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مقدمه
استدالل حسابداری ارزش منصفانه اين است که اين روش ،اطالعات حسابداری مربوطتری
را ارائه میدهد .درحالیکه حســـابداری بهای تمامشـــده تاريخی محافظهکارانهتر و قابلاتکاتر
است (شفیع زاده .)1392 ،حسابداری ارزش منصفانه يک روش گزارشگری مالی است که به
شرکتها اجازه میدهد دارايیها و بدهیها را بر مبنای برآورد قیمتهايی گزارش کنند که
در صورت فروش دارايی دريافت يا در صورت ت صفیهی بدهی پرداخت خواهند کرد (امید
قائمی .)1390 ،ا ستفاده از ح سابداری ارزش من صفانه میتواند اطالعات بهموقع تری را با توجه
به تغییر شـــرايط اقتصـــادی ،فراهم نمايد و حســـابداری ارزش منصـــفانه میتواند در نقش يک
هشـداردهنده ،باشـد .با توجه به شـرايط بازار ارزش منصـفانه میتواند با توجه به شـرايط به سه
سطح طبقهبندی شود .سطح  :1ا ستفاده از قیمت تعديل ن شده نقل شده قیمت بازار .بااينحال
ســطح  2و  3برآورد ارزش منصــفانه از ورودیهای و مفروضــات تعیینشــده توســط مديران
میباشـــد (فارگر و ژانگ .)2014 ،اين ســـلســـلهمراتب میتواند اطالعات بهموقعی را در مورد
چگونگی شـــرايط اقتصـــادی که میتواند بر ارزش تأثیرگذار باشـــد ،را فراهم نمايد .همچنین
اجازه میدهد که به تشــخیص مديريت بهطور قابلتوجهی به اندازهگیری و طبقهبندی بپردازند
(فارگر و ژانگ .)2014 ،تشــخیص اهمیت اســتفاده از ارزش منصــفانه در گزارشــگری مالی
موضوع جديدی نیست .درواقع ،در طول دهههای اخیر از ارزش منصفانه برای دارايیهای مالی
اسـتفادهشـده اسـت .اما حتی در طول سـالهای فوق نیز اسـتفاده از ارزش منصـفانه برای تمامی
دارايیهای مالی الزامی نشده است .الزام ارزش منصفانه ،به نوع دارايیهای مالی که موضوع
حسابداری هستند و درجه متفاوت نیت واحد گزارشگر مالی در ارتباط با دارايیهای يادشده
بســـتگی دارد (قنبريان .)1389 ،اندازهگیری ارزش منصـــفانه بهطور فزاينده ايی بر فرضـــیات
مديريتی مبتنی میبا شد حتی زمانی که قیمت بازار موجود با شد .چنین تغییری سبب بحثهای
زيادی بین مديران بانکها ،تنظیمکنندگان صـورتهای مالی و سـرمايهگذاران به وجود آورده
است (بوشمن و لندسمن .)2010 ،طرفداران تغییر استدالل مینمايند که به مديران آزادی عمل
بیشـتری در اندازهگیری ارزش منصـفانه مربوط به انتقال و اسـتفاده از اطالعات فراهم مینمايد.
درحالیکه منتقدان معتقدند که انعطاف پذيری بیشـــتر در اندازهگیری ارزش منصـــفانه ،زمینه
استفاده فرصتطلبانه مديران را برای بهرهبرداری از قابلیت اطمینان اندازهگیری ارزش منصفانه
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را فراهم مینمايد .هرناندز هرناندز ( )2004ا ستدالل میکنند که اگر ارزش من صفانه بهدر ستی
قابلاندازهگیری نشـــده باشـــد و بر اســـاس تکنیکهايی با اســـتفاده از برآوردهای واحد مورد
ر سیدگی تعیین شده با شد ،در اين حالت ارزش من صفانه برآوردی کمتر حاوی جريانهای نقد
آتی میباشد .بهطور مشابه پنمن ( )2007هشدار میدهد که در مقابل پذيرش کامل حسابداری
منصــفانه از ســوی مديران ،بهطور طبیعی آنها برآورد متعصــبانه و خوشبینانه از کســبوکار
خود ،خواهند داشت.
بااينحال هرمان ،سادوگران و توماس ( )2006ا ستدالل میکنند که ارزش منصفانه نسبت به
هزينــههــای تــاريخی برای انــدازهگیری هزينــه اموال ،امکــانــات و تجهیزات در مورد تمــام
ويژگیهای کیفی برتری دارد .چنین ويژگیهای کیفی شامل ارزش پیشبینی کنندگی ،ارزش
بازخورد ،بهموقع بودن ،بیطرفی ،قابلمقايسه بودن و سازگاری را در برداشته باشد.
با توجه بهمرور مبانی نظری و ديدگاههای مطرح شده ،برر سی ح سابداری ارزش من صفانه و
پذيرش اين استاندارد ضروری میباشد .مطالعات گسترده ايی درزمینه استاندارد ارزش منصفانه
حســابداری انجامشــده اســت .اما تاکنون به تحقیقی به بررســی میزان پذيرش اســتاندارد ارزش
من صفانه ح سابداری صورت نگرفته ا ست که اين تحقیق میتواند به برر سی میزان پذيرش اين
استاندارد در بین متخصصان و اساتید امر بپردازد .

مروری بر پیشینه
جایگاه و اهمیت سود

حســابداران براى تعريف ســود معموالً به دو مفهوم اقتصــادى که بر مشــاهدات دنیاى واقعى
مبتنى اســت ،بهعنوان نقطه شــروع منطقى اســتناد میکنند .اين دو مفهوم اقتصــادى عبارتاند از
تغییر در رفاه و حداکثر کردن سود تحت شرايط مشخص ساختار بازار ،تقاضا و بهاى تمام شده
عوامل تولید ،اين مفاهیم بهطور ضمنى در تعريف هیئت استانداردهاى حسابدارى مالى به شرح
زير نیز ملحوظ شده ا ست سود جامع عبارت ا ست از تغییر در حقوق صاحبان « :سرمايه واحد
انتفاعى طى يک دوره« .» ...آزمون موفقیت (يا شـکسـت) عملیات يک واحد انتفاعى نیز میزان
فزونى وجوه نقد دريافتى (ياکسرى آن) نسبت به وجوه نقد مصرف شده ( سرمايهگذارى شده)
در بلندمدت مى با شد ».بخش اول تعريف باالبر مفهوم حف

