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Abstract 
 

Objective: The dominant approach in international financial reporting standards is 
measuring fair value. The complexity of estimates of fair value mentioned in the 
International Financial Reporting Standard No. 13 will create challenges in auditing and it 
affects the quality of the audit; therefore, the main objective of this study is examining the 
views of Iranian auditors about the audit of fair value estimates and its audit challenges. 

Methods: Data was collected by questionnaire.  In this study, statistical tests like One-
Sample T-Test and Friedman have been used for analyzing data. 

Results: The findings of 118 collected questionnaires indicate that the use of Audit 
Standard 540 approved by the Audit Organization is difficult and requires 
reconsideration. Auditors believe that the most important audit challenge with regard to 
measuring fair value is the absence of an active market for most assets and liabilities. 
Also, according to the findings, the audit challenges of the measurement of the fair value 
for financial assets and liabilities are different from non-financial assets and liabilities. 

Conclusion: Audit difficulty Levels 2 and 3 of the fair value, the lack of educational 
guidelines, lack of auditor's competence and lack of experienced specialists can affect the 
quality of auditing fair value, and these issues point to the need for auditing knowledge 
and revision of audit standards. Also, the Audit Organization is the most important 
reference in the codification of educational guidelines on auditing fair value estimates; 
therefore, it is necessary that the Audit organization takes the necessary steps to 
codification these guidelines. 
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  چكيده
پيچيـدگي در برآوردهـاي ارزش    .زش منصفانه اسـت گيري ار اندازه، المللي گزارشگري مالي رويكرد غالب در استانداردهاي بين :هدف

هايي را براي حسابرسي ايجاد خواهد كـرد و بـر كيفيـت     چالش، 13شماره  المللي گزارشگري مالي شده در استاندارد بين اشاره منصفانه
سابرسي برآوردهاي هدف اصلي اين پژوهش بررسي ديدگاه حسابرسان ايران در خصوص ح ،از همين رو، بود حسابرسي اثرگذار خواهد

  .هاي حسابرسي آن است و چالش ارزش منصفانه

هـاي ميـانگين يـك جامعـه و فريـدمن       در اين پژوهش از آزمون. نامه بوده است هاي اين پژوهش پرسش آوري داده ابزار جمع: روش
  .استفاده شده است

مصوب سـازمان حسابرسـي    540ز استاندارد حسابرسي دهد كه استفاده ا نشان مي، شده نامه گردآوري پرسش 118هاي  يافته: ها يافته
بـازار   نبـود ، گيري ارزش منصـفانه  چالش حسابرسي در رابطه با اندازه ترين مهم حسابرسان معتقدند كه. دشوار و مستلزم بازنگري است

هـا و   منصـفانه دارايـي  گيـري ارزش   هـاي حسابرسـي انـدازه    چـالش ، هـا  طبق يافته همچنين. هاست ها و بدهي فعال براي اكثر دارايي
  .تفاوت داردهاي غيرمالي  ها و بدهي دارايي باهاي مالي  بدهي

كارشناسـان   نبودحسابرس و  يصالحيت بي، رهنمودهاي آموزشي نبود، ارزش منصفانه 3 و 2 دشواري حسابرسي سطوح: گيري نتيجه
در  بـازنگري  و حسابرسـي  لـزوم توجـه بـه دانـش     لهمسـئ و همـين   مؤثر باشـد تواند بر كيفيت حسابرسي ارزش منصفانه  مي با تجربه

 در آموزشـي  هـاي  دسـتورالعمل  تـدوين  در مرجـع  تـرين  مهـم  حسابرسي سازمان همچنين. سازد استانداردهاي حسابرسي را روشن مي
 انجام ييهارهنمود چنين تدوين براي را الزم اقدامات بايد اين سازمان ،از اين رو است؛ منصفانه ارزش برآوردهاي حسابرسي خصوص

  .دهد
  
  .گذاري ارزش كارشناسان، استانداردهاي حسابرسي، حسابرسي، 13المللي گزارشگري مالي شماره  استاندارد بين، ارزش منصفانه :ها كليدواژه

  
  

ارزش  يبرآوردهـا  يدر خصـوص حسابرسـ   رانيـ حسابرسان ا دگاهيد). 1398( مهناز، غالمرضا؛ محمودخاني، سليماني اميري :استناد
  .278 -255، )2(26، هاي حسابداري و حسابرسي بررسي. صفانهمن
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  مقدمه
 ايجـاد شـده  سمت حسابداري ارزش منصـفانه   به مالي حسابداري گيري اندازه پارادايم در يعميق تغيير، هاي گذشته از دهه

