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 چکیده

گزارشگری مالی بانکهای پذیرفته شده در بازار اوراق کیفیت ررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی بر پژوهش حاضر، بهدف اساسی 

بانك  32بانك است. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های -سال 041بهادار می باشد. تعداد مشاهدات پژوهش حاضر 

به تدریج وارد بورس شده اند.  0232تا  0232پذیرفته شده در بورس، به عنوان نمونه آماری می باشد که در طول سالهای 

، مبتنی آزمون مقایسه میانگین ها، آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشا و مربوط بودن پژوهشفرضیات 

در حالی است که کیفیت سود، بعد از اجرای  طور معناداری کاهش یافته است. این گزارشهای مالی، بعد از اجرای تحریم ها، به

 تحریم ها، کاهش معناداری نداشته است. 

 بانکهاگزارشگری مالی کیفیت کلمات کلیدی: تحریم های اقتصادی، 
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 مقدمه

که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت  است ، نوعی جریمهتحریم اقتصادیبه لحاظ مبانی نظری، 

تحریم ابزاری تنبیهی است که در سیاست خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از تحریم فشار بر . از نظر فنی، گیردمی

سیاسی یا تغییر سیاستهای اقتصادی باشد. استفاده از کشور هدف برای تغییر رفتار است. این تغییر رفتار میتواند تغییر رفتار 

ر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع ابزار اقتصادی، مالی و تکنولوژیکی، یکی از روشهای مؤث

 (.0231است)ولیزاده،

از میان انواع تحریمها، تحریم اقتصادی بیشترین مورد استفاده را در سطح جهان در میان کشورها دارد. تحریم اقتصادی نیز 

تحریم شونده(، سهمیه وارداتی )اعمال انواع مختلفی دارد، از جمله تحمیل تعرفه صادراتی )مالیات بستن بر صادرات کشور 

ای بر روی تعرفهموانع غیرشونده(، ممنوعیت روابط تجاری و ایجادمحدودیت در زمینه مقدار واردات از کشور تحریم

 (.3100، 0)ژائو و همکارانواردات

ی پذیرفته شده در بازار تاثیر تحریمهای اقتصادی بر گزارشگری و عملکرد مالی بانکهاهدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی 

ات زیادی در خصوص ساختار مالی بانکهای فعال در داخل کشور انجام شده است که به پژوهشتاکنون می باشد. اوراق بهادار 

ات، در خصوص پژوهشد. بررسی پیشینه نشان می دهد که بیشتر این وشمی در بخش پیشینه پژوهش اشاره  ابرخی از آنه

خارجی بر عملکرد بانکها بوده است. این در حالی است که تحریم های اقتصادی می تواند نقش مهمی نقش متغیرهای داخلی و 

در نظام بانکی داشته باشد که قبال در ایران به آن توجه شده است.

 بیان مسئله 

ن اعمال شده است. یکی از انواع تحریم اقتصادی تحریم بانکی می باشد که این تحریم علیه بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایرا

سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان بازوی دولت به شمار می رفته و می رود. به ویژه در اجرای 

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی 

عنوان کانون تحوالت اقتصادی و سیاسی ه ایران همواره ب.بانك ها این توانمندی موردهدف قرارگرفته استاست که با تحریم 

دسترسی  خاورمیانه مورد توجه بوده است.در این میان قابلیت ها و مزیت ویژه ای که کشورمان در زمینه های مختلف از قبیل:

نقش و  نوع منابع معدنی و موقعیت ژئو استراتژیك در اختیار دارد،وفور و ت ، وسعت و جمعیت قابل توجه ، به انواع انرژی

جایگاه پررنگی برای کشورمان در منطقه خاورمیانه فراهم نموده است.درك صحیح و بهره برداری مناسب از موقعیت و مزیت 

عالوه بر آبادانی و پیشرفت و  رنگ تر نماید ضمن ایجاد فرصت های جدید می تواند نقش ایران را در منطقه پر ، شده های یاد

 . (0233)زهرایی و دولتخواه، کشور در آرامش و توسعه منطقه نیز مؤثر باشد

گیری شدت تاثیرگذاری این سیاستها نیاز  در مورد تاثیرگذاری فشارهای اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برای اندازه

ن به دلیل رشد چشمگیری که در سال های اخیر داشته بسیار مورد توجه از آنجا که ایرا  به مطالعات دقیق آماری وجود دارد.

