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 مقدمه
 هایجریان و مالی وضعیت و عملکرد نتایج انعکاس برای اطالعاتی منبع نیترمهم عنوانبه مالی هایصورت

 بسیار اهمیت از مالی هایصورت تهیه مبانی دلیل همین به و اندشده شناخته تجاری واحدهای نقدی

 طی فزاینده اقتصادی پیوستگی و سرمایه هایجریان و المللیبین تجارت رشد باشد.می برخوردار باالیی

 است. شده کشورها میان در حسابداری استانداردهای سازیهماهنگ به تمایل به منجر گذشته، دهه دو

 واقعیات با ارتباط در روشن اصولی بر مبتنی و جامع پایدار، حسابداریِ استانداردهای نیازمند رونیازا

 جنبه از حداقل است. ضروری جهانی اقتصاد در المللیبین استانداردهای سازیهمسان هستیم اقتصادی

 گذارانسرمایه منافع باال، تیفیباک استانداردهای از واحدی مجموعه داشتن که دارد وجود توافق این نظری

 دهد.می کاهش را جهان سراسر در سرمایه بازارهای به دسترسی هایهزینه و کندمی تأمین را

 گفته حسابداری استانداردهای از ایمجموعه به ،)IFRS(1 المللیبین مالی گزارشگری استانداردهای

 این هدف .شده است تدوین )IASB(2 المللیبین حسابداری استانداردهای هیات سوی از که شودمی

 که این .ضمن است جهانی استاندارد یک قالب در سهامی هایشرکت مالی هایصورت تهیه استانداردها،

 نیز نظارتی یسازوکارها و اخالقی استانداردهای حسابرسی، ها،شرکت راهبری بر المللیبین سازیهمسان

 راستای در را مالی هایصورت در جدید هایاستاندارد رعایت الزام نیز مرکزی بانک است. رگذاریتأث

 نظر جلب همچنین و کشور داخل بانکی سیستم با المللیبین هایبانک بیشتر چه هر هایهمکاری

  .داندمی ایران به ورود برای خارجی گذارانسرمایه

 محاسبه هاشرکت  ریسکی عملکرد کردن ارزیابی برای اغلب حسابداری یهانسبت و بازار ریسک معیارهای

 هایصورت اطالعات آنالیز به ایمالحظه قابل طوربه سهامداران و گذارانسرمایه ، مالی آنالیزگران شوند.می

 مدیران نیازمندند. شانیگذارهیسرما برای مبنایی عنوانبه آن از کردن استفاده منظوربه شرکت یک مالی

 پیشینه .رندیگیم کار به عملیاتشان هایمشیخط یسازمدل برای را حسابداری هایداده نیز شرکت

 ایشیوه به مختلف کشورهای در حسابداری کیفیت IFRS اجرای که دهدیم نشان حسابداری مطالعات

 کیفیت بر را IFRS ریتأث که است این هدف پژوهش این در رونیازا دهدمی قرار ریتأث تحت گوناگون

  باقیست همچنان سوال این گریدعبارتبه دهیم. قرار موردتوجه مربوطه ریسک خاص طوربه حسابداری

 هایریسک با مرتبط که مالی صورت و ترازنامه حسابداری متغیرهای توضیح توانایی  IFRS اتخاد آِیا که

 ریسک ارتباط تحقیق این در ما کار خیر؟گستره یا داد خواهد افزایش سیستماتیک غیر و سیستماتیک

 کابرد از بعد و قبل درامد و سود تنوع ، ،اعتبار نقدینگی بانک،وام، اندازه با مرتبط حسابداری معیارهای

IFRS دیینمایم روشن را .  
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 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی

 به منجر گذشته، یدهه دو در فزاینده اقتصادی پیوستگی و سرمایه یهاانیجر و یالمللنیب تجارت رشد

 سایر با همگام نیز ایران در است. شده کشورها میان در حسابداری استانداردهای یسازهماهنگ به تمایل

 بازار یالمللنیب جایگاه ارتقای نیز و سرمایه بازار یتوسعه اطالعاتی، شفافیت افزایش راستای در و کشورها

 استانداردهای اجرای ینهیدرزم حسابرسی سازمان عمومی مجمع یمصوبه استناد به کشور، سرمایه

 اوراق و بورس سازمان یمدیره هیأت مالی، یهاصورت هیدر ته ( IFRS )مالی گزارشگری یالمللنیب

 یهیته بر عالوه را بهادار اوراق و بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت از هایگروه 95 سال ماه آبان در بهادار

 با مطابق مالی یهاصورت یهیته به ملزم ایران، حسابداری استانداردهای طبق مالی یهاصورت

    [14] کرد. مالی گزارشگری یالمللنیب استانداردهای

 هیأت سوی از که شودیم گفته استانداردهایی مجموعه به مالی گزارشگری یالمللنیب استانداردهای 

 رویدادهای و معالمات وگزارشگری گیریاندازه شناخت، برای حسابداری یالمللنیب استانداردهای تدوین

 استانداردها این اخیر، یده دو در  [14] اندقرارگرفته موردتوافق و اندشده وضع حسابداری شخصیت یک

 یالمللنیب استانداردهای ،گریدعبارتبه اندشده مواجه یاگسترده استقبال با یالمللنیب سطح در

 حسابداری قواعد و مالی گزارشگری در نظم برقراری برای که است اصولی از یامجموعه مالی، گزارشگری

 مشترك زبانی تضمین استانداردها مفهوم،کار این در .شودیم منتشر جهان سراسر در سازگارشدن منظوربه

   [2] شد. خواهد میسر جهان سراسر در استانداردها این یریکارگبه با که است مالی یمشخط دریک

 را مالی گزارشگری یالمللنیب استاندارهای که کشوری 140 از بیش به نیز ایران نزدیک آینده در

 به گذار که دهدمی نشان کشورها آن در موجود هایشرکت از حاصل .تجربه پیوست خواهد اندپذیرفته

 است. حسابداری به مرتبط ساده فرایند یک از بیشتر مراتببه مالی گزارشگری یالمللنیب استاندارهای

 هابانک که زمانی نمایید.می درگیر را سازمان عملیاتی و اجرایی هایحوزه از بسیاری تغییر این کهینحوبه

 باشدمی رمنتظرهیغ حتی و یکنواخت غیر گزارشگری یهاجهینت، کنند اجرا را استاندارها این بخواهند

 در که هایی تجربه براساس را خود نقش کننده هماهنگ یک عنوان به توانندمی مرکزیی بانک بنابراین

 نیز نیوزلند رسمی حسابداران یجامعه ، 2006 سال ببرد.در کار به IFRS اجرای در شده استفاده دنیا

 المللی بین استانداردهای به گذار حسابرسی آثار یدرباره استرالیا،رهنمودی و بریتانیا کشورهای مانند