 بـا . يافته است  مالي افزايش هاي صورت برآوردهاي منعكس در پيچيدگي، به همين دليل، )2011، 1و فيشر كوماراسيري(
گـالور و  ، كريستينسـن ( نكرده اسـت  چنداني تغييرمالي  هاي صورت هاي حسابرسي نسبت به گزارش محتواياين،  وجود 

، است هاي مالي سودمند كنندگان صورت استفاده براي هاي مربوط به ارزش منصفانه گيري اندازه كه حالي در. )2012، 2وود
 از اسـتفاده خصـوص   را در هـايي  و همـين امـر نگرانـي    )2016، 3كـانن و بـدارد  ( ندناپذير مشاهده وه بود ذهني اغلب آنها

ايجـاد   منصـفانه  ارزش برآوردهـاي  از استفاده در براي اعمال مديريت سود مديريت پتانسيل و منصفانه ارزش حسابداري
 است ممكن برآوردهاي ارزش منصفانه اد درزيگرايي  ذهني و همچنين قضاوت). 2012، 4يانگ و وير، برينك( كرده است

  .)2013، 5لي و پارك( باشددنبال داشته  به اهميت را با تحريف نشئت گرفته ازهاي خطر
نظـارت بـر    هيئـت  گـزارش  در پرريسك است كـه  حسابرسي مهم هاي حوزه از يكي »گيري ارزش منصفانه اندازه«

 هاي نقص .)2017، 7تيلور و وو، گالور ؛2013، لي و پارك( است شدهتأكيد  بر آنهم  6سهامي عام يها حسابداري شركت
كننـدگان   نظـارت  سـاير  و ايـن نهـاد   توسط حسابداريديگر ي برآوردهابرآوردهاي ارزش منصفانه و  از حسابرسيفراواني 

 باعـث ، ائمـي د نواقص زيرا است؛ساز  شده مشكل گزارش نواقص تداوم روند. است شده  گزارشساليان اخير  در المللي ينب
، گـالور و همكـاران  ( كـاهش يابـد   مالي يها صورتقابليت اتكاي  و حسابرسي كيفيت ازكنندگان  استفاده ادراك شود مي

 هـاي ذهنـي   اندازه كافي ورودي كه بهكنند  حسابرسان را متهم گذاران قانون موجب خواهد شد كه مسئلهو همين ) 2017
 موجـب  ارزش منصـفانه  بـه حسـابداري   ارذگـ ). 2014، 8و وو واندرولد، جو(ند كن نميبرآوردهاي ارزش منصفانه را آزمون 

 ؛)2011، فيشر كوماراسيري و( زيادي مواجه شوند هاي دشواريبا توسعه   حال در كشورهاي در ويژه به حسابرسانشود  مي
 ايـن ، توسعه  حال كشورهاي در ويژه در به هاي مرتبط با حسابرسي ارزش منصفانه به كمبود پژوهش با عنايت، حال  اين با
  .)2011، كوماراسيري و فيشر ؛2006، 9ريچ و ويلكس، مارتين( است حسابرسي نامحقق براي عاليي فرصت نيز

و  هـا  بـورس و معـاون نظـارت بـر     رهيمد ئتيهعضو  1392/  10/ 22مورخ  251754/121شماره  با توجه با ابالغيه
ي هـا  صـورت ي گزارشگري مالي در تهيه الملل نيبي استانداردهاي ريكارگ بهي بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبن

ي مـالي حـائز اهميـت    ها صورتاين  منعكس در ارزش منصفانه يبرآوردها حسابرسي، 1395از سال  ناشران بزرگ مالي
رسـي كـه در   مصوب سـازمان حساب  540دشواري استاندارد حسابرسي  نقش خدمات كارشناسان و ،در اين پژوهش. است

، بررسـي خواهـد   ي گزارشگري مالي كمتر به آن توجه شـده الملل نيبحسابرسي و استانداردهاي  ي پيشين حوزهها پژوهش
در . سودمند اسـت  استانداردگذارانحسابرسان و ، جامعه حسابداران رسمي، نتايج اين پژوهش براي سازمان حسابرسي. شد

لزوم بازنگري در اين اسـتاندارد بـا اجـراي اسـتانداردهاي     ، 540د حسابرسي ي حاصل از دشواري استاندارها افتهحقيقت ي
ارزش  نبـود رهنمودهـاي كـافي در خصـوص حسابرسـي      حسابرسي ارزش منصـفانه و  يها چالشي گزارشگري، الملل نيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kumarasiri and Fisher 2. Christensen, Glover, & Wood 
3. Cannon, & Bedard 4. Brink, Yang, & Wier 
5. Lee, & Park 6. The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
7. Glover, Taylor, & Wu 8. Joe, Vandervelde & Wu 
9. Martin, Rich, & Wilks 
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درصدد بهبـود  ، نفعان ديدگاه ذي تر قيدقبا سنجش  كرد كه بينشي را براي جامعه حسابرسي كشور فراهم خواهد، منصفانه