واقع شده است و با توجه به نقش  ...کشورهای غربی بوده و همواره توسط آن ها مورد تحریم های مختلف سیاسی، اقتصادی و 

علیه جمهوری  اقتصادیالی تحریم بسیار راهبردی نظام بانکی برای مدیریت این تحریم ها، این پژوهش بر آن است تا آثار احتم

 گزارشگری مالی بانکهای فعال در کشور، مورد توجه قرار دهد.  بر کیفیتنقش آن را اسالمی ایران را ارزیابی نموده و 

 ضرورت انجام پژوهش 

هادها از طرق مختلف عنوان یکی از نهادهایی که بطور بالقوه در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند؛ تلقی می شوند. این نها بهبانك

هایی هستند که موجبات بهبودی  راه نها همواره به دنبال دستیابی بهبرای ساختارهای مالی، مفید می باشند و مدیران آ

عملکرد آنها را فراهم نماید. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی در ایران، تفاوت هایی با اقتصاد سایر کشورها و بخصوص 

                                                           
1 Zhao et al 
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با عنایت به وجود برخی از تحریم های اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، صنعت بانکداری  کشورهای غربی دارد و

ن ضروری به نظر می رسد. را هدف قرار داده اند؛ توجه به تاثیرات تحریم های اقتصادی بر ساختار مالی بانکهای فعال در ایرا

سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت مواجه با شرایط تحریمی،  یافته های این پژوهش می تواند در راستای کمك به زیرا که

 مفید واقع شده و آگاهی الزم به مدیران بانکها در خصوص اهمیت تحریم های اقتصادی را بدهد. 

 پژوهشپیشینه ادبیات و 

 کرد. بررسی را حسابداری شده گزارش ارقام کیفیت مالی بر حسابداری بین المللی استانداردهای پذیرش اثر( 3101)0آیتریدینز

 بخشیده را بهبود حسابداری ارقام کیفیت حسابداری المللی استانداردهای بین اجرای دهد می نشان پژوهش این اساس نتایج، بر

 گزارش به نتیجه، در و است بموقع زیان شناسایی دلیل به امر این که است داده را کاهش سود مدیریت در عمل آزادی و

  شود. منجر می دارند، ارزش با بیشتری ارتباط که حسابداریاطالعات 

( ارتباط بین توانایی مدیران با کیفیت سود را بررسی نمودند. آنها در یافتند که بین توانایی مدیریت 3101)3دمرجان و همکاران

ریت منجر به تعدیالت سنواتی با کیفیت سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که افزایش توانایی مدی

کمتر، کارآیی و سود باالتر، کاهش اشتباهات و برآورد دقیق تر اقالم تعهدی می شود که این امر بطور بالقوه ناشی از نگرش 

 قدرتمند مدیر در ارزیابی شرایط و وضعیت های مختلف تجاری و صنعت است. 

 مدیریت به تعهدی اقالم مدیریت از قانون ساکس، از بعد مدیران هک یابند می دست نتیجه این به (3103)2همکاران و کوهن

 و مالی، حسابداری رسوایی های افشاء پی در و ساکس قانون از بعد که است آن از مسأله حاکی این آورده اند. روی سود واقعی

 آورند. روی سود واقعی به مدیریت مدیران شد منجر و یافت افزایش تعهدی اقالم مدیریت کشف از فرار به نیاز

ی، اثر سیاستهای پولی بر تعدیل سرمایه گذاری شرکتی را با استفاده از داده های شرکتهای پژوهش( در 3102)4فو و لیو

، بررسی نمودند. آنها دریافتند که سیاستهای پولی انبساطی، 3103تا  3112پذیرفته شده در بورس چین، در طول سالهای 

ی اتخاذ شده است، تسریع می نماید. بر طبق یافته ها، سبت به دوره هایی که سیاست انقباضا نتعدیل سرمایه گذاری شرکتی ر

   تاثیر تعدیلی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتها، مبنی بر کانالهای پولی و اعتباری، ممکن می باشد. یك افزایش در 

، اترات این عوامل در طول  را افزایش می دهد. ولی نرخ رشد عرضه پول یا اعتبارات، سرعت تعدیل سرمایه گذاری شرکتها

 دوره های سیاستهای انبساطی، شدیدتر بوده است. 