 افزایش به منجر مذکور، استانداردهای به گذار رهنمود، این بینی پیش به بنا کرد. منتشر مالی گزارشگری

 کافی فنی دانش نبود و  IFRS به گذار به مربوط دیگر،مشکالت عبارت به میشود. حسابرسی ریسک

 گذار زمان در حسابرسی ریسک افزایش به منجر تواندمی استانداردها، این به نسبت حسابرس و صاحبکار

 نبود شود، حسابرسی کشف عدم ریسک افزایش به منجر تواندمی همزمان که دیگری ی مسأله اما شود

 ازماهیت ناشی مشکل این هرچند استانداردهاست. ازاین حسابرسان و حسابداران الزم آگاهی و دانش

IFRS می مرتفع حسابرسان و حسابداران ی تجربه و دانش افزایش با زمان مرور به و آموزش با و نیست 

 تجاری و سیاسی هایمحیط تابع خود مختلف کشورهای در حسابداری استاندارهای تدوین شود.فرایند

 بین ذاتی های تفاوت دلیل به . است مختلف سیاسی هایالبی تاثیر تحت همچنین و کشورها آن
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 دهد، می افزایش حسابداری کیفیت IFRS اتخاذ که ایده این با بسیاری المللیبین گزارشگری هایمحیط

 را محلی حسابداری سیستم از ، درآن که دیدگاهی از  [23] 2015 بریک میچایل رو این  از مخالفند.

 و جونز دیدگاه این براساس مینمایند. حمایت ، داند می محلی وکار کسب شرایط برای گزینه بهترین

 وضع حسابداری هایسیستم آن در که را مختلف هایفرهنگ ما که زمانی ،داردمی (اظهار2003ولنیذر)

 و ژاپن مثال طور به ندارد، را الزم کارایی واحد سیستم از استفاده امکان ، گیرممی نظر در را اندشده

 هایسیستم از ، است یافته گسیل کشورشان در که سنتهایی و اعقاید فرهنگ، ،تاریخ سبب به استرالیا

 شده مشاهده ، یافته توسعه و نوظهور بازارهای بررسی در سبب دین به میگیرند. بهره متفاوتی حسابداری

 همکاران و .)لویس است موثر شرکتها مالی تامین تصمیمات تفاوت میزان در کشور هر ویژگیهای که است

 برخوردار مالی درساختار را کمتری اهمیت ملی عوامل یافته توسعه  بازارهای در که حالی در (2016:2،

 عملیات شدن المللیبین سبب به که دارند می بیان (1999زگال، و )چو پژوهش با مطابق [21] هستند.

 هزینه و زمان ذخیره و گیریتصمیم برای شدن مقایسه قابل باعث سازی یکسان ، هاشرکت حسابداری

 دارد. تثبیتی اثرات و شودمی

 از میگیرند بهره نوشته حقوق از که کشورهایی به نسبت هستند، عرفی حقوق دارای که کشورهایی اصوال

 سیستم توسط و است انگلستان عرفی حقوق منشأ کنند.می حمایت و محافظت بیشتر خود سهامداران

 در است کرده پیدا استقرار پردازد،می خاص مسائل حل به فوق، قوانین به اتکا با قاضی آن در که قضایی

 گردد،می متصل قیاخال مفاهیم به که قواعدی توسط و است باستان یونان در نوشته، حقوق ریشه حالی

 قراردادها انعقاد برای عرفی حقوق که کردند پیشنهاد (2001) سال در بال و رابین است. شده نهاده بنیان

 بین که دارند تناسب قراردادهایی برای نوشته حقوق که درحالی هست. مناسب عمومی، بازارهای در

 نظام با کشورهایی ، میدارد بیان ( 2003)  دیاکنو رو این از شوند.می منعقد کوچک هایبخش از تعدادی

 هستند، سرمایه منابع کننده تامین که اعتباردهندگان و سهامداران بر انگلستان، و امریکا مانند عرفی

 طوربه تجاری واحدهای آلمان، و فرانسه مانند نوشته حقوق بر مبتنی کشورهای مقابل، در کنند.می تاکید

 نشان شواهد کنند.می تکیهمالی تامین برای دولت و هابانک مدیران، مستخدمان، کارمندان، به اساسی

 داریسرمایه قانونی هایحمایت از عمده طوربه فرانسه، مانند نوشته، حقوق بر مبتنی کشورهای که دهدمی

 حسابداری اطالعات که اهمیتی بر کشورها قوانین منشا در اساسی های تفاوت برخوردارند..چنین تریقوی

 باعث  IFRS اتخاذ که شده داده نشان داد انجام (2011گرکو) که  بررسی طی گذارد. می تاثیر دارد

 باید کنندمی فعالیت نیویورك بورس در که شرکتهای زیرا شودنمی امریکا بورس در سرمایه هزینه کاهش

 گیرند قرار حسابرسی بازرسان نظر تحت باید هاشرکت این همچنین باشند برخوردار باالی استاندارهای از

 باشد.همجنین داشته شرایط این در اطالعات کیفیت بر چندانی تاثیر توانندنمی IFRS اتخاذ بنابراین

 همانطور زیر ندارد تورم حالت در سرمایه هزینه بر تاثیریIFRS  اتخاذ دادکه نشان پژوهش این نتایح

 دارای که کشورهای در فقط IFRSاتخاذ نقش نمود بیان (2010) لی و (2008) همکاران و داسک که

 ایساده اقتصاد که توسعه حال در کشورهای در قوی( قانونی میشود)نظام حس هستند قوی اجرایی نظام

 چند هر بنابراین نیست. نیازی پیشرفته و پیچیده اقتصادی تمعامال در حسابداری استانداردهای به دارند،
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 از هاییقسمت به تنها اما باشند، پذیرفته را حسابداری المللیبین استانداردهای است ممکن کشورها این

 خواهندمی که ایتوسعه حال در کشورهای دارد. کاربرد بیشتر که کنندمی تاکید استانداردها این

 بازارهای از مالی تامین به را داخلی تجاری واحدهای یا جذب خود سرمایه بازار به را خارجی گذارانسرمایه

 استانداردهای با مشابه هاییدیدگاه مسائل، با مواجه در تا دارند بیشتری تمایل کنند، تشویق خارجی

 به سبتن بیشتری پذیرش و شناخت استانداردها این که چرا برگزینند، را حسابداری المللیبین

 اقتصادی توسعه سطح و واگرایی بین مثبت ایرابطه باید نتیجه در دارد، آنان خود ملی استانداردهای

 .باشد داشته وجود

 به اندداشته  IFRSبه گذار اختیاری صورت به که هایی شرکت که دارد می بیان (2015)  بریک میشال

 را IFRS احتمالی دلیل این به آنها آنکه سبب به دارند حسابداری کیفیت در بهبود بیشتری احتمال