  .دناستانداردها و ارائه رهنمودهاي كافي در اين زمينه باش
كـاربرد ارزش   ريتـأث يي چون ها حوزهدر خصوص  عمدتاً ي پيشينها پژوهش .افزايي است اين پژوهش داراي دانش 

، )1396، حيرانـي و  نيالد نيمع، حاجي كرماني( مالي در بهبود ارتباط ارزشي اطالعات حسابداري يها منصفانه در گزارش
ي نظـام  سـاز  ادهيـ پمـدل  ، )1396، حجازي و ميهمي(ي تأثير پذيرش استاندارد حسابداري ارزش منصفانه بر سود حسابدار

ـ  هاي چالشو ) 1396، كرمي و بيك بشرويه(ي منصفانه ها ارزش نه در گزارشـگري مـالي   منصـفا   ارزش كـارگيري  هفني ب
معـدود  . انـد  نكـرده  بررسـي حـوزه حسابرسـي ارزش منصـفانه را     و  متمركز بـوده ) 1397، گل محمدي و رحماني(  ايران

، ماننـد سـليماني اميـري و جعفـري نسـب     (حسابرسي ارزش منصـفانه   يها چالشگرفته در خصوص  ي صورتها پژوهش
ادبيـات نظـري ايـن حـوزه در قالـب      فقط بـه بررسـي   و  اند نكردهايران ارائه  شرايطرا بر اساس  ها چالشاين  نيز، )1395

كافي در خصوص حسابرسي ارزش منصـفانه در   پژوهش نبودبا توجه به  از اين رو،؛ اند پرداختهمقاالت ترويجي و مروري 
ضـر نخسـتين   پـژوهش حا ، ي حسابرسـي ارزش منصـفانه  هـا  چـالش  نيتـر  مهمادبيات حسابرسي ايران و لزوم شناسايي 

حسابرسـي برآوردهـاي ارزش    ديـدگاه حسابرسـان در خصـوص    در محيط كشور ايران با هدف بررسي پژوهشي است كه
در ايـن پـژوهش ابتـدا مبـاني نظـري و تجربـي       . كرده استاين موضوع را بررسي ، هاي حسابرسي آن منصفانه و چالش

  .بيان خواهد شد يريگ جهينتا و ه داده ليوتحل هيتجزو  سپس روش تحقيق ،شود يمپژوهش ارائه 

  مباني نظري پژوهش
  اهميت حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه

الزامـي   2013ژانويه  از اول» گيري ارزش منصفانه اندازه«با عنوان  13المللي گزارشگري مالي شماره  اجراي استاندارد بين
 از مـنظم   اي معامله در توانند مي بازار فعاالن، يريگ اندازه زمان در  كه  است  منصفانه مبلغي ارزش، طبق اين استاندارد .شد

از طريـق   13المللي گزارشگري مالي شماره  استاندارد بين .كنند پرداخت بدهي انتقال براي يا آورند دست به دارايي فروش
، 1بـال ( شـود  مـي  اعثرا ب حسابرسي هاي گذاران و نيز گزارش سرمايه گيري تصميم در سودمندي ،افزايش در الزامات افشا

، در مقايسـه بـا سـاير مبــاني ارزشــيابي      .)2018، 3فاكيـل و جاشـوا  ، ليوهـا ، ؛ اوگانـدا 2018، 2و سيلوا نياما، مندز ؛2006
كيفـي اطالعـات حسـابداري بهتـر بـرآورده       هـاي  ويژگيبـراي  نظري را چارچوب ايمعياره، اطالعـات ارزش منصـفانه

دهقـان  ، اكبـري ، حجازي، مقدسي نيكجه( ندپذير  مقايسههنگام و  به، طرفانه بي، ربـوطم منصفانهاطالعات ارزش . كند مي
سه سطح ارزش منصـفانه در اسـتاندارد   ، منصفانه ارزش تعيين در شده استفاده هاي ورودي نوع بر مبناي .)1396، دهنودي

قابليت  كمترين سوم سطح و است سطح ترينپذيراتكا  اول سطح .شده است تعريف  13المللي گزارشگري مالي شماره  بين
 مديريت محدود اختيار و عيني شواهد وجود دليل به، 1 سطح هاي ورودي اساس برارزش منصفانه  گيري اندازه .اتكا را دارد