سرمايه و بخش دوم آن بر مفهوم
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حداکثر کردن ســود مبتنى مى باشــد .اگرچه اقتصــاددانان براى بهبود مفاهیم باال و انطباق آن با
مشــاهدات دنیاى واقعى کوشــش کردهاند اما در حل مســائل مربوط به اندازهگیرى آن موفقیت
چندانى ندا شتهاند .درنتیجه ،ح سابداران براى اندازهگیرى سود قواعد دقیقى را بکار گرفته و به
مو ضوع نزديکى آن به مفاهیم اقتصادى نیز توجه چندانى نکردهاند .اگرچه مفهوم تعهدى سود
بهعنوان يک اندازهگیرى بنیادى ،با انتقادهايى مواجه اسـت .اما از ديدگاه اطالعاتى ،اين مفهوم
بیانگر نتیجه فعالیت حسابدارى میباشد ( ويلیام و دمسکی.)1979 ،
محاســـبه ســـود حســـابدارى ازلحاظ يک اندازهگیرى يگانه عملکرد و يا اطالعاتى که در
محا سبه آن لحاظ می شود ،تو سط ح سابداران حرفهاى و تحلیلگران مالى همواره مورد تأکید
قرار داشته است .مثالً در بیانیه شماره يک هیئت استانداردهاى حسابدارى مالى آمده است که
کانون توجه گزارشـــگرى مالى ،اطالعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعى اســـت که توســـط
معیارهاى سود و اجزاى ت شکیلدهنده آن تأمین می شود .هدف اولیه از گزارش سود ،تأمین و
ارائه اطالعات مفید براى کسانى است که بیشترين عالقه را به گزارشهاى مالى دارند .اما تبیین
اهداف مشــخصتر نیز براى درک بهتر گزارشــگرى ســود ضــرورت دارد .يکى از هدفهاى
ا سا سى که بااهمیتترين هدف از ديدگاه تمامى ا ستفادهکنندگان گزارشهاى مالى مح سوب
میشــود ،اينجا تمايز بین ســرمايهگذارى و ســود (منابع و جريانها) بهعنوان بخشــى از فرآيند
توصیفى حسابدارى است (شباهنگ.)1381 ،
هدفهاى مشخص گزارش سود شامل موارد زير است:
 .1استفاده از سود بهعنوان معیارى براى اندازهگیرى کارايى مديريت.
 .2استفاده از مبالغ تاريخى سود براى پیشبینى آينده واحد انتفاعى و توزيع آتى سود سهام.
 .3اســـتفاده از ســـود بهعنوان معیارى براى اندازهگیرى دســـتاوردها و همچنین نشـــانهاى از
تصمیمات آتى مديريت.
ســاير هدفها شــامل اســتفاده از ســود بهعنوان مبنايى براى تشــخیص مالیات ،بررســى قیمت
محصــوالت واحدهايى که مشــمول قیمتگذارى میباشــند و باالخره ارزيابى تخصــیص منابع
توسط اقتصاددانان مى باشد (شباهنگ.)1381 ،
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ضرورت وجود استانداردهای حسابداری
وجود اطالعات مالی شفاف و قابلمقايسه يکی از ارکان مهم پاسخگويی و تصمیمگیریهای
آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است .اگرچه اطالعات مالی از منابع مختلف
قابلاســتخراج اســت اما در حال حاضــر صــورتهای مالی هســته اولیه منابع اطالعات مالی را
تشــکیل میدهد و تقريباً حســابداران مســئول تهیه و ارائه اين صــورتها هســتند .حســابداری
بهعنوان يک نظام اطالعاتی ،مبتنی بر پردازش و تحلیل اطالعات مالی اســت و هر نظام تحلیلی
الزم ا ست بر يک سلسله از قواعد و ا صول مشخص ا ستوار با شد .ا صول حسابداری برخالف
اصول علوم پايه و طبیعی که از قوانین طبیعت ناشی شده و منتج از مشاهده و تجربه قابل تکرار
و سنجش ه ستند ،عمدتاً برج سته از میثاقها ،قواعد و رويههايی ا ست که موردقبول و پذيرش
بیشتر حسابداران و مجامع حرفهای حسابداری قرارگرفتهاند .استانداردهای حسابداری برگرفته
از اصــول و مفاهیم اولیه حســابداری هســتند و تا حدی میتوان گفت جلوههای عملی اصــول و
مفاهیم اولیه حســابداری در اين اســتانداردها ديده میشــود .برای نمونه تنها پذيرش اصــل بهای
تمام شده ضامن کاربرد آن ا صل در حرفه ح سابداری نی ست بلکه وجود ا ستانداردهای ساده،
عملی و الزماالجرا که در تدوين آنها اصــل بهای تمام شــده موردپذيرش قرارگرفته اســت و
همچنین انجام عملیاتی مانند حســابرســی که کاربرد اســتانداردها در تهیه صــورتهای مالی را
تأيید میکند برای رسیدن به اطمینانی منطقی از کاربرد اصل بهای تمام شده توسط حسابداران
ضروری است (نیکومرام و فتحی .)1390 ،استانداردها ،راهنمای عمل افراد حرفه هستند .آنها
خطمشـــی اعضـــای حرفه را مشـــخص کرده و رهنمودهايی برای مواجهه با مشـــکالت ارائه
میدهند .بهعبارتیديگر میتوان گفت وجود اســتانداردها نشــانه تالش اهل حرفه برای داشــتن
کاری هماهنگ و باکیفیت باال اســـت .بدون اعتماد جامعه هیچ حرفهای موفق به ادامه فعالیت
نخواهد بود و بدون ا ستانداردهايی هماهنگ ،ساده و عملی هیچ حرفهای موفق به ک سب اعتبار
در جامعه نخواهد شد (اصغری.)1384 ،
ارزش منصفانه