خصوصی سازی بانك ها و تاثیرات آن بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد (در پژوهشی با عنوان 0230)هژبرالساداتی و لشکری

ه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و با افزایش ضعف های عملکردی بنگااستدالل نمودند که  بانك ها

اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف 

 .می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد

شریك تجاری آن طی  21بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با  ( در پژوهش به0232ضیایی و همکاران)

. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچك بر تجارت ایران و پرداختند، 0223-0232دوره 

اعمال شود، تجارت دو جانبه آن با شرکای  شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران

درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای  18133تجاری تنها به اندازه 

 .تجاری قابل اغماض است

 

                                                           
1 Iatridis  
2 Demerjian et al 
3 Cohen et al 
4 Fu and Liu 
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 اهداف پژوهش 

بانکهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار  مالی گزارشگری کیفیت هدف کلی و اساسی پژوهش، تاثیر تحریمهای اقتصادی بر

 می باشد. مطابق با هدف کلی فوق، هدف فرعی زیر مطرح و در طول پژوهش، پیگیری می شوند. 

تبیین تاثیر تحریم های اقتصادی بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بانکهای ایران-

   پژوهشفرضیه های 

 فرضیه اصلی

 ، تاثیر منفی دارند. ی پذیرفته شده در بازار اوراق بهاداربانکهاتحریم های اقتصادی بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی 

 فرضیات فرعی

 ، تاثیر منفی دارند.. ی ایرانبانکهاتحریم های اقتصادی بر کیفیت افشای  (0

 تاثیر منفی دارند.، ی ایرانبانکهاتحریم های اقتصادی بر کیفیت سود  (3

 ی ایران، تاثیر منفی دارند.بانکهاتحریم های اقتصادی بر مربوط بودن گزارشهای مالی  (2

 پژوهش   روش

روش پژوهش توصیفی و از نوع علی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی 

که در این پژوهش تبیین ساختاری علت و معلول است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و علی به دلیل این

موردنظر است. پژوهش حاضر به بررسی نقش علت در معلول در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می پردازد. بنابراین 

 لحاظ هدف کاربردی می باشد و دره نمود.  همچنین، روش پژوهش، بپس رویدادی  طبقه بندی -علینوعازراآنمی توان

آن تاثیر محیط اقتصادی بر رویه های گزارشگری مالی و تصمیمات مالی مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر گردآوری 

بخانه ای و از اطالعات مالی بانکهای پذیرفته ااطالعات، پژوهش حاضر توصیفی می باشد و اطالعات موردنیاز آن به طریق کت

 شده در بورس گردآوری می شود. 

 مورد مطالعهو روش نمونه گیری آماری نمونه و  جامعه

فعال  بانکهایدر پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده 

جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، در این پژوهش از روش نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. 

)غربالگری( استفاده شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و حذفی سیستماتیكگیری 

پژوهش تعیین نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای 

دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج  می شود.

 حاصل از آزمونها به جامعه آماری می باشد. 

 جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و مالحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

در بورس، حضور مداوم داشته باشند.  0232تا  0232سالهای بانکها باید در طول  (0

.پایان سال مالی بانك باید منتهی به پایان اسفند هر سال باشد (3

.یر سال مالی داشته باشدینباید طی بازه زمانی موردنظر تغبانکها  (2
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.باشدماه در هر سال توقف داشته  4نباید بیش از بانکها نماد معامالتی  (4

حقوق صاحبان سهام بانك در هیچیك از سالهای پژوهش، منفی نباشد.  (2

 حجم نمونه آماری

استفاده مبتنی بر پانل نامتوازن بدلیل محدود بودن تعداد بانکهای پذیرفته شده در بورس، برای آزمون فرضیات از داده های 

ی شود. به عبارت دیگر، شرط فعال بودن بانك در شده است. این روش، مبتنی بر بیشترین داده های در دسترس انجام م

رین تعداد بانك در بورس شتبورس در همه سال های پژوهش نادیده گرفته شده است. از این نظر، در آخرین سال پژوهش بی

نحوه انتخاب و  0جدول  (، انتخاب شده اند..0232فعال بوده اند و بانکهایی که در پژوهش وارد شده اند بر اساس آخرین سال)

استخراج نمونه آماری مناسب پژوهش را باتوجه به روشهای نمونه گیری، مالحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطالعات 

 موجود در بورس نشان می دهد.
 