 3سـمت سـطح    به 1سطح  ازبا حركت  اين، وجود  با .دارد حسابرس كمتري براي دشواري، منصفانه ارزش برآوردهاي در
 ةكنند اثبات عينيت شواهد شدن علت رقيق به ،هاي حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه دشواري و چالش، ارزش منصفانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ball 
2. Mendes, Niyama, & Silva 
3. Ogundana, Iyoha, Fakile & Joshua 
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وظـايف بـر    دشـواري  .)2015، 1سينگ و دوليـا ( يابد افزايش مي، گرفته توسط مديريت صورت ةارزش منصفان برآوردهاي

حسابداري  خصوص در بحث و بيشتر) 1396، بسليماني اميري و جعفري نس( گذارد تأثير منيفي ميگيري  كيفيت تصميم
فعـال و   بازار فاقد هاي بدهي و ها دارايي گذاري ارزش به برآوردهاي ذهني مربوط ،منصفانه ارزش گيري و حسابرسي اندازه

  ).2017، 2و روخاس كرلر، هرمنسون(است  ارزش منصفانه 3و  2سطوح 
است  اقتصادي واقعيت تحت مالي هاي صورت ارائه براي ربيشت مستلزم قضاوت، سيستم حسابداري مبتني بر اصول 

 بيشـتر  كيفيت مستلزم دهد؛ زيرا حسابرسي ارزش منصفانه مي افزايش حسابرسان را پاسخگويي زياد  احتمال  به و اين امر
، دانيل مك ،گينور ،براتن، مانند( بر مبناي ادبيات نظري پيشين. )2018، مندز و همكاران( است گيري تصميم و قضاوت در

را  حسابرسي فرايند منصفانه ارزش گيري اندازه) 2012، 4؛ بل و گريفين2016، تيلور و وو، ؛ گالور2013، 3مانتاگيو و سييرا
 هـاي  هزينـه  و حسـابرس  هـاي  تـالش  بـر  متفـاوتي  اثـر ، خطر و افزايش پيچيدگي .كند طور شايان توجهي پيچيده مي به

بيشـتر   تـالش ) ارزش منصـفانه  3و  2سـطوح  ( يشـتر ب ياطمينـان  بيسطح  رآوردهاي باب ارزيابي، بنابراين دارد؛ حسابرسي
  .)2016، 5الكسيوا و ليكوزوا( طلبد را مي بيشترالزحمه حسابرسي  حق و درنتيجه حسابرس

  حسابرسي صالحيت و دانش
 اطالعاتي نيازهاي كردن آوردهبراي بر تر را پيچيده حسابداري هاي سيستم كارگيري به تواند مي آگاه و ديده آموزش جمعيت

گيري ارزش منصـفانه   اندازه دانش كسب منظور به نيز بايستي حسابرسانو ) 1396، كرمي و بيك بشرويه(كند  مطالبه آنها
 الزم دانـش  البتـه كسـب  . دهنـد  انجام را الزم اقدامات ،مديريت برآوردهاي در خصوص پذيراتكا  مقادير به دستيابي براي
 مدرسـان حسـابداري   ي كـه در دروسها و  در دانشگاهبايد  موضوعاست و اين  دشوار هاي ارزش منصفانه ريگي اندازه براي

 در ذاتـي  پيچيـدگي  و گرايـي  از سـويي ذهنـي   ).2006، مـارتين و همكـاران  ( كنند، در كانون توجه قرار گيـرد  تدريس مي
 بيشتري در خصـوص حسابرسـي   تجربه ش واز دان كه حسابرساني دهد مي نشان ارزش منصفانه 3 و 2 سطوح حسابرسي

 سـطوح  بـين  يمعكوسـ  رابطـه  بر اين است كـه  انتظار .دهند انجام ميحسابرسي اين سطوح را ، مذكور برخوردارند سطوح
 حسابرسـي  كيفيـت  در مهـم  عوامـل  از يكـي . تجارب برقرار باشـد  تناوب حسابرسان و شده درك دانش و ارزش منصفانه

  ).2017، هرمنسون و همكاران( است منصفانه ارزش برآوردهاي در حسابرسان دانش و تجربه، منصفانه برآوردهاي ارزش

  استفاده از خدمات كارشناسان
 اكثـر . اسـت  در آن دخيـل  قضـاوت  عنصـر  و شـود  مـي  شـده  بينـي  يشپ اطالعات شامل اغلب ارزش منصفانهي برآوردها

اين كار  كارشناسان ،اغلب ؛ از همين رواند نديده آموزشي به اندازة كاف يري ارزش منصفانهگ اندازه در خصوص حسابرسان
تـيم حسابرسـي   و خبرگي  كه تخصص شودمشخص  بايستي از اين رو،؛ )2006، مارتين و همكاران( گيرند را برعهده مي