 به ، IFRS اجباری اتخاذ مقابل در [25]  [4برهانند] قبلی نامناسب سیستم از را خود تا کردند اتخاذ

 را ها شرکت که میباشد وغیره سرمایه بازار قوانین سیاسی، فشار قبیل از کنترل قابل غیر دالیل سبب

 IFRS هب گذار که دریافت  [8]2008 کریستنس مثال طور .به زنند می جدید استاندار از پیروی به مجبور

 اجباری اتخاذ که درحالی داشت همراه به آلمان در را  حسابداری کیفیت در بهبود  اختیاری  صورت  به

 که باورند این بر گروهی براین عالوه.دهدمی تغییر کشور این در اندکی مقدار به را حسابداری کیفیت آن

 که است آن بیانگر موضوع این شود. منجر استانداردها بار اضافه به است ممکن المللیبین سازیهماهنگ

 پیچیده الزامات باید کشورشان  اجتماعی و ،سیاسی اقتصادی فشارهای با داشتن کار سرو بر عالوه شرکتها

 نمایند. رعایت نیز را المللی بین پرهزینه و

 بسط که زمانی کرد برجسته را اساسبی دهیوام سیاستهای مخرب اثرات اروپا در گذشته مالی بحران

 را آن پرداخت توان که میکنند دریافت را هایی وام ریسکی گیرندگان قرض باشد کنترل بدون اعتباردهی

 . آیدمی حساب به هابانک مدت بلند  اقتصادی فعالیت و ثبات برای تهدیدی موضوع این رو این از ندارند

 ها وام دوباره تجدید هستند مواجه نقدینگی محدودیت با بانکها که زمانی ترتیب همین به [10] [28]

 برای نیاز مورد منابع تامین برای مثبت  1NPV با هایی پروژه با گیرندگانی وام و نیست تضمین قابل

 برای میشود ارائه IFRS توسط که اطالعاتی دلیل چندین .به بود نخواهند موفق وکارشان کسب توسعه

 آن قانونی شکل به نسبت معامله اقتصادی ماهیت بر .تاکید1 است: مناسبتر اقتصادی گیری تصمیم

 صورت هایبخش در بیشتر ارتباط به .الزام3 بیشتر نقدی جریان انتظار با نقدی های صورت بودن .شامل2

 بال ترتیب دین به [10] بانکها در مخصوصا مدیران طلبانه فرصت عملیات .کاهش4 ترازنامه و زیان و سود

 کاربری هر برای ای حاشیه ی هزینه که است عمومی محصول نوع یک IFRS که نمود بیان [3]2006

 کیفیت بین شفافیت کمبود که مینماید تاکید .همچنین ندارد مینمایید، اتخاذه را آن که شده اضافه

 ابعاد از وسیعی رنج یک در گذاران سرمایه تفاوت دلیل به شکل یک حسابداری استاندارد و حسابداری

 مالی استانداردهای کنیم. شناسایی واحد استاندارد یک درتحت را آنها است سخت بسیار که  است

                                                           
1 Net Present Value 
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 صورت آنالیز هزینه کاهش و کشورها بین المللی بین قوانین تناقض کاهش جمله از هایی مزیت المللیبین

 یکی دارد. وجود مالی گزارشگری استانداردهای اجرای سر بر موانعی مزیتها براین .عالوه دارد مالی های

 و داسک [6]1988ریچارد چو سیاسی. و خصوصی :بخش است ذینفع طرفهای بین تمایز موارد این از

 متوجه نتیجه در کردن بررسی را سرمایه هزینه و اطالعاتی تقارن عدم بین ارتباط [9]2008همکاران

 میتواند اطالعات کم تقارن ,عدم دارد وجود سرمایه هزینه و اطالعات تقارن عدم بین مثیتی رابطه شدند

 سبب به که نمود [بیان7]1999زگال و چو پژوهش با مطابق (2000) دهد.کوسما کاهش را سرمایه هزینه

 گیری تصمیم برای شدن مقایسه قابل باعث سازی یکسان ، شرکتها حسابداری عملیات شدن المللی بین

 میسازد. پذیر امکان را زمان ذخیره و شود می

 در مالی های صورت اطالعات کیفیت و مالی گزارشگری استاندار عنوان با ایمقاله در [18یاتریدیس] 

 ارزش به منجر و میکنند تقویت را حسابداری کیفیت IFRS اجرای که داد نشان انگلیسی های شرکت

 اجباری اتخاذ [تاثیر24] 2009 کورتو و مورایس ازطرفی میشود. حسابداری معیارهای بیشتر مربوطه

IFRS سالهای های داده از استفاده با و داد قرار بررسی مورد کشور هر ویژه فاکتورهای و مربوطه ارزش 

 IASاتخاد با اروپایی بورسی های شرکت حسابداری مربوطه ارزش که کرد ارائه را شواهدی 2000-2005

 مالی های صورت در IFRS [اتخاذ14] 2007 همکاران و دیگرهانگ طرف از . یابد می افزایش مقداری

 نمودند. بررسی گیرندمی بکار را اروپایی سبک حسابداری های سیستم که هایی شرکت در شده گزارش

 ها دارایی کل که شده منتج نتیجه این به و بوده آلمانی های شرکت از ای نمونه برمبنای آنها مطالعه

 ارزش ، ( ناپایدار صورت به )  درآمد و دفتری ارزش پذیری تغییر و سهام صاحبان حقوق دفتری ،ارزش

 بیشتری مربوطه ارزش  درآمد و دفتری ارزش  همچنین دارد  1GAAP از  IFRS تحت بیشتری مربطه

 IFRS اتخاذ عنوان با تحقیقی در [5]2010 همکاران و کالو اضافه .به دهد نمی نشان را  IFRS تحت

 کشور دو این در IFRS کارکرد بررسی به شروع حسابداری، ارقام در آن تاثیر و انگلیس و اسپانیا در

 اسپانیا در حسابداری متغیرهای کیفیت در باالتری ارزش تحقیق نتایج که داشتند اعتقاد آنها نمودند

 ساکسون آنگیلو کشورهای سیستم به IFRS حسابداری سیستم زیرا  میدهد نشان انگلیس به نسبت

 حسابداری کیفیت که داد نشان نتایج وجود این با دارد، اروپا قاره حسابداری مدلهای تا بیشتری شباهت

 طور به IFRS که داد نشان تحقیق این همچنین . است  IFRS اتخاذ از پس اسپانیا از باالتر انگلیس در

 در تنها تاثیر این ،هرچند است داده قرار تاثیر تحت را انگلیس و اسپانیا در مالی گزارشگری ارتباط منفی

 شکاف کردن پر مالی گزارشگری از هدف زیرا است کننده نگران نتایج این اوصاف این با بود مهم اسپانیا

