434680 

F-statistic 8.110423 Durbin-Watson stat 1.674095 

Prob(F-statistic) 0.001138 

درصد( می باشد،  5( دارای سطح معناداری زیر )001/0و  000/0)F ، آماره 5و  4با توجه به نتایج جدول 

درصد از  5/85و  3/93بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 

با توجه به این که شود. همچنین  تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

( لذا میتوان گفت در مدل، 674/1و  123/2است ) 5/2و  5/1مقدار آماره دوربین واتسون مدل مابین 

 مشکل خود همبستگی باقیمانده ها وجود ندارد. 

 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش
توزیع نرمال باشد از آزمون اگر متغیرهای تحت بررسی دارای  در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات

ویتنی استفاده می گردد.  -مقایسه میانگین دو جامعه ودر غیر اینصورت )توزیع غیر نرمال( از آزمون من

 با توجه به توضیحات باال الزم است نرمال بودن توزیع متغیرها مورد آزمون قرار گیرد
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 نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها  6جدول 

 متغیر
 )نرمالیته(KSیج آزمون نتا

 سطح معنی داری k-zآماره 

 155/0 131/1 مدیریت سود

 624/0 752/0 نسبت آنی

 699/0 707/0 نسبت جاری

 085/0 257/1 نسبت اعتبارات اعطایی

 722/0 694/0 نسبت سرمایه به دارائی

 033/0 431/1 نسبت کفایت سرمایه

 953/0 515/0 نسبت بدهیها

 000/0 893/2 ذخیره مطالبات مشکوک الوصولنسبت کفایت 

 002/0 833/1 نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 

برای متغیرهای وابسته KSآزمون Z، بعد از آزمون نرمالیته،سطح معنی داری آماره 6با توجه به جدول

مشکوک نسبت کفایت سرمایه، نسبت کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و نسبت ذخیره مطالبات 

می باشد گویای آن است که متغیرهای وابسته مذکور دارای توزیع نرمال نمی باشد  05/0الوصول کمتر از 

ویتنی( استفاده می  -لذا برای آزمون فرضیات از روش های آماری ناپارامتریک )در این تحقیق آزمون من

می باشد گویای آن  05/0بیش از گردد. و با توجه به اینکه سایر متغیرهای تحقیق دارای سطح معناداری 

است که سایرمتغیرها، دارای توزیع نرمال می باشد لذا برای آزمون فرضیات از روش های آماری پارامتریک 

 )در این تحقیق آزمون مقایسه میانگین دو جامعه( استفاده می گردد.

اردهای بین المللی بکارگیری استاند"با نظر به اینکه در آزمون فرضیه اول مطرح گردیده است که 

 "بر همین اساس فرضیات فرعی مربوط به این فرضیه و فرضیه    "حسابداری برشاخصهای مالی تاثیردارد

نیز مورد آزمون قرار گرفته است که  "تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برمدیریت سود

 به شرح زیر می باشد:

 1-1نتایج آزمون فرضیه 
 بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت آنی تاثیردارد.  :1-1فرضیه 

{
H0: µ1 =  µ2
H1: µ1 ≠   µ2

H1: µ ≠   µ
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 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 7جدول

 میانگین نسبت آنی تعداد
انحراف معیار 

 نسبت آنی
 tآماره Fآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت  

میانگین 

 ها

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

499/1 
786/1- 38 082/0 046/0 

20 20 198/0 244/0 069/0 092/0 228/0 

درصد می باشد بنابراین از فرض برابری  5سطح معناداری باالی  F 499/1با توجه به اینکه در 7در جدول 

بوده و  -786/1برابر با  tواریانس دو گروه استفاده می شود، در مرحله بعد از آن جایی که مقدار آماره 

اطمینان فرضیه مربوط به تاثیر  %95( می باشد، بنابراین با 082/0درصد ) 5سطح معنی داری آن بیش از 

 رگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت آنی تایید نمی گردد. بکا

 2-1نتایج آزمون فرضیه 
 : بکارگیریاستانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت جاری تاثیردارد. 2-1فرضیه 

 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 8جدول

 تعداد
میانگین نسبت 

 جاری

انحراف معیار 

 نسبت جاری
 tآماره Fآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت  

میانگین 

 ها

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

242/1 
305/1- 38 200/0 033/0 

20 20 974/0 008/1 064/0 092/0 272/0 

درصد می باشد بنابراین از فرض  5سطح معناداری باالی  F 242/1( با توجه به اینکه در 8در جدول )

 -305/1برابر با  tبرابری واریانس دو گروه استفاده می شود، در مرحله بعد از آن جایی که مقدار آماره 

اطمینان فرضیه مربوط  %95( می باشد، بنابراین با 200/0درصد ) 5بوده و سطح معنی داری آن بیش از 

 به تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت جاری تایید نمی گردد. 