آنچه در بازار سرمايه دارای اهمیت ا ست ،ايجاد و حف محیط گزار شگری ا ست؛ محیطی
که در آن منافع ســرمايهگذاران بااطالع رســانی بهنگام حف شــود و با فراهم آوردن اطالعات
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موردنیاز ســـرمايهگذار ،فعالیتهای ســـازنده در بازارهای ســـرمايه تقويت و بر واقعیتها که
روشهای حســابداری بر پايه آنها قرارگرفته اســت ،تأکید شــود .اما هنگامیکه قصــد بیان اين
واقعیتها با ارقام مالی است ،بايد به سیستمهای ارزشیابی مراجعه نمود که در بسیاری موارد ،بر
گزارش ارقام در يک دامنه م شخص تأکید می شود .يکی از سی ستمهای گزار شگری ،ارزش
منصــفانه اســت و براســاس ويژگیهای رويدادها و محیطی که رويدادها در آن واقعشــدهاند،
تعريف میشـــود .تعیین ارزش يک قلم دارايی يا بدهی بر مب نای ارزش بازار ،ارزش فعلی
دريافتهای نقدی آينده يا براســاس مبانی رياضــی خواهد بود و تمام موارد فوق به ســاختار و
ويژگیهای محیط مورد گزارش مربوط ا ست .زمانی که درباره ارزش من صفانه بحث می شود،
تنها به ديدگاه ســـرمايه گذار يا طرفین معامله توجه نمیگردد ،بلکه ذينفعان ديگری که در
ســاختار اين رويداد مشــارکت داشــتهاند نیز مورد تأکید قرار میگیرند .اما اين موضــوع زمانی
فراگیر خواهد بود که توجه گروههای ديگری نیز به ارزش منصــفانه جلب شــود و از نظر آنها
درخور اتکا باشــد و مديران در گزارش رويدادها و فعالیتهای شــرکت بهطور منصــفانه عمل
کنند؛ بهطوریکه واکنش ســاير افراد ذينفع و ذیحق نســبت به اطالعات گزارششــده درک
شـــود .البته ،درخور ذکر اســـت که ســـرمايهگذار نیز آگاهانه در برابر ارزش اقالم خاصـــی از
دارايیهای شرکت که بر مبنای من صفانه ارزيابی شده ا ست ،واکنش مثبتی ن شان میدهد؛ زيرا
چنین ديدگاهی دارد "اين روش ارز شیابی و تعیین بهای مورد معامله به وی کمک کرده ا ست
تا عملکرد آينده شــرکت را پیشبینی و درنهايت در مورد قرار دادن ســرمايه خود در شــرکت،
تصمیم بگیرد " .از ديدگاه سیستم اقتصادی ،گزارشهای منصفانه در صداقت و اعتماد در بازار
سرمايه تأثیر بسزايی دارد و اين امر ،کارايی بازار سرمايه را افزايش میدهد (هزينههای مازادی
را که برای به د ست آوردن اطالعات بر ا ستفاده کننده تحمیل می شود ،تعديل میکند) .اما در
عین حال ،مانعی در تعیین ارزش من صفانه در بازار سرمايه وجود دارد و در ارز شیابی اطالعات
بهطور منصـــفانه ،اثرگذار خواهد بود .اين مانع عدم دســـتیابی به اطالعات بازار دارايی منفرد يا
خاص در مقايســه با اطالعات مبتنی بر بهای تاريخی اســت که بدون تعصــب ،يکســونگری و
اتکاپذيری باشد (تاری وردی و داغانی.)1390 ،
همانطور که بحث شـد ،برای تعیین ارزش منصـفانه يک دارايی دو راه وجود دارد؛ نخسـت
براســـاس ارزش فعلی جريان های نقدی آينده و دوم ،بر مبنای ارزش بازار (براســـاس معامله
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حقیقی) .اما تفاوت اصــلی بین حســابداری ارزش منصــفانه و ســیســتم حســابداری ارزشهای
تاريخی يا ساير مبانی حسابداری ،مربوط به زمان شناسايی تغییر در ارزشهاست .برای مثال ،در
تعیین ارزش فعلی جريانهای نقدی ،افزايش يا کاهش دارايیها و بدهیها هنگامی شنا سايی و
ثبت میشود که رويدادهای مؤثر بر تغییر ارزش رخداده باشد (تاری وردی و داغانی.)1390 ،
تحقیقات خارجی
يائو و همکاران ( )2015به بررســـی حســـابداری ارزش متعارف دارايی های غیر جاری و
هزينههای حســابرســی :شــواهدی از شــرکتهای اســترالیا پرداختند .رابطه بین تجديد ارزيابی
دارايیهای غیر جاری و هزينههای حسابرسی را با استفاده از  300شرکت  ASXطی سالهای
 2003تا  2007بررســـی میکنیم .گزارش میکنیم که افزايش چشـــمگیری در هزي نه های
حسابرسی پرداخت شده وجود دارد وقتی دارايیهای غیرمالی (ماشینآالت و تجهیزات ،اموال
ســـرمايهگذاری و دارايیهای نامشـــهود) با ارزش متعارف اندازهگیری شـــوند .عالوه بر اين،
شواهدی ارائه میدهیم که ارزياب مستقل رابطه مثبت بین تجديد ارزيابی دارايیها و هزينههای
ح سابر سی را به نحوی معنادار ت ضعیف میکند .عالوه بر اين ،شرکتهايی که دارايیهای غیر
جاریشــان بهصــورت صــعودی تجديد ارزيابی میشــود و شــرکتهايی که دارايیهای غیر
جاریشــان را هرســال بهصــورت صــعودی تجديد ارزيابی میکنند هزينه حســابرس ـی به نحوی
معنادار باالتری دارند .آزمونهای ديگر شواهد تجربی ارائه میدهند که توان حاکمیت شرکتی
تأثیر تعديلکنندهای بر سطح هزينههای حسابرسی دارد .تحقیق حاضر به مباحثه موجود پیرامون
نقش حســـابداری ارزش متعارف کمک میکند .يافته ها حاکی از آن اســـت که هزينه های
نمايندگی مربوط به ارزش متعارف برآورد شده ممکن است منافع حاصل از کاربرد حسابداری
ارزش متعارف را تعديل کنند.
فارگر و ژانگ ( )2014به بررسی تغییراتی در اندازهگیری ارزش منصفانه :پیامدها برای سود
حســـابداری پرداختند .در اين مطالعه به بررســـی تأثیر تغییر در کیفیت ســـود پرداختند .در اين
تحقیق دريافتند که ارزش من صفانه با سطوح کیفی مديريت سود و اطالعدهندگی سود پايین
مرتبط اســــت .نتايج داللت بر اين دارد که ت مايالت مديران در ارزش منصـــفانه بر کیفیت
گزارشگری مالی مؤثر میباشد.
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مکوی ( )2014به بررسی ارزش منصفانه در مقابل محافظهکاری ،جنبههای تاريخ حسابداری،
ح سابر سی ،ک سبوکار امور مالی از بین النهرين با ستان به چین مدرن پرداختند .در اين تحقیق
به بررســـی درک تئوری حســـابداری مدرن و نقش آن در توســـعه امور مالی و کســـبوکار
پرداختند .در اين تحقیق حاضر به توسعه و ارائه يک چارچوب مفهومی در پذيرش تئوریهای
حســـابداری مدرن پرداخت .با توجه بهمرور مبانی نظری حســـابداری ســـؤال اصـــلی نحوه
سـیاســتگذاری حســابداری و حســابرســی میباشــد .و نحوه اجرای اســتانداردهای مختلف در
جوامع و زمانهای گوناگون در کشورهای مختلف و فرهنگ غالب آن بستگی دارد.
لیائو و همکاران ( )2013به برر سی عدم تقارن اطالعات ح سابداری ارزش من صفانه در طول
بحران مالی پرداختند .در اين تحقیق به برر سی اثر ارزش من صفانه خالص دارايی با توجه به سه
ســـطح معرفیشـــده در  SFAS157به همراه عدم تقارن اطالعاتی در طول بحران مالی 2008
پرداختند .نتايج تحقیق نشـــان داد که پروکســـی عدم تقارن اطالعاتی به طور مثبتی با ارزش
منصفانه خالص دارايیهاست .درجه ارتباطات منوط به سه سطح میباشد .به اين نتیجه رسیدند
که گستردگی پايین سطح يک با تغییرات سريع بحران مالی همراه بوده است.
اسکینر ( )2008به بحث در مورد '' مفاهیم اثباتناپذير حسابداری ارزش منصفانه :شواهد از
اقتصاد سیاسی حسابداری حسن نیت" پرداخت .در اين تحقیق به بررسی اثرات استانداردهای
ارزش منصفانه حسابداری پرداختند .نتايج اين تحقیق که به صورت مطالعات اسنادی بوده است
بیانگر اين بوده اسـت که رأیگیری در شـرکتها برای اسـتفاده از حسـابداری ارزش منصـفانه
مهم میباشـد و برای جلوگیری در تسـهیل دسـتکاری صـورتهای مالی مهم میباشـد و بايد
مدنظر قرار بگیرد .

کوهلبک و وارفیلد ( ،)2008به بررســـی تأثیر اســـتانداردهای حســـابداری آمريکا بر کیفیت
اطالعات حســابداری پرداختند .نتايج نشــان داد که تفاوتی در پراکندگی يا پايداری پیش بینی
ســود قبل و بعد از اجرای اســتانداردهای حســابداری در طی دوره مورد بررســی وجود ندارد و
کاهش خطاهای پیش بینی تحلیلگر با پیروی از اســـتانداردهای جديد با محیط های اطالعاتی
ارتقاء يافته برای تحلیلگر به منظور پیش بینی ســـود همخوانی دارد .ضـــرايب واکنش ســـود و
کیف یت اقالم تع هدی کاهش می يا بد ا ما محتوای اطال عاتی تراز نا مه افزايش می يا بد که با
روندی که متوجه تمرکز بر دارايی -بدهی استانداردهای حسابداری است همخوانی دارد .آنها

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان 1396

135

همچنین با ا ستفاده از سه مدل ارزيابی شامل مدل ارزش دفتری هر سهم ،مدل سود هر سهم و
مدلی ترکیبی از هر دو متغیر ،تغییرات طی زمان در توان تبیین را مورد بررسـی قرار دادند .توان
تبیین را از تخمینهای ساالنه اين سه معادله ،قبل و بعد از اجرای هر ا ستاندارد برآورد و سپس
م قايســــه کردند .آن ها هیچ ت فاوتی بین دوره ق بل و دوره ب عد از ب کارگیری اســـ تانداردهای
ح سابداری برای ارزش دفتری هر سهم و مدل ترکیبی نیافتند اما کاهش قابل مالحظه ای را در
قدرت توضیحی مدل سود هر سهم بعد از اجرای استاندارد پیدا کردند .