 در را عکس حالت تحقیق این نتایج اما باشد می مالی گری افشا افزایش و دفتری ارزش و بازار ارزش بین

 تحقیقات و است ترکیبی صورت به IFRS اثر میگیریم نتیجه نیز ما بنابراین . میدهد نشان پژوهش این

  . دهند ارائه را مطمئنی استنباط فرض این کردن فرمول منظور به است الزم آینده

 

                                                           
1 Generally Accepted Accounting Principles 



 157 .  ... یمال یگزارشگر یمرتبط به استاندارها سکیر یامدهایپ

 

 

 پژوهش شناسی روش
 کاربردی های باشد.پژوهشمی کاربردی آن،تحقیق اجرای شرایط و هدف براساس حاضر، تحقیق

 تدوین بنیادی پژوهش که را هاییفن و هااصل ، هاقانون ، ها،نظریه آنها در که هستند هاییپژوهش

 تحقیقات نوع از روش نظر از تحقیق شوند.این گرفته کار به واقعی و اجرایی مسائل حل برای شوند،می

 یا دو بین ایرابطه آیا شود مشخص که است آن اصلی هدف همبستگی تحقیق .در باشدمی همبستگی

 مطالعه از ؟هدف است چقدر آن حد و ،اندازه دارد وجود رابط این اگر و دارد وجود کمی متغیر چند

 باشد هابینی پیش انجام در روابط کارگیری به و آن نبود یا رابطه یک برقراری است ممکن همبستگی

 شرایط دارای که باشند می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایبانک کلیه ما آماری .جامعه

 :زیرند

 باشد اسفند 29 به منتهی هاشرکت مالی سال پایان اطالعات، بودن مقایسه قابل منظور به. 

 باشد نداشته بورس در سال، هر طول در معامالتی وقفه ماه سه از بیش. 

 نباشد مردود اظهارنظر دارای یا و اظهارنظر بدون آنها مالی هایصورت. 

 باشد دستیابی قابل دوره، پایان در شرکت هر سهام کل بازار ارزش و ماهانه بازده به مربوط اطالعات. 

 به تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایبانک از بانک 9 تعداد فوق های محدودیت به توجه با

 شدند. انتخاب پژوهش نمونه عنوان

 آنها گیریاندازه و پژوهش متغیرهای 
 متغیرهای بین موجود هایرابطه بر را IFRS گر تعدیل متغیر تاثیر تا داریم آن بر سعی پژوهش این در

 است مایل محقق و دارد ثانویه نقش که است مستقلی متغیر کننده تعدیل متغیر . نمایم بررسی پژوهش

  [.3کنند] مطالعه ، کننده تعدیل متغیر درکنار ، فرضیه آزمون فرایند در را آن اثر

 است. بانک دارایی ساختار دهنده نشان نسبت .این : (loans to assets ratio) دارایی به وام نسبت

 وام. بازده درآمد مانند پرتفولیو های میشوند.دارایی تقسیم پرتفولیو غیر و پرتفولیو گروه دو به هادارایی

 دارد قرار پرتفولیو غیر دارایی دارایی، نوع این مقابل در باشند، می بانک برای نیز ریسک نوعی شامل که

 [20] [11] باشد. می ریسک بدون که نقد وجه مانند

 جریان قادرند بانکها چگونه که اینست ی دهنده نشان  وام به سپرده .نسبت : (Credibility) اعتبار

 حجم است بانک اعتبار تعیین برای شاخصی همچنین نسبت کنند.این ایجاد را هزینه کم و ریسکی نقدی

 . دارد اعتماد آن مدیریت و بانک به گذار سپرده که است این دهنده نشان سپرده باال

 طی ها بانک سهام روزانه بازده معیار انحراف سرمایه، بازار کل ریسک : سیستماتیک یا بازار کل ریسک

 است. یکسال

 است: شده محاسبه زیر فرمول از ریسک این
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σ = √
∑(x𝑖−xµ )

2

N
 

σ : سهام روزانه بازده ساالنه معیار انحراف 

Xµ: سهام روزانه بازده میانگین 

Xi: سهام روزانه بازده 

N: مشاهدات. تعداد 

 موجود های دارایی تمامی بر تقریبا سیستماتیک های ریسک : (systematic risksسیستماتیک) ریسک

 از زیادی تعداد سهام بر بیش و کم که است آن سیستماتیک ریسک واقع، در گذارند. می اثر اقتصاد در

 هم بازار ریسک گاهی موثرند، بازار کل بر سیستماتیک های ریسک که جا آن از گذارد. می اثر ها شرکت

 [.10] شود. می نامیده

  است. شده برآورد بانک هر برای سال هر در مدل این شود؛ می محاسبه بازار مدل از استفاده با معیار این

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

  دارند؛ زمان و بانک به داللت ، t و i که

Rit: است. بانک سهام روزانه بازده 

Rmt: باشد. می تهران بهادار اوراق بورس کل شاخص بازده 

𝛼𝑖: و باشد می مبدا از عرض ɛit: است. مانده باقی اجزای خطای میزان   

𝛽𝑖: بانک سیستماتیک ریسک i [.11] باشد می 

 بازده است بوده محاسبه مبنای سال، هر انتهای تا ابتدا از  و است روزانه سهام، بازده و بازار بازده اطالعات

 است: شده محاسبه زیر فرمول از بازار

    𝑅𝑖𝑡 =
𝑃1 − 𝑃0 + 𝐷1

𝑃0
 

  : (nonsystematic risks) بانک هر )غیرسیستماتیک( خاص ریسک

 که است آن غیرسیستماتیک ریسک دهد. می قرار تاثیر تحت را ها دارایی از محدودی تعداد ریسک، این

 خاص شرکت یک به منحصر ها ریسک نوع این که جا آن از است. اثرگذار سخت خاص، سهم یک روی

 [.10شوند] می نامیده فرد منحصربه یا خاص های ریسک گاهی هستند،

 به )خاص( غیرسیستماتیک ریسک نهایت در و شود می محاسبه بازار مدل از استفاده با نیز معیار این

 [.11] شود می محاسبه فوق مدل از بانک هر برای و سال هر بازار، مدل از مانده باقی معیار انحراف عنوان

 نسبت وسیله به توانندمی هابانک درآمدی هایفعالیت تنوع : (income diversificationدرآمد) تنوع

 بهره غیر فعالیتهای ویژه طور به شود. گیری اندازه بهره از حاصل هایدرآمد به  ایبهره غیر هایدرآمد

 تجاری فعالیتهای و کاری العمل حق و داری بنگاه ، اجناس نگهداری از حاصل درآمد شامل هابانک ای

 میرسد نظر .به دارد وجود سیستماتیک ریسک و درآمد تنوع رابطه با ارتباط در زیادی های بحث باشد. می
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 رفتاری چرخه از این که کنند می مشاهده شان درآمد در کمتری نوسانات باال  درآمد تنوع با بانکها