 3-1نتایج آزمون فرضیه 
 حسابداری برنسبت اعتبارات اعطایی تاثیردارد.: بکارگیری استانداردهای بین المللی 3-1فرضیه 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم9جدول

 تعداد
میانگین نسبت 

 اعتبارات اعطایی

انحراف معیار نسبت 

 اعتبارات اعطایی
 tآماره Fآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت  

میانگین 

 ها

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

378/48 
212/3 202/23 004/0 284/0 

20 20 744/0 459/0 125/0 376/0 000/0 

درصد می باشد بنابراین از فرض  5سطح معناداری زیر  F 378/48با توجه به اینکه در  9در جدول 

 212/3برابر با  tنابرابری واریانس دو گروه استفاده می شود، در مرحله بعد از آن جایی که مقدار آماره 
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اطمینان میتوان گفت  %95( می باشد، بنابراین با 004/0درصد ) 5بوده و سطح معنی داری آن کمتر از 

و گروه با هم برابر نیستند، یا به عبارت دیگر نسبت اعتبارات اعطایی بانکها قبل از بکارگیری که میانگین د

استانداردهای بین المللی حسابداری، بیشتر از نسبت اعتبارات اعطایی بانکها بعد از بکارگیری 

لمللی حسابداری استانداردهای بین المللی حسابداری می باشد نهایتا اینکه بکارگیری استانداردهای بین ا

 برنسبت اعتبارات اعطایی تاثیر منفی معناداری دارد. 

 4-1نتایج آزمون فرضیه  

 : بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت سرمایه به دارائی تاثیردارد. 4-1فرضیه 

 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم 10جدول

 تعداد
 میانگین نسبت

 دارائی به سرمایه

 معیار نسبت انحراف

 دارائی  به سرمایه
 tآماره Fآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت  

 ینمیانگ

 ها

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

189/0 
511/0 38 613/0 261/2 

20 20 930/25 669/23 296/14 707/13 666/0 

درصد می باشد بنابراین از فرض  5سطح معناداری باالی  F 189/0( با توجه به اینکه در 10-4در جدول )

بوده  511/0برابر با  tبرابری واریانس دو گروه استفاده می شود، در مرحله بعد از آن جایی که مقدار آماره 

اطمینان فرضیه مربوط به  %95( می باشد، بنابراین با 613/0درصد ) 5و سطح معنی داری آن بیش از 

 تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت سرمایه به دارائی تایید نمی گردد. 

 5-1نتایج آزمون فرضیه 
 : بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت کفایت سرمایه تاثیردارد. 5-1فرضیه 

 پنجمنتایج آزمون فرضیه فرعی  11جدول 

 IFRSبعد از  IFRSقبل از  شرح/طبقه

 60/19 40/21 میانگین رتبه ها

 392 428 جمع رتبه ها

 20 20 تعداد

 182 (Uآماره آزمون من ویتنی )

 392 (Wآماره آزمون ویلکاکسون )

 -Z 487/0آماره 

 626/0 (Sigسطح معنی داری )

(، نتایج نشان 05/0از سطح خطای مورد پذیرش )با توجه به باال بودن سطح معنی داری آزمون من ویتنی 

و  IFRSرد نشده و ادعای عدم تساوی میانگین نسبت کفایت سرمایه بانکها قبل از  H0دهد فرضمی

پذیرفته نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت کفایت سرمایه بانکهای قرار گرفته در  IFRSبعد از 



 113 .   ...یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها یریآثار بکار گ یبررس

 

 

معنی داری ندارد. به عبارت دیگر تاثیر بکارگیری استانداردهای  با قبل از آن تفاوت IFRSنمونه بعد از 

 بین المللی حسابداری برنسبت کفایت سرمایه تایید نمی گردد. 