بارث و هم کاران ( ،)2008ويژگی های ار قام حســــا بداری را برای شـــر کت هايی که
ا ستانداردهای بینالمللی را به کار میبرند ،در مقاي سه با شرکتهايی که اين ا ستانداردها را به
کار نمیبرند و متکی به اســتانداردهای داخلی هســتند ،مقايســه کردند .بهطورکلی نتايج آنها،
بهبود در کیفیت حسابداری مربوط به بهکارگیری استانداردهای بینالمللی را نشان داد.
تحقیقات داخلی
تاری وردی و داغانی ( ،)1389به بررسی روشهای سود باقیمانده ،جريان نقد تنزيل شده و
تعديل سود در تعیین ارزش من صفانه شرکت در بازار سرمايه پرداختند .نتايج ن شان داد که بین
میانگین ارزش منصفانه شرکتها با استفاده از روش سود باقیمانده و میانگین ارزش شرکتها
در اولین عرضــه ســهام تفاوت معناداری وجود ندارد .درحالیکه بین میانگین ارزش منصــفانه
روشهای جريان نقد تنزيل شده و تعديل سود در مقايسه با میانگین ارزش شرکتها در اولین
عرضه سهام ،تفاوت معناداری وجود دارد .افزون بر اين ،بین میانگین ارزش منصفانه شرکتها
مبتنی بر روشهای سود باقیمانده و جريان نقد تنزيل شده و نیز مبتنی بر روشهای جريان نقد
تنزيل شده و تعديل سود تفاوت معناداری وجود ندارد .در مقابل ،بین میانگین ارزش من صفانه
شرکتها مبتنی بر روشهای سود باقیمانده و تعديل سود تفاوت معناداری وجود دارد .

مومن زاده و همکاران ( ،)1392به بررســی تطبیقی ســیاســتهای تجديد ارزيابی دارايیها و
مقررات تجديد ارزيابی دارايیها در ايران (با تأکید بر شــرايط تحريم اقتصــادی) پرداختند .در
مقاله حاضر پس از نگاهی به پیشینه تجديد ارزيابی دارايیها ،رويه حسابداری و نحوه عمل در
زمینه تجديد ارزيابی دارايیهای ثابت در اســتانداردهای بینالمللی حســابداری ،اســتانداردهای
حسابداری ايران و اصول پذيرفته شده حسابداری برخی از کشورها ،به صورت تطبیقی بررسی
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میشــود .در پايان نیز به مقررات تجديد ارزيابی دارايیها در ايران و ابعاد حســابداری افزايش
ســرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابی دارايیها پرداخته میشــود .بررســی اصــول پذيرفتهشــده
حســابداری در کشــورهای مختلف نشــان میدهد در برخی از کشــورها مدل بهای تمامشــده
بهعنوان رويه ح سابداری موردا ستفاده قرار میگیرد و تجديد ارزيابی دارايیها مجاز نمیبا شد.
در ايران ،در ســالهای گذشــته با تصــويب قوانین مقطعی و برای اهدافی خاص ،مازاد تجديد
ارزيابی از معافیت مالیاتی برخوردار شده و درنتیجه شرکتها نسبت به انجام آن تمايل بیشتری
داشـــتهاند .در ســـالهای اخیر به دلیل تحريمهای اقتصـــادی و نوســـانات نرخ ارز ،ارزش روز
دارايیها باارزش دفتری آنها تفاوت ا سا سی دارد .ازاينرو سیا ستهای به کار گرفته شده در
خصـــوص نحوه برخورد با مازاد تجديد ارزيابی بر بازارهای مالی میتواند تأثیرات بااهمیتی
داشته باشد.
مهربان و جمالی ( ،)1393به بررســی حســابداری ارزش منصــفانه و تأثیر آن بر گزارشــگری
مالی پرداختند .در اين تحقیق به تعريف حســابداری ارزش منصــفانه و تأثیر آن بر ويژگیهای
کیفی اطالعات ح سابداری میپردازد و در ادامه ديدگاه طرفداران و منتقدين ارزش من صفانه و
منافع و معايب آن برای ســرمايهگذاران بیان گرديده اســت .گرچه حســابداری ارزش منصــفانه
شامل اطالعات مربوط و بهروزتری میباشد اما صرفاً اتکا بر اين ارزش ،اطالعات کاملی را در
اختیار اسـتفادهکنندگان صـورتهای مالی قرار نمیدهد .لذا اسـتفاده از يک مدل گزارشـگری
دوگانه پیشنهاد میشود.
قاضوی ( ،)1391به بررسی تأثیر بهکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابرسی
بر روی  54شـــرکتهای پذيرفتهشـــده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1375الی
 1385پرداخت .يافتههای تحقیق نشــان داد که تدوين اســتانداردهای حســابداری که ســازمان
ح سابر سی آن را تدوين و وزارت امور اقت صادی و دارايی رعايت آن را الزامی کرده ا ست ،بر
کیفیت حســابرســی اثر داشــته و باعث افزايش آن شــده اســت .میتوان نتیجه گرفت که تدوين
استانداردهای ملی حسابداری گامی مهم در جهت اعتالی حرفه حسابرسی است و بايد اين کار
با جديت هر چه بیشتر ادامه يابد.
ساعی و رضايی ( ،)1394به بررسی تفاوت نگرش حسابداران رسمی و مديران مالی نسبت به
اســتانداردهای حســابداری برمبنای اصــول در برابر اســتانداردهای حســابداری برمبنای قانون
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پرداختند .برای گردآوری دادهها از پرســشــنامه کتبی اســتفاده شــد .جامعه آماری حســابداران
ر سمی و مديران مالی بود .از نتايج تحقیق چنین برمیآيد که در بی شتر موارد ازنظر ح سابداران
رســـمی و مديران مالی تفاوت معناداری بین اســـتانداردهای حســـابداری مبتنی بر قوانین و
استاندارهای حسابداری مبتنی بر اصول وجود ندارد .

فرضیههای تحقیق
• بین ديدگاه مديران مالی و دانشــگاهیان نســبت به اثر پذيرش اســتاندارد ارزش منصــفانه بر
روی سود حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
• بین ديدگاه مديران مالی و تدوينکنندگان اســتانداردهای حســابداری نســبت به اثر پذيرش
استاندارد ارزش منصفانه بر روی حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
• بین ديدگاه مديران مالی و حسابرسان داخلی نسبت به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصفانه
بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
• بین ديدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی نسبت به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصفانه
بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
• بین ديدگاه دانشــگاهیان و تدوينکنندگان اســتانداردهای حســابداری نســبت به اثر پذيرش
استاندارد ارزش منصفانه بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
• بین ديدگاه حســابرســان داخلی و تدوينکنندگان اســتانداردهای حســابداری نســبت به اثر
پذيرش استاندارد ارزش منصفانه بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضـــر کاربردی اســـت و تحقیق حاضـــر روش تحقیق آمیخته ای از روش

توصیفی-پیمايشی و همبستگی است.

از آنجايی که اين تحقیق درباره يک موضوع واقعی ،عینی ،زنده و پويا صورت گرفته است
و از نتايج آن میتوان به طور علمی اســـتفاده کرد ،يک تحقیق کاربردی نیز میباشـــد .هدف
تحقیقات کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در يک زمینه خاص است.