 [26] .شودمی ایجاد تنوع این از حاصل متفاوت

 یک .از باشد دارایی کل به نقد وجوه میتواند هابانک برای نقدینگی معیار : (Liquidity ratioنقدینگی)

 نمایید.از آشکار ترازنامه در منتظره غیر حرکات جذب برای را بانک توانایی حسابداری نسبت این طرف

 بانک کافی وریبهره عدم دهنده نشان شود شامل را دارایی از توجهی قابل مقدار نقد وجوه اگر دیگر طرف

 .در شدمی نیز قانونی سپرده برگیرنده در آن معادل و نقد وجوه که پیشین هایروش برخالف باشدمی

IFRS میگردد.بناراین محاسبه دقت به نقدینگی نتیجه .در نمیگیرد نقد وجوه قرار تحت قانونی سپرده 

 . باشد گذار تاثیر سیستمانیک غیر و سیستماتیک ریسک بر موضوع این داریم انتظار ما

 می آن دارایی کل با برابر را بانک اندازه (2009ماموقلی) و دوئیبی (:size of the bank) بانک اندازه

 ریسکهای دارند بزرگ بانکهای به نسبت کمتری اطالعات و ها ابزار آنکه سبب به کوچک بانکهای دانند.

 تنوع بزرگ موسسات کوچک هایبانک با مقایسه دارند.در شان پرتفولیو داراییهای در را بیشتری طبیعی

 هستند.عالوه گذاران سپرده میان در ای گسترده پایگاه دارای و دارند دهندگان قرض از تری گسترده

 سبب .به میشوند متقبل رشد از باالتری مرتبه به دستیابی برای را بیشتری ریسک کوچک بانکهای براین

 میرود انتظار بنابراین میشود استفاده تاریخی ارزش مقابل در منصافانه ارزش از IFRS سیستم در آنکه

 ریسک ها دارایی بر IFRS به گذار میرود انتظار نتیجه در باشد همراه بیشتر دقت با داراییها برآورد

 آورد. همراه به را بیشتری

 دهنده نشان که ایست معیار ها وام کل به شده سوخت های وام نسبت (:conservatismکاری) محافظه

 درآمد که اندشده متعهد بانکها . است مالی موسسات پرتفولیو خالص سود کاهش و شده سوخت هایوام

 های یافته رو این دهند.از کاهش شود سوخت میدهند انتظار که ها وام از مقداری وسیله به را خالصشان

 بانک وامی پرتفولیو کیفیت از اینشانه حسابداری نسبت این که است داده نشان (1993) منصور تجربی

 کاری محافظه های سیاست علت به وجود این .با است مرتبط سیستماتیک غیر ریسک با مستقیما و است

 انتظار نتیجه در , [12باشد] ریسک این کاهش منظور به بازسازی هایسیاست صدد در است ممکن بانک

  باشد. منفی ریسک با مذکور نسبت رابطه میرود

 از قسمتی آنها زیرا میدهند ترجیح را ده سود های شرکت گذاران سرمایه . : 1EPS سهم هر سود

 احتمال کاهش و قانونی اندوخته طریق از درآمد باقی میکنند. دریافت ، میشود تقسیم که را هاییدرآمد

 آن انتظار IFRS در منصافانه ارزش به گرایش به توجه با کند.می تقویت را سهامداران سهام ریسک،

 انتظار را بازار ریسک معیار با سهم هر سود بین منفی رابطه ما یابد.بنابراین کاهش سود مدیریت که است

 داریم.

 پژوهش فرضیات
 : اصلی فرضیه

                                                           
1Earnings Per Share  



 43 ارهشم ،1398پاییز  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .160

 

 

 هابانک توسط مالی المللی بین گزارشگری استاندارد اجرای با سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک 

 .یابد می تغییر

 :فرعی های فرضیه

 IFRS میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت و ریسک بین رابطه بر . 

 IFRS میگذارد اثر سیستماتیک وغیر سیستماتیک ریسک با اعتبار رابطه بر معکوس طور به. 

 IFRS میگذارد اثر معناداری طور به بازار ریسک معیار و درآمد تنوع بین ارتباط بر . 

 IFRSمیگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک غیر  و سیستماتیک ریسک و  نقدینگی رابطه بر . 

 IFRS  است گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک با بانک اندازه رابطه بر. 

 IFRS دارد مثبتی اثر کاری محافظه و  سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک بین ارتباط بر. 

 IFRS دارد بازار ریسک معیار هردو با سهم هر درآمد رابطه بر معکوسی اثر . 

 پژوهش های یافته
 هاشرکت توصیفی های ویژگی از که است الزم شود پرداخته تحقیق فرضیات آزمون به که آن از قبل

 از کدام هر مینیمم و ماکزیم ، ،کشیدگی ،چولگی معیار ،انحراف میانگین ، رو این از . . شود حاصل اطالع

 یک اساس بر مسائل استنباطی، آمار در گردید. مشخص ، بررسی مورد دوره کل در تحقیق متغیرهای

 به که ایست هاییآزمون و هاآماره تمامی شامل استنباطی آمار میگیرند. قرار بررسی مورد برآزیده مدل

 ابتدا .در پردازدمی نمونه هایآماره از جامعه پارامترهای برآورد عبارتی به و تحقیق های فرضیه آزمون

 به زوجی t آزمون از استفاده با سژس و گردید تایید پیرسون آزمون از استفاده با متغیرها بودن نرمال

 شد. پرداخته ها میانگین در تغییرات بررسی

 قصد که رودمی کار به شرایطی در و تجربی و آزمایشی تحقیقات در معموال جفتی هاینمونه با t آزمون

 این از بنابراین دهیم. قرار بررسی مورد متفاوت زمان دو در گروه یک روی بر را مداخله نوع تاثیر داریم

 می کار به زمانی در جمعیت دو هایمیانگین تفاوت فرضیه آزمون و اطمینان فاصله محاسبه برای آزمون

 باشند. جفت یکدیگر با جمعیت دو این مشاهدات که رود

 می قرار مشاهده مورد  متفاوت وضعیت دو در دوبار شی یا حیوان هرفرد، جفتی، هاینمونه با t آزمون در

 از جفت نمونه دو در میانگین مقادیر بین اختالفی که است هایی داده چنین طرح در صفر فرض گیرد.