 ارزش حسابرسـي برآوردهـاي  خصـوص   در .فراخوانده شود نياز در صورت تا چقدر است منصفانه ارزش گيري اندازه براي
 منظـور  بـه  منصـفانه  ارزش برآوردهـاي  در زمينـة  آگاه و ماهر عضو چند يا يك حسابرسي تيمدر  كه است الزم ،نصفانهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5. Alexeyeva & Likosova 
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). 2008، 1بخشـي  المللي حسابرسي و اطمينان استانداردهاي بين هيئت( حضور داشته باشد كيفيت كنترل هاي روش رعايت

 دانـش  از تركيبي را با مرتبط هاي كنترل و منصفانه صاحبكارارزش  برآورد الزم در خصوص فرايندهاي دانش، حسابرسان
مـارتين  ( دهند مي توسعه شود، استفاده مي حسابرسي تيم توسط كه گذاري ارزش كارشناسان و حسابرسي تيم اعضاي فني

از  آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات  بـا اسـتفاده از   بتواننـد بلندمـدت  در  است ممكن حسابرسي هاي همؤسس). 2006، و همكاران
يـري ارزش  گ انـدازه در زمينـه   مسـتقلي را  يبرآوردهـا ، مشـتريان  توسطشده  انجام هاي ارزش منصفانه مشابه يريگ اندازه

 دانـش  بـه  حسابرسان ممكن است، ي توسعه يابدا سازهكه چنين  تا زماني و حداقل مدت كوتاه دراما  ،منصفانه انجام دهند
 بـدارد  و كـانن . )2015، ينگ و دوليـا س ؛2006، مارتين و همكاران( كنند دهاستفا كارشناسان از و نظري خود متكي باشند

 اسـتفاده  مسـتقل  هـاي  بينـي  پـيش  تهيه براي داخلي كارشناسان از اغلب حسابرسي هاي تيم كه دهند مي گزارش) 2016(
 ري ارزش منصـفانه گيـ  انـدازه  دو هر دهد كه حسابرسان براي نشان مي) 2016(نتايج پژوهش گالور و همكاران . كنند مي
  .برند بهره ميگذاري  كارشناسان ارزش از معموالً غيرمالي و مالي

  هاي حسابرسي ارزش منصفانه استانداردها و دستورالعمل
، سينگ و دوليـا ( است  شده  مطرح حسابرسي استانداردهاي درارزش منصفانه  گيري براي اندازه حسابرسي برنامه ضرورت

 شـامل ، حسـابداري  برآوردهـاي  حسابرسـي «مصـوب سـازمان حسابرسـي بـا عنـوان       540 حسابرسـي  استاندارد .)2015
 شـامل  حسابداري برآوردهاي زمينه در حسابرس مسئوليت ،»مرتبط افشاي موارد و منصفانه ارزش حسابداري برآوردهاي
 حسابرسـان  .ه استرا برشمرد مالي هاي صورت حسابرسي در مرتبط افشاي موارد و منصفانه ارزش حسابداري برآوردهاي

 كـافي  ودهـاي رهنم نبـود  .كنند شناسايي راارزش منصفانه  يريگ اندازه يندافر هاي يورود و مفروضات كليدي بتوانند بايد
 يـاد ز  احتمـال   به، استانداردگذاران حسابرسي كه دهد يم نشان، دهد يم تشكيل را مهم فرض يك چيزي چه اينكه بارةدر
 اسـتانداردهاي  كـه  زمـاني ). 2006، مـارتين و همكـاران  (	سـازند  مشخص مفروضاتي چنين شناسايي براي را اصولي بايد

 گذارد ميافزايش نيز رو به  چالش حسابرسي ارزش منصفانه ،دهند مي ارائه هاي نسبتاً كم و محدودي راهنمايي حسابرسي
 مربـوط بـه   حسابرسـي  انداردهاياسـت  برخـي از  كـه  كننـد  مي بيان) 2013(براتن و همكاران . )2016، گالور و همكاران(

بايد باشد و چگـونگي  هست، آنچه  آنچهاست  ممكن، موجود حسابرسي استانداردهاي .اند مبهم منصفانه ارزش برآوردهاي
 ؛مشخص نسازند وضوح بهرا  باال اطمينان سطح عدم با برآوردهاي ارزش منصفانه ارزيابي براي حسابرس ايفاي مسئوليت

را  ها يبده و ها ييدارا ارزش منصفانه پيچيده يبرآوردهاحسابرسي  از تجربه كسب يتازگ به ،سابرسانح و استانداردها زيرا
نشـان   ي سـهامي عـام  هـا  شركتيئت نظارت بر حسابداري ه هاي يبازرس هاي يافته). 2012، بل و گريفين( اند كرده آغاز
تـوان   سختي مي ، بهموجود حسابرسي استانداردهاي از با استفاده كه اند شدهو بازرسان متوجه  حسابرسان از يخدهد بر يم