138

بررسی دیدگاههای متفاوت در تأثیر پذی رش استاندارد...

جامعه و نمونه آماری
جامعه اين تحقیق به ترتیب زير میباشد:
 .1شرکتهای تولیدی پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که دفاتر آنها در استان تهران
می باشد.
 .2اساتید و دانشجويان دانشگاه الزهرا ،تهران ،عالمه طباطبايی ،بهشتی و خوارزمی
 .3اعضای گروه تدوينکنندگان استانداردهای حسابداری ايران
 .4اعضای انجمن حسابرسان داخلی
روش نمونهگیری اتخاذشــده برای اين بخش پژوهش ،روش طبقهای متناســب اســت که در
آن ،نمونه تحقیق بهگونهای انتخاب می شود که زيرگروهها در حد امکان با همان ن سبتی که در
جام عه وجود دار ند در نمو نه نیز حضـــور ياب ند (دالور .)1387 ،حجم نمو نه در نمو نهگیری
تصادفی ساده به شکل زير است:
نگاره ( :)1حجم نمونه
رديف

نمونه

تعداد

1

دانشگاهیان

48

2

انجمن حسابرسان داخلی

47

3

مديران مالی

38

4

تدوينکنندگان استانداردهای حسابداری

20

جمع

153

روش گردآوری اطالعات و تجزیهوتحلیل دادهها
جهت گردآوری مبانی نظری اطالعات در خصــوص تبیین ادبیات موضــوع تحقیق از روش
کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده شد .يکی از اصلیترين روشهای جمعآوری دادهها در
تحقیق حاضـــر ،روش کتابخانهای میباشـــد .بهطوریکه مباحث تئوريک موردنیاز تحقیق ،از
م نابع مرتبط ازجم له ک تب ،م قاالت ،پا يان نا مه ها و همچنین از م نابع موجود در پاي گاه های
اطالعاتی و کتابخانههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جمعآوری گرديد.
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در اين تحقیق از پرســشــنامه نیز برای جمعآوری اطالعات اســتفادهشــده اســت .که دادهها از
طريق پرسشنامه بهدستآمده است .پرسشنامه حاوی 35سؤال درباره متغیرهای موردسنجش از
جامعه موردمطالعه اســـت که با اســـتفاده از نرمافزار اکســـل در قالب پروندههای اطالعاتی
گردآوری گرديد .روش آزمون فرضـــیات در مطالعه حاضـــر داده های تحقیق با اســـتفاده از
نرمافزار  spss19میباشد.
قبل از انجام نمونهگیری نهايی ،برای اطمینان از روايی صــوری و اعتبار پرســشــنامه ،کارايی
پر س شنامه ،روش کار و م شکالت اجرايی احتمالی ،برر سی اولیه روی يک نمونه ت صادفی در
مقیاس کوچک و با  30آزمودنی ( حدود  %10نمونه) از جامعه آماری انجام میگیرد .در اين
مرحله از پیشآزمون روايی صـــوری با اســـتفاده ازنظر اعضـــای نمونه در مورد درجه وضـــوح
ســؤاالت يا ابهام بررســی میگردد .همچنین در اين مرحله اعتبار پرســشــنامه با ضــريب آلفای
کرونباخ موردبررســی قرار میگیرد .در بررســی اعتبار پرســشــنامه از ضــريب آلفای کرونباخ و
ضــريب همبســتگی اســتفاده میگردد .بنابراين اگر اعتبار و روايی پرســشــنامه نهايی در مرحله
مطالعه اولیه و پیشآزمون مورد تأيید قرار گرفت در مرحله بعد برای اجرا بر روی نمونه نهايی
در تحقیق آماده میشود.
پایایی
پايايی مقیاس ســنجش از طريق پیشآزمون انجامشــده بهصــورت زير به دســت میايد که در
نگاره  ،2ارائه میگردد .مقادير آلفای کرونباخ بهدســـتآمده برای زير شـــاخص ها در کل
موردقبول بوده و لذا پايايی پرسشنامه مورد تأيید قرار میگیرد.
نگاره ( :)٢ضریب آلفای کرونباخ ،اسپیرمن -براون
مقیاسهای مربوطه

مقدار آلفای کرونباخ

اسپیرمن -براون

پرسشنامه طراحیشده

0/849

0/856

جهت بررســی پايايی از آلفای کرونباخ اســتفاده شــد .نتايج بررســی نشــان داد که به علت
بزرگتر بودن میزان آلفای کرونباخ از  0/7دارای پايايی مطلوب می باشـــند .همچنین جهت
ســنجش روايی ســازه نیز ،آزمون تحلیل عاملی و نرمافزار آماری  Spss19اســتفادهشــده اســت.
برای آماره کفايت نمونهبرداری ( )KMOنیز معموالً مقادير بیش از  50در صد قابلقبول ا ست.
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شاخصهای مذکور برای متغیرهای پژوهش اندازهگیری شد و با توجه به مقادير بهد ستآمده،
روايی سازه متغیرها مورد تأيید قرار گرفت .نتايج اين آزمون در نگاره  3نشان دادهشده است.
نگاره ( :)3بررسی پایایی سؤاالت و کفایت نمونهبرداری

پرسشنامه تحقیق

آلفای کرونباخ

KMO

سطح معنیداری بارتلت

0/906

0/767

0/000

بررسی نرمال بودن دادهها
قبل از وارد شـــدن به مرحله آزمونها الزم اســـت تا از وضـــعیت نرمال بودن متغیرها اطالع
حاصــــل شـــود .تا بر اســــاس نرمال بودن يا نرمال نبودن متغیرها آزمون های پارامتريک يا
ناپارامتريک استفاده شود.
نگاره (: )4آزمون بررسی نرمالیتی دادهها ،آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
متغیر