 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه 1جدول 

 

 می باشد  بانك -سال 041بنابراین حجم نهایی نمونه 

 مبتنی بر مدل مفهومی متغیرهای پژوهش و روش محاسبه آنها

 پژوهشمدل مفهومی  -

گزارشگری مالی بانکها می باشد. متغیر مستقل، تحریم های کیفیت متغیرهای وابسته پژوهش حاضر شامل جنبه های مختلف 

اقتصادی می باشد که از طریق تفکیك دوره پژوهش به دو دوره قبل از تحریم و دوره تحریم، اندازه گیری شده است. نحوه 

 محاسبه متغیر های وابسته به شرح زیر است. 

 بانک 39  در بورس حضور داشته اند 39تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  11 در بورس حضور داشته اند 33تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  13 در بورس حضور داشته اند 31تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  11  در بورس حضور داشته اند 39تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  11در بورس حضور داشته اند 13تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک   11در بورس حضور داشته اند 11تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  11 در بورس حضور داشته اند 18تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک   1در بورس حضور داشته اند 18تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  8انددر بورس حضور داشته  18تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  8 در بورس حضور داشته اند 18تعداد بانک هایی که در سالهای 

 بانک  9 در بورس حضور داشته اند 19تعداد بانک هایی که در سالهای 

   041 تعداد  کل نمونه آماری که داده های آنها جمع آوری شده است )نمونه نهایی(
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 تحریم های اقتصادی

 کیفیت افشا

 

 مربوط بودن سود

 

 کیفیت سود

 
 پژوهش( مدل مفهومی 1شکل

 

 متغیرهای وابسته  -       

 کیفیت افشا(0

برای اندازه گیری این متغیر، میزان افشای اختیاری اطالعات توسط هر واحد انتفاعی مدنظر قرار می گیرد. بنابراین ابتدا چند 

برای هر فاکتور بعنوان معیارهای افشای اختیاری تعیین و سپس در سطح شرکتها افشا یا عدم افشای آنها بررسی می شود. 

کدام از فاکتورها یك نمره یا ارزش کمی درنظر گرفته می شود. موارد موردنظر برای افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده 

 در بورس بشرح ذیل می باشند.

 پیشینه اطالعاتی -0

 اطالعات کلیدی غیرمالی  -3

 اطالعات بخش ها -2

 اطالعات پیش بینی -4

 بحث و تحلیل مدیریت -2

 های مالی یادداشتهای همراه صورت -2

کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط کارشناسان این سازمان از لحاظ میزان افشا و براساس معیارهای فوق به بصورت 

دوره ای ارزیابی می شوند. در این پژوهش از رتبه بندی منتشره توسط سازمان بورس درخصوص میزان افشای شرکتها 

 (. 0231استفاده می شود)مشایخی و محمدآبادی، 

 گزارشهای مالیمربوط بودن 

، سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ارقام (3113مطابق با دیچو و تانگ)در پژوهش حاضر، 

 .مدل رگرسیونی زیر استفاده شده استمربوط بودن گزارشهای مالی از آنها در جهت برآورد گزارشگری مالی محسوب شده و 

Reti,t=β0+ β1 BVi,t + β2Earni,t +€i,t 

Ret :بازده ساالنه سهام شرکت 

Earn :سود)زیان( خالص تقسیم بر ارزش بازار سهام شرکت 

BV : ارزش بازار سهام شرکتنسبت حقوق صاحبان سهام به 
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(، Rel)مالیگزارشات  پس از برازش مدل رگرسیونی فوق، مجموع قدرمطلق ضرایب بدست آمده، به عنوان میزان مربوط بودن

 (. 3113،دیچو و تانگ)موردنظر قرار گرفته و در مدل آزمون فرضیات استفاده می شود

Rel=|β1|+|β2| 

 کیفیت سود(2

( استفاده 3113اقالم تعهدی از مدل دچو و دیچو) سود، مبتنی بر ( جهت برآورد کیفیت3112مطابق با فرانسیس و همکاران)

 می شود. این مدل بشرح ذیل می باشد. 

 

 که در آن

TA :اقالم تعهدی کل که از تفاوت بین جریان نقد عملیاتی با سود عملیاتی به دست می آید. 