 قبل های زمان در شده مشاهده که میانگین مقدار دو بین که است این خالف فرض و ندارد وجود جامعه

 می طرح زیر شکل به وابسته میانگین دو برابری فرض آزمون . دارد وجود اختالف ، فرایند یک از بعد و

 شود:
𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 → 𝜇1     𝜇2 = 0 → 𝐻0: 𝜇𝑑 = 0 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 → 𝜇1     𝜇2 ≠ 0 → 𝐻1: 𝜇𝑑 = 0 
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 جفتی نمونه دو با t آزمون (4-4) جدول

 متغیر T مقدار معناداری سطح قبول یا رد

 0,85556اندازه. به متغیر میانگین مقدار

 است یافته کاهش
 نقدینگی نسبت 19,318 0,000

 203,166اندازه به متغیر میانگین مقدار

 است یافته کاهش
 EPS خالص 2,624 0,030

 دارایی کل جمع -1,159 0,280 متغیر تغییرات میزان معناداری عدم

 دارایی به وام نسبت -0,736 0,483 متغیر تغییرات میزان معناداری عدم

 0,5494اندازه به متغیر میانگین مقدار

 است یافته کاهش
 سپرده به وام نسبت 2,696 0,018

  1,39616اندازه به متغیر میانگین مقدار

 است یافته کاهش
 درآمد تنوع 5,689 0,000

 کاری محافظه -1,110 0,299 متغیر تغییرات میزان معناداری عدم

 0,299 0,545 متغیر تغییرات میزان معناداری عدم
 غیر ریسک

 سیستماتیک

 سیستماتیک ریسک 0,702 0,502 متغیر تغییرات میزان معناداری عدم

 و سپرده به وام نسبت ،EPSنقدینگی، نسبت متغیرهای درصد 95 اطمینان با آزمون نتایج به توجه با

 اند.داده نشان شان میانگین در را معناداری تغییرات   درآمد تنوع

 از استفاده با را همبستگی میزان در تغییرات میزان هاداده میانگین در هاتفاوت میزان بررسی از پس

 گردید انجام فیشر z آزمون

 فیشر Z آزمون

 قبول یا رد

 فرضیه

 همبستگی مقدار

 95 سال

 مقدار

 همبستگی

 93 سال

 فرضیه

IFRS  میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت و ریسک بین رابطه بر . 

 -0,177 -0,185 رد
IFRS  و سیستماتیک غیر ریسک بین رابطه بر 

 . میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت

 -0,522 0,359 قبول
IFRS  و سیستماتیک ریسک بین رابطه بر 

 . میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت

IFRS  میگذارد اثر سیستماتیک وغیر سیستماتیک ریسک با اعتبار  رابطه بر معکوس طور به . 
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 قبول یا رد

 فرضیه

 همبستگی مقدار

 95 سال

 مقدار

 همبستگی

 93 سال

 فرضیه

 0,442 0,144 قبول
IFRS  با اعتبار  رابطه بر معکوس طور به 

 . میگذارد اثر سیستماتیک غیر ریسک

 -0,21 0,509 رد
IFRS  با اعتبار  رابطه بر معکوس طور به 

 . میگذارد اثر سیستماتیک ریسک

IFRSمیگذارد اثر معناداری طور به بازار ریسک معیار و درآمد تنوع بین ارتباط بر . 

 -0,122 0,089 قبول
IFRSریسک معیار و درآمد تنوع بین ارتباط بر 

 . میگذارد اثر معناداری طور به بازار

IFRS میگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک غیر  و سیستماتیک ریسک و  نقدینگی رابطه بر 

 -0,042 0,102 رد
IFRS غیر وریسک  نقدینگی رابطه بر 

 میگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک

 0,024 0,511 رد
IFRS ریسک و  نقدینگی رابطه بر 

 میگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک

IFRS گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک با بانک اندازه  رابطه بر 

 است

 0,347 -0,605 قبول
IFRS غیر ریسک با بانک اندازه  رابطه بر 

 است گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک

 -0,193 -0,051 رد
IFRS ریسک با بانک اندازه  رابطه بر 

 است گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک

IFRS دارد منفی اثر کاری ومحافظه  سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک بین ارتباط بر 

 -0,379 0,110 رد
IFRS سیستماتیک غیر ریسک بین ارتباط بر  

 دارد منفی اثر کاری ومحافظه

 0,745 -0,415 قبول
IFRS سیستماتیک ریسک بین ارتباط بر 

 . دارد منفی اثر کاری ومحافظه

IFRS دارد بازار ریسک بار سهم هر درآمد رابطه بر معکوسی اثر . 

 0,699 -0,143 قبول
IFRS با سهم هر درآمد رابطه بر معکوسی اثر 

 . دارد بازار ریسک
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 سطح در کاری، محافظه و سیستماتیک ریسک ارتباط از غیر به پژوهش  فرضیات همه آنکه سبب به

 توجهی قابل تغییر متغیرها فیشر Z   آزمون براساس ، گیرندنمی قرار بحرانی ناحیه در درصد 95 اطمینان

 تنها پژوهش این در ما هدف که آنجایی از .اما اند نداده نشان درصد 95 سطح در همبستگیشان میزان در

 میتوان تغییرات( میزان نه بود) IFRS اتخاذ از پس  متغیرها میان در همبستگی تغییرات جهت بررسی

 زیرند: قرار به را پژوهش نتایج شده ایجاد تغییرات به توجه با که کرد بیان را تحقیق نتایج اینگونه

 فرضیات نتایج (6-4) جدول

 قبول یا رد

 فرضیه

 همبستگی مقدار

 95 سال

 مقدار

 همبستگی

 93 سال

 فرضیه

IFRS  میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت و ریسک بین رابطه بر . 

 -0,177 -0,185 رد
IFRS  و سیستماتیک غیر ریسک بین رابطه بر 

 . میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت

 -0,522 0,359 قبول
IFRS  و سیستماتیک ریسک بین رابطه بر 

 . میگذارد مثبت تاثیر دارایی به وام نسبت

IFRS  میگذارد اثر سیتماتیک وغیر سیستماتیک ریسک با اعتبار  رابطه بر معکوس طور به . 

 0,442 0,144 قبول
IFRS  با اعتبار  رابطه بر معکوس طور به 

 . میگذارد اثر سیستماتیک غیر ریسک

 -0,21 0,506 رد
IFRS  با اعتبار  رابطه بر معکوس طور به 

 . میگذارد اثر سیستماتیک ریسک

IFRSمیگذارد اثر معناداری طور به بازار ریسک معیار و درآمد تنوع بین ارتباط بر . 