آماره آزمون

سطح معنیداری
آزمون

نتیجه

نرمال بودن دادهها در گروه دانشگاهیان

0/787

0/566

نرمال

نرمال بودن دادهها در گروه حسابرسان داخلی

0/484

0/973

نرمال

نرمال بودن دادهها در گروه مديران مالی

0/706

0/702

نرمال

نرمال بودن دادهها در گروه تدوينکنندگان استاندارد

0/574

0/897

نرمال

سطح معنیداری آماره بی شتر از  0/05میبا شد ،بنابراين با توجه به نگاره  ،7-4فر ضیه صفر
مبنی بر نرمال بودن توزيع متغیرها در فرضــیهها در ســطح اطمینان  %95رد نشــده و بیانگر اين
است که متغیرهای هر فرضیه از توزيع نرمال برخوردار میباشند .پ
متغیرهای پژوهش
 .1متغیر وابسته حسابداری ارزش منصفانه
يک روش گزارشــگری مالی اســت که به شــرکتها اجازه میدهد دارايیها و بدهیها را بر
مبنای برآورد قیمتهايی گزارش کنند که در صـــورت فروش دارايی دريافت يا در صـــورت
تصفیهی بدهی پرداخت خواهند کرد .به موجب حسابداری ارزش منصفانه ،شرکتها زيانهای
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نا شی از کاهش ارزش دارايی يا افزايش بدهیهای خود را گزارش میکنند .اين زيانها ممکن
است منجر به کاهش حقوق مالکانه و سود شود .طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند
اين روش اطالعات کاملی را افشـــا میکند و شـــفافیت حســـابداری بدين معنی اســـت که
صـــورتهای مالی ،درســـت و دقیق تهیه شـــدهاند و اطالعات کاملی را دربارهی فعالیتهای
مو س سه و و ضعیت مالی شرکت ارائه میکنند .به دلیل اينکه در ح سابداری ارزش من صفانه ،
صورت سود و زيان ،ارزش اقتصادی واقعی فعالیتهای شرکت و ترازنامه دارايیها ،بدهیها و
حقوق مال کان را به ارزش منصـــفانه منعکس میکنند .بنابراين میتوان گفت که اين روش
اطالعات شفافتری را ارائه میکند (محسنی ملکی.)1392 ،
 .٢متغیر مستقل سود حسابداری
حســابداران براى تعريف ســود معموال به دو مفهوم اقتصــادى که بر مشــاهدات دنیاى واقعى
مبتنى اســت ،به عنوان نقطه شــروع منطقى اســتناد مى کنند .اين دو مفهوم اقتصــادى عبارتند از
تغییر در رفاه و حداکثر کردن سود تحت شرايط مشخص ساختار بازار ،تقاضا و بهاى تمام شده
عوامل تولید ،اين مفاهیم بطور ضمنى در تعريف هیئت ا ستانداردهاى حسابدارى مالى به شرح
زير نیز ملحوظ شــده اســت ســود جامع عبارتســت از تغییر در حقوق صــاحبان« :ســرمايه واحد
انتفاعى طى يک دوره« .» ...آزمون موفقیت (يا شـکسـت) عملیات يک واحد انتفاعى نیز میزان
فزونى وجوه نقد دريافتى (ياکسرى آن) نسبت به وجوه نقد مصرف شده (سرمايه گذارى شده)
در بلند مدت مى باشـــد » .بخش اول تعريف باال بر مفهوم حف ســـرمايه و بخش دوم آن بر
مفهوم حداکثر کردن سود مبتنى مى با شد .اگرچه اقتصاد دانان براى بهبود مفاهیم باال و انطباق
آن با مشــاهدات دنیاى واقعى کوشــش کردهاند اما در حل مســايل مربوط به اندازه گیرى آن
موفقیت چندانى ندا شته اند .در نتیجه ،ح سابداران براى اندازه گیرى سود قواعد دقیقى را بکار
گرفته و به موضــوع نزديکى آن به مفاهیم اقتصــادى نیز توجه چندانى نکرده اند .اگرچه مفهوم
تعهدى ســـود به عنوان يک اندازه گیرى بنیادى ،با انتقادهايى مواجه اســـت .اما از ديدگاه
اطالعاتى ،اين مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابدارى میباشد ( ويلیام و دمسکی.)1979 ،
در اين تحقیق برای تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری  Spss19استفاده میگردد .که در
سه سطح توصیفی ،تبیینی و تحلیل چند متغیری با تکنیکهای مناسب مورد تجزيهوتحلیل قرار
میگیرند.
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نگاره ( :)5نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیه

شرح فرضیه

آزمون فرضیه

بین ديدگاه مديران مالی و دانشگاهیان نسبت
فرضیه اول

به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصفانه بر روی

Prob. <0/05

فرضیه دوم

در سطح خطای
Prob. <0/05

بین ديدگاه مديران مالی و حسابرسان داخلی
فرضیه سوم

بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری

در سطح خطای
Prob. <0/05

بین ديدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی
فرضیه چهارم

بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری

در سطح خطای
Prob. >0/05

بین ديدگاه دانشگاهیان و تدوينکنندگان
فرضیه پنجم

استاندارد ارزش منصفانه بر روی سود

 5درصد تأيید
نمیشود

وجود دارد.
استانداردهای حسابداری نسبت به اثر پذيرش

 5درصد تأيید
میشود

وجود دارد.
نسبت به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصفانه

 5درصد تأيید
میشود

تفاوت معناداری وجود دارد.
نسبت به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصفانه

 5درصد تأيید
میشود

بین ديدگاه مديران مالی و تدوينکنندگان
استاندارد ارزش منصفانه بر روی حسابداری

فرضیه
در سطح خطای

سود حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
استانداردهای حسابداری نسبت به اثر پذيرش

نتیجه آزمون

در سطح خطای
Prob. >0/05

 5درصد تأيید
نمیشود

حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.
بین ديدگاه حسابرسان داخلی و
تدوينکنندگان استانداردهای حسابداری
فرضیه ششم

نسبت به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصفانه
بر روی سود حسابداری تفاوت معناداری
وجود دارد.

در سطح خطای
Prob. >0/05

 10درصد تأيید
میشود
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نتیجهگیری تحقیق و بررسی تطبیقی یافتهها
نتایج توصیفی تحقیق