ΔREV :فروش نسبت به دوره قبل تغییر در درآمد 

PPE: جمع ارزش دفتری اموال،ماشین آالت و تجهیزات 
می شود که منعکس کننده سطح شرکت استخراج -برای هر سال (€)پس از برازش الگوی رگرسیونی ، باقیمانده های رگرسیون

شند؛ کیفیت سود هرچه این اقالم باالتر با و در جهت سنجش کیفیت سود استفاده می شود.اقالم تعهدی اختیاری می باشد 

  (.3113،دیچو و تانگ) کمتر است

 متغیر مستقل -

متغیر مستقل پژوهش حاضر، تحریم های اقتصادی می باشد که تاثیر آن از طریق تفکیك دوره پژوهش به دو دوره قبل از 

 .  اجرای تحریم ها و پس از اجرای تحریم ها، موردنظر قرار می گیرد

 پژوهششیوه آزمون فرضیه 

گزارشگری مالی محاسبه و برآورد می شوند. کیفیت جهت آزمون فرضیات این پژوهش ابتدا، متغیرهای اساسی پژوهش شامل معیارهای 

از تحریم با سالهای اعمال  سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها، وجود تفاوت معنادار بین این شاخص ها در سالهای قبل

با توجه به ادعای مطرح شده در فرضیات اصلی، می توان فرض های آماری زیر را گردد. دی، مقایسه شده و نتایج ارائه میهای اقتصاریمتح

 مطرح نمود
H0: μ1=μ2      

H1: μ1≠μ2  

1µ : صادیگزارشگری مالی در دوره قبل از تحریم های اقتکیفیت شاخص های میانگین 

2µ : گزارشگری مالی در دوره اعمال تحریم های اقتصادیکیفیت شاخص های میانگین 

 ابزار پژوهش

 شود.ها و آزمون فرضیات و استخراج نتایج آماری استفاده میبرای تحلیل توصیفی داده SPSS از نرم افزار 

 پژوهشدوره زمانی 

گردآوری شده است. ولی از آنجاییکه برای محاسبه برخی از  0232تا  0232ساله از  00داده های پژوهش برای یك دوره 

 .  انجام شده است 0232تا  0233ساله و از  03می باشد؛ دوره آزمون فرضیات،  t-1,متغیرهای پژوهش نیاز به داده های دوره

𝑇𝐴

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1
= α1 (

1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1
) + α2( 

𝛥𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1
 ) + α3( 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1
 )+𝜀𝑖𝑡 
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 ه های پژوهشیافت

 بررسی نرمال بودن متغیرها  

نرمال بودن متغیرها، یکی از فرضهای اساسی برای انجام آزمون های پارامتریك است. از این رو، قبل از انجام آزمونها، الزم 

   کلوموگروف استفاده شده است. -است نرمال بودن متغیرها بررسی گردد. جهت بررسی نرمال بودن، از آزمون اسمیرنف

 . بصورت ذیل می باشدفرضیه های آماری مربوط به این آزمون 

H0 :.توزیع داده ها نرمال است 

H1: .توزیع داده ها نرمال نیست 
 آمده است.  3نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول  

 

: آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش3جدول 

 سطح معناداری کلوموگروف-آماره اسمیرنف متغیرها

کیفیت افشا

گزارشهای مالیمربوط بودن 

کیفیت سود

 

مبنی بر نرمال بودن  H0 باشد بنابراین فرضیهمی 12/1با توجه به این که سطح معناداری آماره برای همه متغیرها باالتر از 

پژوهش از توزیع نرمال پذیرفته می شود. این یافته بیانگر این است که متغیرهای  %32توزیع متغیر وابسته در سطح اطمینان 

باشند. در نتیجه، می توان برای آزمون فرضیات از آزمون های پارامتریك استفاده نمود. از این نظر، فرضیات، با برخوردار می

 . می شود انجام استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها

 حاصل از آزمون فرضیه  نتایج

، تاثیر ی پذیرفته شده در بازار اوراق بهاداربانکهافرضیه اصلی: تحریم های اقتصادی بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی 

 منفی دارند. 

استفاده  (ANOVA) جامعه آماری دوجهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش حاضر از آزمون مقایسه میانگین 

بانکهای نمونه آماری به دو گروه قبل از اجرای تحریم های اقتصادی و گروه پس از -به این ترتیب که ابتدا کل سالمی شود. 