 -0,122 0,089 قبول
IFRSریسک معیار و درآمد تنوع بین ارتباط بر 

 . میگذارد اثر معناداری طور به بازار

IFRS میگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک غیر  و سیستماتیک ریسک و  نقدینگی رابطه بر 

 -0,042 0,102 رد
IFRS غیر وریسک  نقدینگی رابطه بر 

 میگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک

 0,024 0,511 رد
IFRS ریسک و  نقدینگی رابطه بر 

 میگذارد اثر معکوس طور به سیستماتیک

IFRS است گذار اثر طورمعکوس به سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک با بانک اندازه  رابطه بر 

 0,347 -0,605 قبول
IFRS غیر ریسک با بانک اندازه  رابطه بر 

 است گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک
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 قبول یا رد

 فرضیه

 همبستگی مقدار

 95 سال

 مقدار

 همبستگی

 93 سال

 فرضیه

 -0,193 -0,051 رد
IFRS ریسک با بانک اندازه  رابطه بر 

 است گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک

IFRS دارد منفی اثر کاری ومحافظه  سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک بین ارتباط بر 

 -0,379 0,110 رد
IFRS سیستماتیک غیر ریسک بین ارتباط بر  

 دارد منفی اثر کاری ومحافظه

 0,745 -0,415 قبول
IFRS سیستماتیک ریسک بین ارتباط بر 

 دارد منفی اثر کاری ومحافظه

IFRS دارد بازار ریسک بار سهم هر درآمد رابطه بر معکوسی اثر . 

 0,699 -0,143 قبول
IFRS بار سهم هر درآمد رابطه بر معکوسی اثر 

 . دارد بازار ریسک

 ریسک رابطه بین همبستگی تغییر باعث IFRS به گذار اول فرضیه طبق پژوهش نتایج براساس

 است ضعیف و منفی رابطه یک دهنده نشان که -0,177  میزان از دارایی به وام نسبت و غیرسیستماتیک

 نشان که باشد.می ، است  قویتر کمی و منفی رابطه دهنده نشان که .-0,185میزان به تفاوت اندکی با

 رابطه بر همچنین IFRS است آن اتخاذ از پس سالیان طی IFRS اتخاذ منفی و اندك تاثیر دهنده

 همبستگی میزان IFRS  .اجرای است گذاشته مثبت تاثیر سیستماتیک ریسک و دارایی به وام نسبت

 بر گر تعدیل متغیر این مثبت تاثیر دهنده نشان که است داده ارتقا 0,35 به -0,522  از را رابطه این

 ذخیره میزان رفتن باالتر دلیل به وام مبالغ کاهش از ناشی افزایش این .علت است متغیر دو این رابطه

 دلیل به هادارایی مجموع کاهش طرفی از و IFRS اجرای در مرکزی بانک نزد بانکها محاسباتی احتیاطی

 لی و ،بیور (2013) تیزوینکوس و پاپادامو تحقیقات به توجه با . است بیشتر الوصول مشکوك مطالعات

 با ریسک میزان بین مثبت رابطه یک انتظار ما (2010) ،سالکد (2008) همکاران و اگوسمن (،1986)

 در که ای مالحظه قابل تاثیری به توجه با فرضیه این داشتیم IFRS اتخاذ از پس دارایی به وام نسبت

 در اما است شده تایید حدودی تا کرده ایجاد دارایی به وام نسبت و سیستماتیک ریسک متغیر بین رابطه

 .خوردنمی چشم به گیری چشم تغییر سیستماتیک غیر ریسک با رابطه

 ریسک با اعتبار متغیر ارتباط میزان که است آن دهنده نشان دوم فرضیه با رابطه پژوهشدر نتایج

 درجهت سیستماتیک ریسک و اعتبار بین رابطه اما یافته بهبود  IFRS به گذار با غیرسیستماتیک

 سیستماتیک ریسک خصوص در نتیجه همچنین باشدمی سازگار تحقیق فرضیه با که یافته تغییر معکوس

 مطابقت (2013) تیزوینکوس و پاپادامو (1980) لینگ جهانخانی و (2005) منصور و الیاسیانی تحقیق

 سبب به ، اندشده تمدید سال چندین که هاییوام ، IFRS طبق که است آن سبب به نتیجه .این دارد
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 در .این گردد منظور برایشان الوصول مشکوك مطالبات ذخیره .بایستی اندیافته سنوات وضعیت آنکه

 نیز تسهیالت گونه این .سود نمیگردید منظور ای ذخیره براینکه عالوه ایران استاندارد طبق که حالیست

 .گردیدمی منظور هاحساب در

 اثر معناداری طور به دارد تنوع و بازار ریسک بین رابطه بر IFRS  سه فرضیه در پژوهش نتایج مطابق

 میدهد نشان را مثبتی و معنادار رابطه که (2013) تیزوینکوس و پاپادامو پژوهش نتایج با که دارد مثبت

 فرضیه در دهدمی نشان را منفی رابطه (2005) منصوری و الیاسیانی پژوهش که حالی .در دارد مطابقت

 درآمدشان لذا دهند افزایش را خود مشاع غیر درآمد سهم بودن قادر هابانک اینکه دلیل به درآمد تنوع

 است مشاع غیر و غیرعملیاتی سهم افزایش دهنده نشان بانکها مالی صورت .مطالعه است گردیده متنوع

 با یا ده زیان عمدتا که را خود مدیریت تحت شرکتهای در گذاری سرمایه درآینده بانکها که صورتی در

 وضعیت این شوند متمرکز بانک بازار در خود بانکداری فعالیت به و رسانده فروش به هستند پایین بازدهی

 . شد خواهد بهتر

 بر معکوس طور به IFRS به گذار که است آن دهنده نشان چهار فرضیه با ارتباط در ما پژوهش نتایج

 پذیرفته استاندارهای براساس . ندارد تاثیری سیستماتیک و سیستماتیک غیر ریسک بر نقدینگی رابطه

 نوع این IFRS که حالی در شدندمی گرفته نظر در نقد جریان عنوان به قانونی هایسپرده ایران شده

 هایصورت به نسبت IFRS در نقد وجوه میزان دلیل همین به گیردنمی نظر در نقد وجوه عنوان به سپرده

 و پاپادامو تحقیق نتایج با فرضیه این نتیجه شود.می گیریاندازه دقیقتر و کمتر صورت به پیشین

 مثبت رابطه که (2005) منصوری و جهانخانی پژوهش نتایج  با ولی نیست سازگار (2013) تیزوینکوس

 ذخیره محاسبه برای  نقدینگی از   IFRSصحیح تعریف امر این علت .  است سازگار میدهد، نشان را

 ایران استاندارد طبق که صورتی در است نقد وجه معادل و نقد وجه معادل که مرکزی بانک نزد احتیاطی

 .است نداشته معناداری تغییر سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک طرفی از است نقد وجه شامل فقط

 که است گذار اثر معکوس طور به سیستماتیک غیر ریسک با بانک اندازه رابطه بر IFRSپنج فرضیه در 

 است نداشته معکوس رابطه سیستماتیک ریسک با لیکن  . است مشهود مالحظه قابل طور به تغییر این

 بر است سازگار (2013) تیزوینکوس و پاپادامو و (1970) همکاران و بیور پژوهش با تحقیق این .نتیجه

 شواهد دهد.می نشان تریمنصفانه طور به را دارایی اجزای IFRS اجرای منصفانه ارزش بحث مبنای

 تر مرتبط IFRS تحت سیستماتیک غیر و سیستماتیک ریسک با بانک اندازه که دهدمی نشان تجربی

 اجزای شدن تر صحیح و منصافانه ارزش به دستیابی باعث IFRS اجرای میدانید که همانطور . است

 اندازه و غیرسیستماتیک ریسک بین بیشتری ارتباط آن اجرای میرفت انتظار میگردد.همچنین هادارایی

 تحقیق نتایج خاص طور به  است امر همین موید نیز تحقیق این نتیجه که آورد وجود به هابانک

 اجرای زمان در که هستند باالتری ریسک با هاییفعالیت درگیر بزرگ هابانک که است این یدهندهنشان

IFRS شودمی کشف راحتی به. 