 6-1نتایج آزمون فرضیه 

 : بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت بدهیها تاثیردارد. 6-1فرضیه 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم12دولج

 تعداد
 بدهی میانگین نسبت

 ها

 انحراف معیار نسبت

 ها بدهی
 tآماره Fآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت  

میانگین 

 ها

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

622/0 
794/0 38 432/0 811/2 

20 20 569/22 758/19 302/10 025/12 435/0 

درصد می باشد بنابراین از فرض  5سطح معناداری باالی  F 622/0( با توجه به اینکه در 12در جدول )

بوده  794/0برابر با  tبرابری واریانس دو گروه استفاده می شود، در مرحله بعد از آن جایی که مقدار آماره 

اطمینان فرضیه مربوط به  %95( می باشد، بنابراین با 432/0درصد ) 5و سطح معنی داری آن بیش از 

 تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت بدهیها تایید نمی گردد. 

  7-1نتایج آزمون فرضیه 4

: بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بر نسبت کفایت ذخیره مطالبات مشکوک 7-1فرضیه 

 الوصول تاثیردارد. 

 فرعی هفتم نتایج آزمون فرضیه13جدول

 IFRSبعد از  IFRSقبل از  شرح/طبقه

 80/21 20/19 میانگین رتبه ها

 436 384 جمع رتبه ها

 20 20 تعداد

 174 (Uآماره آزمون من ویتنی )

 384 (Wآماره آزمون ویلکاکسون )

 -Z 703/0آماره 

 482/0 (Sigسطح معنی داری )

(، نتایج نشان 05/0ویتنی از سطح خطای مورد پذیرش )با توجه به باال بودن سطح معنی داری آزمون من 

رد نشده و ادعای عدم تساوی میانگین نسبتکفایتذخیرهمطالباتمشکوکالوصولبانکها قبل  H0دهد فرضمی

پذیرفته نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت نسبتکفایتذخیره مطالبات  IFRSو بعد از  IFRSاز 

با قبل از آن تفاوت معنی داری ندارد. به  IFRSفته در نمونه بعد از مشکوک الوصول بانکهای قرار گر

عبارت دیگر تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت کفایت ذخیره مطالبات مشکوک 

 الوصول تایید نمی گردد. 
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  8-1نتایج آزمون فرضیه 
نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول : بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری 8-1فرضیه 

 تاثیردارد. 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم 14جدول

 IFRSبعد از  IFRSقبل از  شرح/طبقه

 70/21 30/19 میانگین رتبه ها
 434 386 جمع رتبه ها

 20 20 تعداد
 176 (Uآماره آزمون من ویتنی )

 386 (Wآماره آزمون ویلکاکسون )
 -Z 649/0آماره 
 516/0 (Sigمعنی داری ) سطح

(، نتایج نشان 05/0با توجه به باال بودن سطح معنی داری آزمون من ویتنی از سطح خطای مورد پذیرش )

رد نشده و ادعای عدم تساوی میانگین نسبتذخیرهمطالباتمشکوکالوصولبانکها قبل از  H0دهد فرضمی

IFRS  و بعد ازIFRS نتیجه گرفت نسبت ذخیره مطالبات مشکوک  پذیرفته نمی شود. بنابراین می توان

با قبل از آن تفاوت معنی داری ندارد. به عبارت دیگر  IFRSالوصول بانکهای قرار گرفته در نمونه بعد از 

تاثیر بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تایید نمی 

 گردد.

 اردهای بین المللی حسابداری برمدیریت سود تاثیردارد. : بکارگیری استاند2فرضیه 

 نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم 15جدول

 میانگین نسبتجاری تعداد
انحراف معیار 

 نسبتجاری
 tآماره Fآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت  

میانگین 

 ها

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

قبل از 
IFRS 

بعد از 
IFRS 

938/13 
627/2 016/27 014/0 138/0 

20 20 266/0 128/0 213/0 100/0 001/0 

درصد می باشد بنابراین از فرض  5سطح معناداری زیر  F 938/13( با توجه به اینکه در 15در جدول )

 627/2برابر با  tنابرابری واریانس دو گروه استفاده می شود، در مرحله بعد از آن جایی که مقدار آماره 