به عنوان دوره قبل از تحریم محسوب شده و از  0233تا  0232اجرای تحریم ها، تفکیك می شوند. در این راستا، از سال 

ند. سپس، ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بانکهای نمونه آماری در به عنوان سالهای تحریم تلقی می شو 0232تا  0231

، می توان فرضهای آماری زیر را مطرح ه اصلیبا توجه به ادعای مطرح شده در فرضیاین دو دوره با یکدیگر، مقایسه می شود. 

  نمود.
H0:µ1= µ2 

H1: µ1≠ µ2 

1µ :قبل از اجرای تحریم های اقتصادی ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بانکها 
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2µ :پس از اجرای تحریم های اقتصادی ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بانکها 
 ارائه شده است.  2نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی در جدول 

 : نتایج آزمون فرضیه اصلی 9جدول

 شاخص مورد مطالعه: کیفیت افشا

 اختالف میانگین ها میانگین مشاهدات تعداد جامعه

 0آزمون لون

 )همسانی واریانس ها(
 آزمون مقایسه میانگین ها

 fآماره 



 معناداری

(P-value) 

 tآماره  



 معناداری

(P-value) 

μ 26 03/24 

300/01- 213/1 424/1 24/3- 113/1 

2μ 66 33/42 

 شاخص مورد مطالعه: مربوط بودن گزارشات مالی

 اختالف میانگین ها میانگین مشاهدات تعداد جامعه

 آزمون لون

 )همسانی واریانس ها(

 آزمون مقایسه میانگین ها

 

 fآماره 



 معناداری

(P-value) 

 tآماره  



 معناداری

(P-value) 

μ 26 1013/1 

1122/1- 410/1 223/1 334/3 103/1 

2μ 66 1143/1 

 شاخص مورد مطالعه: کیفیت سود

 اختالف میانگین ها میانگین مشاهدات تعداد جامعه

 آزمون لون

 )همسانی واریانس ها(

 آزمون مقایسه میانگین ها

 

 fآماره 



 معناداری

(P-value) 

 tآماره  



 معناداری

(P-value) 

μ 26 1233/1 

110/1- 33/1 234/1 344/1- 312/1 

2μ 66 9918/9 

                                                           
1 Levene's Test for Equality of Variances 
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پیش فرض بکار بردن آزمون مقایسه میانگین ها، همسان بودن واریانس جوامع آماری تحت مطالعه می باشد. برای بررسی 

 برقراری فرض مذکور از آزمون لون استفاده شده است. فرضیه های آماری این آزمون بصورت ذیل می باشند. 
H0:δ1= δ2= δ3....= δn 

H1:δ1≠ δ2≠ δ3.... ≠ δn 

 
است و بنابراین  12/1نشان می دهد که سطح معناداری آماره لون برای هر سه معیار، باالتر از  2نتایج ارائه شده در جدول 

فوق در خصوص آنها پذیرفته می شود. این یافته نشان می دهد که در جوامع آماری مورد مطالعه همسانی واریانس  H0 فرض

  خصوص آزمون مقایسه میانگین ها باید با فرض همسانی واریانس آنها انجام شود.وجود دارد. بنابراین نتیجه گیری در 

 فرعی  های تصمیم گیری در خصوص فرضیه       

 ، تاثیر منفی دارند. ی ایرانبانکها(تحریم های اقتصادی بر کیفیت افشای 0

یافته های ارائه شده در جدول فوق نشان می دهد که میانگین کیفیت افشای بانکهای نمونه آماری قبل از تحریم های 

هش یافته است. همچنین، سطح کا 33/42بوده است. این در حالی است که بعد از تحریم ها، این شاخص به  03/24اقتصادی، 

، کمتر است. این یافته، (12/1)می باشد که از سطح خطای آزمون 113/1ا معناداری آزمون برای معیار کیفیت افشا، برابر ب

ها، به طور معناداری کاهش یافته است. این یافته با ادعای مطرح شده کیفیت افشا، بعد از اجرای تحریم حاکی از این است که

 درصد، پذیرفته می شود.  32باشد و این فرضیه در سطح اطمینان مطابق می ،0در فرضیه فرعی

 ، تاثیر منفی دارند. ی ایرانبانکها(تحریم های اقتصادی بر کیفیت سود 3

فوق نشان می دهد که میانگین کیفیت سود بانکهای نمونه آماری قبل از تحریم های اقتصادی، یافته های ارائه شده در جدول 