 که دارد منفی ارتباط IFRS مبنای بر کاری محافظه با سیستماتیک ریسک ارتباط میزان  نتایج براساس

 IFRS تحت کاری محافظه و غیرسیستماتیک ریسک رابطه نمایید.امامی تایید را شش فرضیه امر این
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 فرضیه نتایج اما نیست سازگار (1993) همکاران و منصور تحقیق با تغییر میزان این است. نشده تایید

  .میکند تایید (را2013پاپادامو)

 هفت فرضیه که است بازار ریسک و سهم هر درآمد بین معکوس رابطه یک دهنده نشان پژوهش نتایج

 نتایج با ولی است. مشابه (2013) تیزوینکوس و پاپادامو و (1989) چان نتایج با و کندمی تایید را پژوهش

 IFRS اجرای با سهم هر درآمد مالحظه قابل کاهش دلیل به  نیست. مطابق (2007) برینگمن پژوهش

 فرضیه این معکوس رابطه تایید به منجر دیگر سو از بازار ریسک مالحظه قابل افزایش  عدم طرفی از و

 رابطه این بازار ریسک کاهش و هابانک سهم هر درآمد تدریجی افزایش با مدت بلند در . است گردیده

 . شد خواهد نیز بهتر

 بحث و گیری هجنتی
 سیستماتیک غیر ریسک تغییرات آن از حاصل نتایج و فرعی های فرضیه بررسی از پس قسمت این در

 سیستماتیک ریسک با مرتبط هایفرضیه بیشتر تایید عدم به باتوجه اما شودمی تایید IFRS اتخاذ از پس

 اجرای که است این دهنده نشان تحقیق نتایج . شودمی رد IFRS اتخاذ از پس متغیر این تغییر میزان

IFRS که وضعیتی جبران برای اندنتوانسته بانکها و است نگذاشته تاثیر سیستماتیک ریسک روی بر 

 ارز نرخ و بهره نرخ شامل عمدتا که سیستماتیک ریسک متغیرهای اندشده سود و درآمد کاهش دچار

 سود افزایش و سپرده افزایش میتوانند بهره نرخ افزایش با بانکها اینکه دلیل به دهند. تغییر را است

 دارایی اینکه دلیل به همچنین گذارد تاثیر هابانک مشاع درآمد روی بر و گردند باعث را شده تسهیالت

 کاهش سبب که باشند ارزی مازاد دارای توانند می ارز نرخ افزایش با هابانک ارزیست نوع از بیشتر بانکها

 حوزه این در که میگردد عملیاتی غیر درآمد ایجاد باعث ارز نرخ افزایش شود. آنها سیستماتیک ریسک

 زیان از بخشی نتوانستند نهایت در و نیامده وجود به معناداری تغییر و نیست مهمی اتفاق اقتصادی های

 (2005) منصور و الیاسیانی و (1980) لینک و جهانخانی تحقیق با نتایج .این  نمایند جبران را متحمله

 ریسک خصوص در دارد مطابقت (2013) پایپاینتیو و (1986) لین و تروور (2008) همکاران و بوسنی و

 گیرتصمیم جهت بیشتر اتکای قابلیت و هابانک مالی صورت بیشتر شفافیت دلیل به سیستماتیک غیر

 طور به مدت بلند در تغییرات این و است داشته تاثیر  نیز غیرسیستماتیک ریسک بر گذاران سرمایه

 شود:می ارائه زیر پیشنهادات پژوهش از حاصل اییافته به توجه .با شد خواهد مشخص بارزتری

 متغیرها بررسی کوتاه زمان دوره سبب به ها فرضیه رد و کارایی عدم پژوهش این اصلی مشکالت از یکی

 متغیرهای گرفتن نظر در با تحقیق این که است این بهتر سبب این به باشد می  IFRS اتخاذ از پس

 در.گیرد انجام دوباره ، است شده کاسته IFRS اجرای از ناشی روانی تاثیر که بعد سالیان در بررسی مورد

 به مشابه پژوهش .ارائه گردید بررسی حسابداری متغیرهای به توجه با IFRS به گذار تاثیر پژوهش این

 اثرات دهنده نشان تواند می نیز عملیاتی متغیرهای بر IFRS اجرای اثرات ارائه جهت در نامه پایان این

 این در مشابه متغیرهای گرفتن نظر در به توجه با تواند می حاضر تحقیق. باشد مالی بازار بر سیستم این

 های صورت اجرای اثرات بررسی سبب به دیگر کشورهای با ایران بورس بین مقایسه صورت به تحقیق

 . گیرد انجام مختلف کشورهای در مالی ساختار های تفاوت به توجه با مالی
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The main purpose of the paper is to estimate the effect of mandatory adoption of 

International Financial Reporting Standards (IFRS) on the relationship between 

market-based measured of risk and acconting variables using a sample of banks are 

listed on the Theran stock exchanges that covers pre-IFRS and post-IFRS 

periods201 ۵- 2017,in order to examine whether IFRS introduction enhaces the 

systematic and nonsystematic risks.Employing pearson correlation coefficient and 

paired –samles t test and the Fisher r-to-z transformation , our finding show that the 

adoption IFRS reinforces positive association between loans to assets ratio with 

systematic risk while credity and size  with systematic and nonsystematic risk and 

conservatism and EPS with systematic risk are inversely related under IFRS. In 

addition, the relationship between income diversification and market measures of risk 

is satistically significate after the adoption IFRS, than earning par share are inversely 

related with systematic risks. Finally IFRS didn’t has any effect in the relationship  

between liquidity and systematic and nonsystematic risks.The evidence supports the 

findings for European companies and thus points to the benefits potentially available 

to companies in countries that have yet to adopt IFRS .Our findings highlight the 

effects of mandatory adoption IFRS in iranian banks so we suggest to reduce 

systematic risks in other companies , IFRS will be initially adopted voluntarily . 
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