از مجموع پر س شنامه گردآوری شده 64 :در صد مرد و  36در صد زن میبا شند 77 .در صد
کارشناسی ارشد و باالتر میباشند .همچنین  88/9درصد رشته تحصیلی حسابداری میباشند.
 31/4درصد دانشگاهی 24/8 ،درصد مديران مالی و حسابداران ارشد و  30/7درصد حسابرسان
داخلی و  13/1درصــد تدوينکنندگان اســتاندارد میباشــند .جهت بررســی وضــعیت متغیرها
آزمون تی ساده استفاده گرديد که نشان داد تمامی متغیرها در وضعیت متوسط به باال میباشند.
به عبارتی در چند سال اخیر حرکت به سمت ا ستانداردهای ح سابداری و گزار شگری مالی
جهانی به يکی از اصلیترين و دا ترين موضوعات حرفهی حسابداری مبدل شده است .در اين
میان بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی
کانون توجه خود را از هماهنگســـازی اســـتانداردهای حســـابداری و گزارشـــگری مالی به
همگرايی اين استانداردها تغییر دادهاند و به دنبال تدوين مجموعهی استانداردهای گزارشگری
مالی باکیفیتی هســـتند که از پذيرش جهانی برخوردار باشـــد .از ســـوی ديگر ،همگرايی با
ا ستانداردهای گزار شگری مالی بینالمللی در تمام اقت صادهای برتر دنیا پذيرفته شده و يا برنامه
زمانبندی همگرايی با اين اســتانداردها در آينده نزديک تهیهشــده اســت .همچنین با توجه به
پشــتیبانی گروه بیســت از تالشهای بینالمللی برای دســتیابی به همگرايی انتظار میرود فرايند
دســتیابی به همگرايی اســتانداردهای حســابداری و گزارشــگری مالی جهانی با شــتاب بیشــتری
همراه شود و استفاده از اين استانداردها در آيندهی نزديک بتواند زمینهی رشد اقتصادی بیشتر
جهانی را به دنبال داشته باشد.
پس از انتشـــار يک اســـتاندارد گزارشـــگری مالی بینالمللی ،کارکنان و اعضـــای هیئت
استانداردهای حسابداری بینالمللی جلسات منظمی را با گروههای ذينفع ،ازجمله ساير نهادهای
ا ستاندارد گذاری ،برای کمک به شناخت مو ضوعات پیشبینین شده مربوط به اجرای عملی و
اثر بالقوهی طرح پیشنهادی آن برگزار میکنند.
همچنین بنیاد اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بینالمللی فعالیتهای آموزشـــی را بهمنظور
اجرای اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی طراحی و برگزار میکند .پس از يکزمان
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مناســب ،هیئت اســتانداردهای حســابداری بینالمللی به بررســی مطالعات اولیه درزمینههای زير
میپردازد:
• بازبینی اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی.
• تغییر در محیط گزارشگری مالی و الزامات قانونی.
• نظرات شـــورای رايزنی اســـتانداردهای گزارشـــگری مالی بینالمللی ،کارگروه تفســـیر
اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی ،اســتانداردگذارها و ارکان تشــکیلدهنده در
ارتباط باکیفیت استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی.
ارزش منصـــفانه دارايی يا بدهی بايد بر اســـاس مفروضـــاتی که شـــرکتکنندگان بازار در
قیمتگذاری دارايی يا بدهی اســـتفاده میکنند ،تعیین شـــود .در ايجاد آن فرضـــیات ،واحد
گزارشــگر نیازی به شــناســايی شــرکتکنندگان خاصــی در بازار ندارد .بهعبارتديگر واحد
گزارشـــگر بايد ويژگیهايی را که عموماً مشـــخصکننده شـــرکتکنندههای بازار اســـت را
شناسايی نمايید .ارزش منصفانه ،مبلغی است که در زمان اندازهگیری ،فعاالن بازار میتوانند در
معادلهای منظم از فروش دارايی به دست آوردند يا برای انتقال بدهی پرداخت کنند .قبل از اين
بیانیه ،تعاريف متفاوتی از ارزش منصفانه و رهنمودهای محدودی برای بهکارگیری آن تعاريف
در  GAAPوجود داشــت .عالوه بر اين ،رهنمودهای موجود بین بیانیههای حســابداری زيادی
که مربوط به اندازهگیری ارزش منصـــفانه می باشـــند ،پراکندهشـــده بود .تفاوت ها در اين
رهنمودها ،موجب ايجاد تناقضاتی شده بود که بهکارگیری آنها را با  GAAPپیچیدهتر ساخته
بود .در ايجاد اين بیانیه ،هیئت اســـتانداردهای حســـابداری نیاز به افزايش همگونی و قابلیت
مقايسه در اندازهگیری ارزش منصفانه را برای افشاءهای کاملتر در خصوص اندازهگیریهای
ارزش منصفانه در نظر گرفته است.
در ا ندازهگیری ارزش منصـــ فا نه فرا بر باالترين و بهترين اســـت فاده از دارايی توســـط
شـــرکتکنندگان بازار ،با در نظر گرفتن میزان اســـتفاده ممکن ازلحاظ فیزيکی (مکانيابی يا
اندازه دارايی) ،توجیه منطقی (محدوديت قانونی ازلحاظ اســـتفاده از دارايی) و قابلیت انجام
ازلحاظ مالی (توانايی برای ايجاد درامد يا جريان نقد مناســب برای تولید بازده ســرمايهگذاری
که مورد انتظار فعاالن بازار) در تاريخ اندازهگیری است.
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با تو جه به نتايج بهدســــتآمده می توان بیان کرد که به خاطر نزديکی تبادل نظرات بین
دانشـــگاهیان و حســـابرســـان داخلی و همچنین اشـــتراک میان دانشـــگاهیان و تدوينکنندگان
اســـتانداردهای حســـابداری که میتوان چنین بیان کرد که دانشـــگاهیان خود جزئی از جامعه
تدوينکنندگان اســتانداردهای حســابداری در ايران میباشــند تفاوتی در اظهارنظر ايشــان در
خصوص استاندارد ارزش منصفانه بر روی سود حسابداری وجود ندارد.
همچنین فارگر و ژانگ ( ،)2014نشـــان دادند که تمايالت مديران در ارزش منصـــفانه بر
کیفیت گزارشگری مالی مؤثر میباشد .کوهلبک و وارفیلد ( ،)2008نشان دادند که تفاوتی در
پراکندگی يا پايداری پیشبینی سود قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری در طی دوره
موردبررسی وجود ندارد و کاهش خطاهای پیشبینی تحلیلگر با پیروی از استانداردهای جديد
با محیطهای اطالعاتی ارتقاءيافته برای تحلیلگر بهمنظور پیشبینی سود همخوانی دارد.
مهربان و جمالی ( ،)1393بیان کردند که حسابداری ارزش منصفانه شامل اطالعات مربوط و
بهروزتری میباشـد اما صـرفاً اتکا بر اين ارزش ،اطالعات کاملی را در اختیار اسـتفادهکنندگان
صورتهای مالی قرار نمیدهد .لذا استفاده از يک مدل گزارشگری دوگانه پیشنهاد میشود.
محدودیتهای تحقیق
تحقیقات علمی و پژوهشـــی غالباً با محدوديت ها يی مواجه اســـت که به ثبات و روايی
يافته های پژوهش لطمه میزند و تعمیم پذيری آن را دچار مشـــکل میســـازد .توجه به اين
محدوديتها میتواند ذهن خواننده را در برداشـــت از نتايج و تعمیم آن به نتايج مشـــابه ،آماده
ســـازد .تحقیق حاضـــر نیز از اين موارد مســـتثنی نبوده و ازجمله محدوديتهای حاکم بر آن
میتوان به موارد زير اشاره نمود:
• ضــعف در مســتندســازی دقیق اهداف تحقیق و همچنین عدم امکان دســترســی به اطالعات
ثبتشده از محدوديتهای اين تحقیق به شمار میايد.
• ابزار گردآوری دادهها پرســشــنامه میباشــد که نگرش پاســخدهنده را مورد ارزيابی قرار
میدهد ،بنابراين با محدوديتهای ذاتی همراه است.
• زمان ناکافی برای تست نتايج اين تحقیق در ساير بخشهای سازمانهای مشابه.
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• عدم همکاری همکاران هنگام پاســخگويی به ســؤاالت ،باوجود اطمینان از محرمانه ماندن
اطالعات آنها ،برخی از همکاران از پاســخ دادن به ســؤاالت امتناع میورزيدند که مجاب
نمودن آنها زمان زيادی از محقق طلبید.
پیشنهادات تحقیق
محدوديتهای هر پژوهشـــی ازجمله اين تحقیق ،میتواند بر امکان اتکا و تعمیم نتايج مؤثر
باشد .بنابراين رعايت احتیاط در بهکارگیری و تفسیر نتايج همواره بايد مدنظر استفادهکنندگان
باشــد .درعینحال بر مبنای نتايج اين پژوهش و برخی پژوهشهای انجامشــده در ســاير مطالعه
موردی های ديگر تا حدی مشــــابه ،پیشـــنهادها در دو بخش جداگانه ارا ئه میگردد .ابتدا
پی شنهادات برگرفته از نتايج تحقیق عنوان می شود و در ادامه نیز با توجه به ادبیات مو ضوعی و
پیشینه تحقیق ،موضوعات پیشنهادی جهت انجام تحقیقات آتی معرفی خواهد گرديد.
پیشنهادات برآمده از تحقیق برای اجرای  IFRSو استاندارد ارزش منصفانه
يافتن راه حل های مناســـب و کاربردی از اهداف تحقیق می باشـــد .برخی از اين راه حل ها
عبارتاند از:
در ايران با توجه به حرکت به ســـمت ايجاد بازار ســـرمايه بینالمللی ،بورس اوراق بهادار در
نظر دارد تا اســـتفاده از اين اســـتاندارد را از ســـال  95در شـــرکتهای بورســـی اجرايی کند.
بهاينترتیب تمام شرکتها و نهادهای ثبت شده در بورس و شرکتهای فرعی و واب سته آنها
مجاز به ارائه صورتهای مالی تلفیقی  IFRSه ستند و لزومی به ارائه صورتهای مالی تلفیقی
بر اساس استانداردهای ايران ندارند.
با در نظر گرفتن مو ضوع فوق نیاز به تبديل اطالعات مالی از ا ستانداردهای جاری به IFRS

ضــروری بوده و برای رســیدن به اين مهم داشــتن دو توانمندی در شــرکتهای بزرگ نیز الزم
اســت .نخســت اينکه کارشــناســان مالی بايد تخصــص الزم در خصــوص تغییرات بین اين دو
ا ستاندارد را دا شته با شند و دوم ،دا شتن ابزاری توانمند جهت ترجمه اطالعات مالی به IFRS