هش یافته است. سطح معناداری آزمون کا 1202/1ن شاخص به تحریم ها، ایبوده است. این در حالی است که بعد از  1233/1

(، باالتر است. این یافته، حاکی از این است که کیفیت 12/1می باشد که از سطح خطای آزمون) 312/1این برای معیار، برابر با 

، مغایر می باشد 3ه فرعی سود، بعد از اجرای تحریم ها، کاهش معناداری نداشته است. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضی

  درصد، پذیرفته نمی شود. 32و این فرضیه در سطح اطمینان 

 ، تاثیر منفی دارند. ی ایرانبانکها(تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن گزارشهای مالی 2

شده در جدول فوق نشان می دهد که میانگین مربوط بودن گزارشهای مالی بانکهای نمونه آماری قبل از یافته های ارائه 

کاهش یافته است.  1143/1بوده است. این در حالی است که بعد از تحریم ها، این شاخص به  1013/1تحریم های اقتصادی، 

می باشد که از سطح خطای  103/1مالی، برابر با همچنین، سطح معناداری آزمون برای معیار مربوط بودن گزارشهای 

(، کمتر است. این یافته، حاکی از این است که مربوط بودن گزارشهای مالی، بعد از اجرای تحریم ها، به طور 12/1آزمون)

، مطابق می باشد و این فرضیه در سطح 2معناداری کاهش یافته است. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه فرعی 

 درصد، پذیرفته می شود.  32اطمینان 

 بحث و نتیجه گیری

 خالصه پژوهش

یکی از انواع تحریم اقتصادی، تحریم بانکی می باشد که این تحریم علیه بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعمال شده 

رفته و می رود. به ویژه در است. سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان بازوی دولت به شمار می 
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اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام 

بانکی است که با تحریم بانك ها این توانمندی موردهدف قرارگرفته است.ایران همواره به عنوان کانون تحوالت اقتصادی و 

رمیانه مورد توجه بوده است.در این میان قابلیت ها و مزیت ویژه ای که کشورمان در زمینه های مختلف از سیاسی خاو

 وفور و تنوع منابع معدنی و موقعیت ژئو استراتژیك در اختیار دارد، وسعت و جمعیت قابل توجه، قبیل:دسترسی به انواع انرژی،

درك صحیح و بهره برداری مناسب از موقعیت و  رمیانه فراهم نموده است.نقش و جایگاه پررنگی برای کشورمان در منطقه خاو

و عالوه بر آبادانی و  رنگ تر نماید ضمن ایجاد فرصت های جدید می تواند نقش ایران را در منطقه پر مزیت های یادشده،

 (. 0233پیشرفت کشور در آرامش و توسعه منطقه نیز مؤثر باشد)زهرایی و دولتخواه، 

گیری شدت تاثیرگذاری این سیاستها نیاز  د تاثیرگذاری فشارهای اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برای اندازهدر مور

به مطالعات دقیق آماری وجود دارد. از آنجا که ایران به دلیل رشد چشمگیری که در سال های اخیر داشته بسیار مورد توجه 

واقع شده است و با توجه به  تحریم های مختلف سیاسی، اقتصادی و  وردکشورهای غربی بوده و همواره توسط آن ها م

نقش بسیار راهبردی نظام بانکی برای مدیریت این تحریم ها، این پژوهش بر آن است تا آثار احتمالی تحریم اقتصادی علیه 

 گزارشگری مالی بانکهای فعال در کشور، مورد توجه قرار دهد.  بر کیفیتجمهوری اسالمی ایران را ارزیابی نموده و نقش آن را 

مساله اساسی پژوهش حاضر، پیامدهای بحران های اقتصادی بر بانکهای ایرانی می باشد که از با توجه به مبانی نظری فوق، 

است. این  بانك-سال 041گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است. تعداد مشاهدات پژوهش حاضر  کیفیت حوزه

بانك پذیرفته شده در بورس، به عنوان نمونه آماری می باشد که در طول سالهای  32مشاهدات ناشی از ترکیب داده های 

به تدریج وارد بورس شده اند. فرضیات پژوهش، مبتنی آزمون مقایسه میانگین ها، آزمون شدند. نتایج آزمون  0232تا  0232