اطمینان میتوان گفت  %95( می باشد، بنابراین با 014/0درصد ) 5بوده و سطح معنی داری آن کمتر از 

که میانگین دو گروه با هم برابر نیستند، یا به عبارت دیگر مدیریت سود بانکها قبل از 

عد از بکارگیری استانداردهای بکارگیریاستانداردهایبینالمللی حسابداری، بیشتر از مدیریت سود بانکها ب

بین المللی حسابداری می باشد نهایتا اینکه بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برمدیریت 

 سود تاثیر منفی معناداری دارد. 
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 خالصه یافته های پژوهش

 های تحقیقخالصه یافته 16جدول 

 نتیجه فرضیه های پژوهش فرضیه

فرضیه فرعی 
 اول

 بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت  آنی تاثیردارد. 
عدم تاثیر 

 معنادار
فرضیه فرعی 

 دوم
 بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت جاری تاثیردارد. 

عدم تاثیر 
 معنادار

فرضیه فرعی 
 سوم

بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت اعتبارات اعطایی 
 تاثیردارد. 

تاثیر منفی و 
 معنادار

فرضیه فرعی 
 چهارم

بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت سرمایه به دارائی 
 تاثیردارد. 

عدم تاثیر 
 معنادار

فرضیه فرعی 
 پنجم

لمللی حسابداری برنسبت کفایت سرمایه بکارگیری استانداردهای بین ا
 تاثیردارد. 

عدم تاثیر 
 معنادار

فرضیه فرعی 
 ششم

 بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت بدهیها تاثیردارد. 
عدم تاثیر 

 معنادار
فرضیه فرعی 

 هفتم
بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت کفایت ذخیره 

 مطالبات مشکوک الوصول تاثیردارد. 
عدم تاثیر 

 معنادار
فرضیه فرعی 

 هشتم
بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برنسبت ذخیره مطالبات 

 مشکوک الوصول تاثیردارد. 
عدم تاثیر 

 معنادار
فرضیه اصلی 

 دوم
 بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری برمدیریت سود تاثیردارد. 

تاثیر منفی و 
 معنادار 

 بحث و نتیجه گیری کلی
با توجه به اهمیت استانداردهای بین المثللی گزارشگثری مالی، حرکت بانک ها به سمت اجرای این 

به شفاف سازی صورت های مالی، افزایش استانداردها ضروری می باشدزیرا این مورد از منظر مالی منجر 

اعتبار در سطح بین المللی، کاهش هزینه حضور در بازارهای مالی و تسهیل ارتباطات بین المللی می 

شود. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی اثر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

ومدیریت سود دربانکها بورس اوراق بهادار تهران  طبق دستورالعمل بانک مرکزی برشاخصهای مالی

پرداخته شده است.با توجه به مبانی نظری ذکرشده، یافته های تحقیق نیز نشان می دهدکه استفاده از 

IFRS  بر نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت سرمایه به دارائی، نسبت کفایت سرمایه، نسبت بدهیها، نسبت

ول و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تاثیر معنی داری کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوص

نداشته است اما بر نسبت اعتبارات اعطایی و مدیریت سود تاثیر منفی و معنی دار داشته است. در مورد 

بحث شفافیت اطالعات و متقابال  IFRSتحلیل حاصل از نتایج تحقیق میتوان گفت با توجه به اینکه در 

دارای شواهد مدیریت  IFRSهمیت است لذا بانکها قبل از ارائه صورتهای مالی بر اساس افشاء، بسیار حائز ا

دیگر استفاده از این رفتار را  IFRSسود بوده اند اما با توجه به ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر استفاده 
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زایش جذب محدود کرده اند و به دنبال افزایش کیفیت سود هستند زیرا این مورد میتواند منجر به اف

نسبت اعتبارات اعطایی نیز کاهش یافته IFRSسرمایه گذاری خارجی گردد. همچنین طبق نتایج پس از 

در این مورد نیز میتوان گفت که احتماال بانکها به دنبال افزایش کیفیت اعتبارات اعطایی )از طریق کاهش 

اعطایی، بر همین اساس اقدام به  نکول تسهیالت اعطایی( می باشند نه صرفا به دنبال افزایش اعتبارات

کاهش ارائه تسهیالت و بررسی بیشتر شرایط وام گیرندگان کرده اند.از آنجا که اجرای استانداردهای بین 

المللی گزارشگری مالی در کشور ما به تازگی مرسوم شده است ، تاثیر اجرای آن هنوز در پژوهشها مورد 

در این زمینه نوپاست و با توجه بررسی پیشینه موجود تحقیقی  ارزیابی قرار نگرفته و به نوعی تحقیقات

 که با تحقیق حاضر هم راستا باشد یافت نشد.