 بـاال ي ارزش منصفانه در سـطح عـدم اطمينـان    برآوردها خصوص در معقول بخشي اطمينانتعيين كرد كه چه چيزي به 
بل و  ؛2017، 2يانگو  ارنست(اند  موضوعات سكوت كرده اين با برخورد چگونگي دربارةاستانداردها اغلب  و شود منجر مي

  .)2012، يفينگر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  گيري ارزش منصفانه هاي حسابرسي در رابطه با اندازه چالش

جو و (است  توجه شايان ي ارزش منصفانه برآوردهااطمينان در  عدم زيرا، است يزبرانگ چالش »منصفانه ارزش حسابرسي«
 آنجـا  از ).2008، ان بخشيالمللي حسابرسي و اطمين ينب؛ هيئت استانداردهاي 2006، ؛ مارتين و همكاران2014، همكاران

مديران براي ، شود ظاهر مختلفي پيامدهاي برآوردهاي ارزش منصفانه ورودي سطح سه از يك هر براي است ممكن كه
، لـي و پـارك  ( دارنـد كـافي    انگيـزه  ،مراتب ارزش منصفانه سلسله در منصفانه ارزش هاي گيري بندي نامناسب اندازه طبقه

 سـنتي  يهـا  برنامـه  كـه  يحـال  در. هاي داخلي اسـت  ارزيابي كنترل، ابرسي ارزش منصفانههاي حس يكي از چالش ).2013
  بـه  انجـام حسابرسـي   بـراي يري ارزش منصفانه گ اندازه با مرتبط يها كنترل، پايدارندسال نسبتاً  به سال ي داخليها كنترل
مـارتين و  (است   مشكل مفروضات براي كنترل فزايشاايجاد و  از اين رو، نياز دارد؛ارزيابي ساليانه  و دركبه  يادز  احتمال

هاي  و مدل مفروضات بودن معقول ارزيابي«چالش در حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه  ترين شايع). 2006، همكاران
ايـن   ).2016، گالور و همكـاران ، 2008، حسابرسي و اطمينان بخشي المللي بين هيئت استانداردهاي( است »شده استفاده

بايـد از   حسابرسان يابد؛ از همين رو يم افزايش ،كند يماستفاده  چندگانه يها مدل از مديريت كه زمانيخصوص  بهش چال
) 1397(و رحمـاني   هاي پژوهش گل محمدي يافته). 2013، براتن و همكاران( كننداطمينان حاصل ها  مدلبودن  مناسب
 صـرف  برآورد«، »آنها فعاالن و بازارها هاي ويژگي و آنها فعاالن و بازارها تعيين«براي  اي حرفه قضاوتدهد كه  يمنشان 
 هنگـام  بـازار  فعـاالن  كـار بـرده شـدة    بـه  مفروضات« و» ريسك براي تعيين نرخ تنزيل بدون بازده نرخ برآورد و ريسك
 هـاي  قيمـت ، دارد وجود يفعال بازار كه  هنگامي. گيري ارزش منصفانه است هاي فني اندازه جمله چالش از ،»گذاري قيمت
 بازارهـا  از بسـياري  توسـعه   حال در كشورهاي در ،حال  اين با ؛)2013، لي و پارك( اند منصفانه ارزش شواهد بهترين بازار
ـ گير قـرار  تـأثير  تحت تجاري معامله يا شركت چند توسط تنها بازار ممكن است هاي قيمت و ندنيست فعال ، نتيجـه  در .دن

  .)2011، فيشر كوماراسيري و(ندهند  ارائه منصفانه ارزش از پذيرياتكا  ارقام ستا ممكن معامالت تجاري اخير
گـذاري   ارزش خـدمات  بـه  اغلـب  حسابرسـان ، گيـري ارزش منصـفانه   انـدازه  حسابرسـي  هـاي  چالش با مقابله براي
 عملكـرد  نواقصروز ب به است ممكن كارو اين  آورند روي مي پيچيده اقتصادي و مالي هاي مدل ارزيابي براي كارشناسان
 مهـم  عوامـل  از يكي حسابرسان ناكارآمدي در عملكرد .شودمنجر  به كارشناسان حد از  يشب وابستگي علت به حسابرسان

از سـوي هيئـت    هـايي انتقادبـه   ،ارزشـيابي  خدمات كارشناسـان  به گسترده وابستگي .استشده  گزارشتداوم نواقص  در
؛ 2016، ؛ گـالور و همكـاران  2017، هرمنسون و همكاران( شده است منجرم هاي سهامي عا بر حسابداري شركتنظارت 