 ارائه شده است. 4ه در جدول فرضیات فرعی پژوهش به صورت خالص
 

 : خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 8جدول 

 خالصه فرضیه
شاخص مورد 

 مطالعه

سطح معنی داری 

 آزمون
 نتیجه

فرضیه اصلی اول: تحریم های اقتصادی بر ویژگی های کیفی گزارشگری 

، تاثیر منفی دارند. بانکهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارمالی 

 پذیرش فرضیه991/9کیفیت افشا

مربوط بودن 

گزارشات مالی
911/9پذیرش فرضیه 

198/9کیفیت سود
عدم پذیرش 

 فرضیه

 

نتایج نشان می دهد که کیفیت افشا و مربوط بودن گزارشهای مالی، بعد از اجرای تحریم ها، به طور معناداری کاهش یافته 

توان ته است. بر اساس این یافته ها میبعد از اجرای تحریم ها، کاهش معناداری نداشاست. این در حالی است که کیفیت سود، 

ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی پژوهش، مبنی بر تاثیر منفی تحریم ها بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بانکهای 

 .ایرانی را پذیرفت
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از فرضیه اصلی پژوهش درباره معیار کیفیت افشا را می توان مبتنی بر اختیار مدیران بانکها در افشای یافته های حاصل 

اطالعات و عدم تمایل آنها به افشای برخی از این اطالعات تفسیر نمود. بر این اساس، استدالل می شود که احتماال در دوره 

ا کاهش پیدا کرده است که مدیران مایل به افشای کلیه اطالعات تحریم های اقتصادی، برخی از معیارهای عملکردی بانکه

مرتبط با آن نبوده اند و از این جهت، کمیت و کیفیت افشای بانکهای نمونه آماری در دوره تحریم های اقتصادی، کمتر شده 

مبتنی بر واکنش بازار است. یافته های پژوهش در خصوص تاثیر منفی تحریم ها بر مربوط بودن گزارشات مالی را می توان 

   سرمایه به اطالعات منتشره شرکتها موردنظر قرار داد. بر این اساس، می توان به دو استدالل کلی دست یافت. اول اینکه، 

یافته های فرضیه فرعی اول حاکی از کاهش کیفیت افشای بانکها در دوره تحریم های اقتصادی می باشد و از این نظر، 

و کمیت پایین تر، ارزش کمتری در بازار سرمایه دارد. دوم اینکه، در دوره های تحریم اقتصادی، ممکن اطالعات با کیفیت 

است سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه، منابع خود را به حوزه هایی غیر از سهام منتقل نمایند و از این جهت، ارزش 

های پژوهش در خصوص عدم تاثیر معنادار تحریم اقتصادی بر  می یابد. در نهایت، یافته شاطالعات موجود در بازار کاه

کیفیت سود را می توان چنین تفسیر نمود که احتماال، مدیران بانکهای نمونه آماری، در چنین دوره هایی تمایلی به تغییر 

 رویه های حسابداری در حوزه اقالم تعهدی نداشته اند. 

ش نشان داد که تحریم های اقتصادی بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی پژوه 

( 3101)0آیتریدینزی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار، تاثیر منفی و معناداری دارند. این یافته ها در راستای تحقیق بانکها

 را بهبود حسابداری ارقام کیفیت حسابداری المللی استانداردهای بین اجرای دهد می نشان تحقیق این اساس نتایج، است. بر

  است بموقع زیان شناسایی دلیل به امر این که است داده را کاهش سود مدیریت در عمل آزادی و بخشیده

 کاربردی پیشنهادهای  

ی پذیرفته شده بانکهاتحریم های اقتصادی بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی  مبنی بر اینکه؛ براساس یافته های فرضیه 

در بازار اوراق بهادار، تاثیر منفی و معناداری داشته است؛ به مدیران بانکها و موسسات مالی پیشنهاد می شود که در دوره های 

تحریم، سعی نمایند از طریق تحلیل اطالعات موجود، روند آتی اقتصاد را برآورد نموده و بر اساس آن، اطالعات با کیفیت 

تیار استفاده کنندگان قرار دهند. در نتیجه، با بهبود شفافیت مالی، بازار سرمایه را به سرمایه گذاری در سهام در باالیی را در اخ

 دوره های مختلف و با وجود عدم اطمینان پیش رو، ترغیب کنند. 
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