گردد به نتایج گران، مدیران پیشنهاد میهای مختلف از جمله سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیلبه گروه

برجام و ضرورت نیاز به همسویی این تحقیق توجه داشته باشند؛ زیرا جذب سرمایه گذاری خارجی پس از 

با سیستم های مالی بین المللی و کاهش تفاوت های بین کشورها ازطریق اعمال استانداردها و رویه های 

مالی یکسان بین المللی به عنوان زبان مشترک در کنار الزامات مقرر و ابالغی از سوی مراجع ذیربط نظیر 

استانداردهای بین المللی گزارشگری می باشد. بر همین اساس  بانک مرکزی، از مهم ترین دالیل تاکید بر

به مدیران بانکها پیشنهاد میشود که در ارائه هر چه بهتر بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی در تالش باشند. در ضمن بایستی سازمان بورس اوراق بهادار نیز 

شان و درک بهتر عملکردشان، قوانین و رزش واقعی شرکتها، شفاف سازی اطالعاتبرای مشخص شدن ا

مقرراتی را اتخاذ کنند که بانکها تا حد امکان در بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

دقت داشته باشند زیرا این مهم منجر به ریز بینی سرمایه گذاران خارجی می شود.با توجه به تاثیر 

کارگیری استانداردهای بین المللی بر اعتبارات اعطایی ،  به بانکها توصیه میشود به این مقوله توجه ویژه ب

ای نمایند و همچنین با توجه به تاثیر آن بر مدیریت سود بانکها، به حسابرسان،تحلیلگران ، سازمان بورس 

و تحلیلها بر اساس سود ، برای موضوع  اوراق بهادار و سرمایه گذاران توصیه میشود که در تصمیم گیری ها

مدیریت سود در بانکها اهمیت خاصی قائل شوند. و در خصوص پیشنهاد برای پژوهش های آینده پیشنهاد 

 می گردد

به بررسی تأثیربکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری )شرطی و غیر 

 شفافیت و کارائی مدیریت بانکها پرداخته شود.شرطی( بانکها، کیفیت حسابرسی، رتبه 

بانک  پذیرفته  10محدودیت دسترسی به اطالعات مالی بانکها موجب گردیده تا برای انجام پژوهش از  -

شده در بورس اوراق بهادار استفاده شود، بنابراین نتایج پژوهش در مورد سایر بانکها به آسانی  قابل تعمیم 

 نخواهد بود. 
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Growth of international trade and capital flows the increasing economic conjunction 
over the past two decades has led to the desire to harmonize accounting standards 
among countries has been as a result, many countries have accepted the use of 
international accounting standards. By increasing the comparability and quality of 
financial information, the standards provide information transparency which, on the 
one hand, empowers investors and other stakeholders to make informed economic 
decisions and on the other hand, by reducing the information gap between information 
holders and investors, it strengthens accountability. In addition, with the investors' 
familiarity with the opportunities and threats of investment in the world, the optimal 
allocation of capital and increase the efficiency of the economy is provided and banks, 
which as the economic leaders of the society, especially in attracting and allocating 
capital to the economic pillar of the country are of critical importance. In this research, 
the impact of the application of international accounting standards according to the 
Central Bank Regulation on financial indicators and earnings management of banks 
has been investigated and since the central bank instructions from the beginning of 
1394 are obligatory Therefore, the effects of applying the above guidelines have been 
evaluated from 1392 to the end of 1395. To test the hypotheses, the means of 
comparison between the two societies and Mann-Whitney have been used. The 
findings of the research show that the application of international accounting 
standards has a significant negative effect on earnings management, given the 
importance international financial reporting standards require banks to move towards 
implementation of these standards, since this financially leads to clearing of financial 
statements, increasing international credit, lowering the cost of attending financial 
markets, and facilitating international communications. 
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