است.
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با پذيرش  ،IFRSيک شـــرکت میتواند صـــورت های مالی خود را با اصـــول مشـــابه به
شرکتهای رقیب خارجی ارائه کند .درنتیجه قابلیت مقايسه بین اطالعات اين شرکتها وجود
داشته و عالوه بر آن شرکتهای مادری که شرکتهای تابعه آنها در ساير کشورهايی وجود
دارند که  IFRSرا پذيرفتهاند قادر خواهند بود تا يکزبان مشــترک حســابداری داشــته باشــند.
همچنین به کارگیری  IFRSمیتواند برای شـــرکت هايی که قصـــد افزايش ســـرمايه گذاری
خارجی خود رادارند ،سودمند باشد.
تمام شرکتهايی که ق صد بهکارگیری  IFRSرادارند بايد صورتهای مالی آغازين مبتنی
بر  IFRSدر تاريخ جابجايی به اين اســـتاندارد را ارائه دهند .در اين صـــورتهای مالی ،بايد
نکات زير مدنظر قرار گیرند:
 .1شناسايی کلیه دارايیها و بدهیها آنطور که  IFRSالزام کرده است.
 .2مواردی که  IFRSاجازه نداده بهعنوان دارايی يا بدهی شــناســايی شــوند ،در نظر گرفته
نشوند.
 .3تغییر طبقهبندی اقالمی که تحت اســـتاندارد حســـابداری داخلی بهعنوان دارايی و بدهی
شناسايیشدهاند ولی در انواع متفاوت با  IFRSاين طبقهبندی انجامشده است.
در برخی شرايط  IFRSبه صورت گذشتهنگر مورداستفاده قرار میگیرد که در اين صورت
به قضاوت مديريت در خصوص شرايط ايجاد رخداد نیاز دارد.
همچنین  IFRSالزام میکند تا چگونگی گذر به  IFRSرا در صـــورتهای مالی را افشـــا
کنند.
استاندارد ارزش منصفانه الزاماتی را در خصوص افشای موارد زير مقرر نموده است:
• توصیف اطالعات ،فرايند و فنون ارزشگذاری استفادهشده برای تعیین ارزشهای منصفانه.
• سود (زيان)های دوره و سود (زيان)های طبقهبندی شده در بخش ساير درآمد (هزينه)های
صورت سود و زيان جامع
• دارايیها و بدهیهايی که نوع سطح اندازهگیری آن تغییر نموده است
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• تغییرات در تکنیکهای ارزشگذاری و داليل تغییر
• تغییر در سطوح ارزش منصفانه.
با در نظر گرفتن شرايطی که يک شرکت ملزم به رعايت آن درر سیدن به صورتهای مالی
بر مبنای  IFRSاسـت مشـخص میشـود که بايد کلیه رخدادهای مالی يکبار ديگر با رويکرد
 IFRSمورد ق ضاوت حرفهای قرارگرفته و مجدداً ثبت شوند ،هرچند که احتمال دارد ب سیاری
از اين رخدادها به دلیل شباهتهای بین دو استاندارد دارای ثبت مالی يکسانی باشند.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتايج تحقیق و سؤاالتی که طی انجام آن برای محقق مطرح گرديد ،جهت تکمیل
اين تحقیق و انجام تحقیقات بیشـــتر در حوزه های مرتبط با اين پژوهش پیشـــنهادات زير ارائه
میشود:
• بررســی میزان پذيرش اســتاندارد حســابداری ارزش منصــفانه و اجرای آن بر اســاس نوع
صنعت.
• بررســی شــکافهای موجود در اســتاندارد حســابداری ارزش منصــفانه و میزان اثرگذاری
شکافهای موجب بر سود حسابداری.
• بررسی رابطه بین پذيرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و میزان دستکاری سود در
شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران.
• به نظر میرسد استفاده از ساير روشهای آماری ديگر همچون معادالت ساختاری برای به
د ست آوردن نتايج فر ضیهها و مقاي سه آن با نتايج تحقیق حا ضر و ارائه يک مدل جامع در
اين موضوع مفید باشد.

149

1396  تابستان،24  شماره، سال ششم،پژوهشهای تجربی حسابداری

منابع
Asgari, Iraj. (2005). study of effective factors on efficiency of knowing
auditors from Iran�
s accounting standards. MD dissertation, Emam
Khomeini International University. (In Persian).
Douglas J. Skinner. (2008). Discussion of �
�
the implications of
unverifiable fair-value accounting: Evidence from the political
economy of goodwill accounting. Journal of Accounting and
Economics, 45, 282˚ 288.
Farghera Neil, Zhang. John Ziyang. (2014). Changes in the measurement
of fair value: Implications for accounting earnings, www. elsevier.
com/locate/accfor.
Ganbarian, reza. (2010). the model of fair value accounting. Auditor
journal, 51-77 (In Persian).
Liao. Lin, Helen Kang, Richard D. Morris, Qingliang Tang. (2013).
Information asymmetry of fair value accounting during the financial
crisis. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9, 221˚ 236.
Mehraban, nayereh. Jamali, Elham. (2014). fair value accounting and its
impact on financial Reporting. International conference of accounting,
economy and financial management. (In Persian)
Mohseni maleki, bahram. (2013). Fair value accounting and financial
crisis, Alarming or contributor. The first national conference of
accounting and management. (in Persian)
Momenzadeh, Mohammad. Arebehnamiri, Mohammad. Momenzadeh,
Hadi. (2013). A comparative study of asset revaluation policies and
regulations on Asset revaluation in Iran (focusing on economic
sanctions conditions). International conference of economy under
sanctions – DEN: 723287. (In Persian)
Nikoomaram, hashem. Fathizad, Elahe. (2011). the Impact of national
standards of Iran�
s accounting on quality of financial reporting with
emphasis on stability of profit in Tehran stock exchange. Management
accounting journal, 4 (8) , 31-45. (In Persian)
Omid qaemi, Mostafa. (2011). financial crisis and changing in accounting
standards of financial tools. Internal audit journal, 28, 85. (In Persian)
R. H. Macve. (2014). Fair value vs conservatism? Aspects of the history
of accounting, auditing, business and finance from ancient
Mesopotamia to modern China. The British Accounting Review xxx, 1˚
18.
Shabahang, Reza. (2002). Accounting theory. Tehran, Accounting and
auditing professional research center. (In Persian)
Shafizadeh, Bahareh. 2013. Why we use �
fair value �
. (The reasons of
using �
fair value�
). Donyay-e eghtesa newspaper, 2917. (In Persian)

...بررسی دیدگاههای متفاوت در تأثیر پذی رش استاندارد

150

Tariverdi, yadollah. Daqani, Reza. (2010). survey of residual earning
methods, discounted cash flows and profit adjustment in determining
the fair value of contributing in a capital market. Accounting and
auditing surveys Journal, 17 (59) , 17-30. (in Persian)
Tariverdi, yadollah. Daqani, Reza. (2011). Fair value, Fair insight. Auditor
journal. 52, 98. (In Persian)
Thomas J. F, Anthony H. Z, Margaret A. B, Roger, Susan A. R. , Robert J.
W and Alan, R. William, Beaver, H. , Demski, J. (1979). The Nature of
Income Measurement. The Accounting Review, 38-46.
Yao. Dai Fei (Troy) , Majella Percy, Fang Hu. (2015). Fair value
accounting for non-current assets and audit fees: Evidence from
Australian companies. Journal of Contemporary Accounting &
Economics, 11 (1) , 31˚ 45