 گيري اندازه هاي مدل و مفروضات ذهني هاي جنبه كافي اندازه  به حسابرسان، زيرا با اين وابستگي ؛)2014، جو و همكاران
 شـود كـه   مـي  منجـر  قصـي بـه بـروز نوا   مسئلهاين  و) 2014، جو و همكاران( كنند نمي را آزمون مشتري ارزش منصفانه

 شايان ).2016، گالور و همكاران( باشد داشته اثري منفي مالي هاي صورت قابليت اتكاي و حسابرسي كيفيت بر تواند مي
 حـال  خصـوص در كشـورهاي در   ديگري براي حسابرسي ارزش منصفانه بهدغدغه  نيز ماهر كارشناس نبود ذكر است كه

تعيـين ارزش منصـفانه    دراز كارشناسان رسمي معتمد كه  استفاده. )2011، فيشر كوماراسيري و( شود محسوب ميتوسعه  
ازجملـه   ،آنهـا  كـار  نتـايج  به زياد اطمينان و ارزشيابي كارشناسان خدمات از گسترده استفاده و باشندداشته تخصص كافي 

سـليماني اميـري و   ( شـود  مـي  در ايران محسـوب مالي  گزارشگري المللي بين استانداردهاي كارگيري به اصلي هاي چالش
 بـراي  بـالقوه زمينـه را   طـور  بـه  گرايي برآوردهـاي ارزش منصـفانه   ذهني ).1397، ؛ گل محمدي و رحماني1396، رسولي
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فزوني  دليل مديريت بهنمونه ممكن است كه  طور به. )2017، هرمنسون و همكاران( گذارد مي باز مديريت هاي داري جانب

نيـز ممكـن اسـت بـراي      مسـئله البته همين . اعتمادي شود يشب دچار، يري ارزش منصفانهگ ازهاند در گرا اطالعات كميت
 تخصـص  بـه  حد از  بيش از سويي اين احتمال وجود دارد كه حسابرسان. )2006، مارتين و همكاران(حسابرسان رخ دهد 

سـينگ و  (مـايلي نداشـته باشـند    حسابرسـي ت  اثربخشي افزايش كارشناسان براي مشاركت به نتيجه در و كنند تكيه خود
خـود   نبـودن  دار جانـب  از هـاي ارزش منصـفانه   يـري گ انـدازه حسابرسي  هنگام بايد نيز بنابراين حسابرسان؛ )2015، دوليا

  ).2006، مارتين و همكاران( اطمينان حاصل كنند

  هاي مالي و غيرمالي ها و بدهي دارايي ـارزش منصفانه  هاي حسابرسي چالش
 دو هـر  بـراي را حسابرسـي برآوردهـاي ارزش منصـفانه     هاي چالش، هاي سهامي عام شركت حسابداري بر نظارت هيئت
ممكن است  حسابرسان ).2016، نقل از گالور و همكاران(است  كرده گزارش غيرمالي و ماليارزش منصفانه  گيري اندازه

 بـراي  زيـرا  هـا تكيـه كننـد؛    بينـي  خصوص پـيش  به ،هاي مديريت داده بر هاي غيرمالي بدهي ها و هنگام برخورد با دارايي
هـا و   دارايـي  از بسـياري  بـراي  ولي .است دسترس در كمي يا محدود بازار اطالعات ،غيرمالي برآوردهاي ارزش منصفانه

گيـري ارزش منصـفانه    چالش اصلي در حسابرسـي انـدازه   از اين رو. وجود داردمستقل  اطالعاتمعموالً ، مالي هاي بدهي
 بـازار  اطالعـات  نبـود  و از مديريت هاي غيرمالي از منابع مستقل ها و بدهي براي دارايي تأييد شدهكسب شواهد ، غيرمالي

 بـين  محتـوا  و  هـاي كنتـرل   آزمـون  حسابرسي و خطر ارزيابي هاي روش به همين دليل، ممكن است .است مشاهده  قابل
 حسابرسـي  اسـتانداردهاي  بـازنگري  ،در صـورت لـزوم   و شـد با غيرمالي متفـاوت  و مالي  هاي ارزش منصفانه گيري اندازه

  ).2016، گالور و همكاران( ضرورت يابد

  ارزش منصفانه در سطح عدم اطمينان باال شكست حسابرس در حسابرسي
خصـوص   بـه  ،حسابرسي ارزش منصفانه براي بلاغ حسابرسان و است يدشوار كارحسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه 

. )2013، بـراتن و همكـاران   ؛2014، جو و همكـاران ( ندارند الزم را تخصص نديده و آموزش ،ه و ذهنيبرآوردهاي پيچيد
 ،اي حرفـه  هـاي  و مهـارت  كمبود دانـش علمـي  حاكي از آن است كه ) 1397(گل محمدي و رحماني پژوهش  هاي يافته
 كشـورهاي  از بسياري در ،هنمودهاي كافير نبود از سويي .هايي مواجه كرده است را با چالش گيري ارزش منصفانه اندازه

گيـري   انـدازه  اصول و شناخت اعمال هزينهتوسعه،   در حال كشورهاي در. هايي را ايجاد كرده است نگراني حال توسعه در
 پيچيده گذاري ارزش هاي تكنيك از بايد و ندارد وجود فعال بازار كه هنگامي ويژه به؛ منافع آن است از بيش ارزش منصفانه

حسابرسـي ارزش   براي الزم هزينه و زمان افزايش .شود ميمنجر زمان حسابرسي  به افزايش مسئلهكه اين شود  ستفادها
يـاد شـده   مـوارد  ). 2011، فيشـر  كوماراسيري و(شود  مي منتقل كننده تهيه به حسابرسي هزينه وسيله به احتماالً، منصفانه
 .شودمواجه شكست با  ،ه در سطح عدم اطمينان باالشود كه حسابرس در حسابرسي ارزش منصفان باعث مي

  پيشينه تجربي پژوهش
. در سريالنكا پرداختنـد  حسابرسان از حسابداري برآوردهاي ارزش منصفانه به بررسي ادراك) 2011(كوماراسيري و فيشر 

، آوردهاي ارزش منصفانهحسابداري بر در تصميم سودمندي از عموماً سريالنكا حسابرسان	كه داد آنها نشان پژوهش نتايج
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، فنـي  دانـش  نبـود  :مانند ،اند كردهاشاره  توسعه  حال خاصي در كشورهاي در مسائل بهآنها  ،با وجود اين، كنند ميحمايت 
. مختلـف  در صنايع منصفانه ارزش تعيين در شده استفاده هاي تكنيك تفاوت با مرتبط مشكالت غيرفعال و بازارهاي شيوع

وسـيله ارزش منصـفانه در    شده به گيري هاي اندازه كه بين نسبت دارايي نشان داد) 2014( 1شو و يي ،ايترج نتايج پژوهش
ارزش منصفانه  ورودي سطح فزاينده سه هاياثر، ياد شدهپژوهش  در	.وجود دارد يرابطه مثبت ،ها و هزينه حسابرسي بانك
حسابرس ارشـد نشـان    93 پژوهشي روي اجرايا ب )2014( شجو و همكاران .است شده  گزارش حسابرسي الزحمه حق در

ريسـك صـاحبكار و    مشـترك  آثـار  از طريق توان مي حسابرسان به كارشناسان صاحبكار را اندازه از  دادند كه اتكاي بيش
كـه ريسـك صـاحبكار باالسـت و       هنگامي كردندآنها اشاره  .گزارش كارشناس توجيه كرد هاي كمي در وجود داده ميزان

شـده   هـاي كمـي گـزارش    حسابرس تحت تأثير ميزان داده، هاي كمي است داراي سطح بااليي از داده ناسگزارش كارش
 كـه  كـرد  بر مبناي نظـر شـركاي حسابرسـي نمايـان     )2016( هاي گالور و همكاران نتايج يافته .گيرد كارشناس قرار مي

درصـد از   42 و تفـاوت دارد  غيرمـالي  بـا ي مـال  هـاي  بـدهي و  ها داراييگيري ارزش منصفانه  هاي حسابرسي اندازه چالش
را نبـود شـواهد تأييدشـده     3و  2گيـري ارزش منصـفانه در سـطوح     ترين چالش حسابرسي اندازه مهم ،شركاي حسابرسي

 .پرداختند حسابرسي هاي هزينه و ارزش منصفانه برآوردهاي بين رابطه بررسي به) 2016(الكسيوا و ليكوزوا . معرفي كردند
هـاي بـا    ارزش منصفانه دارايـي  نشان دادند كه 2013 تا 2008 دوره در اروپايي كشور 24 از بانك 177 از اي ونهنم آنها با

گيـري   هاي اندازه با بررسي چالش) 2016(كانن و بدارد  .دارد مثبت رابطه حسابرسي هاي هزينه با سطح عدم اطمينان باال
در حسابرسـي   هـاي بسـيار شـايع    چـالش  كـه  كردنـد بيـان   نگر ذشتهو رويكرد گ نامه پرسش ارزش منصفانه با استفاده از
نـوران   .هاسـت  ها و روش مدل بودن مناسب و ها كنترل، مديريت مفروضات به ارزيابي مربوط ،برآوردهاي ارزش منصفانه

 وهش وينتايج پـژ  .بنگالدش پرداخت در المللي گزارشگري مالي استانداردهاي بين اجراي موانع بررسي به) 2017( 2نبي
 تـا  كننـد توجـه   شرايط واجد حسابداران نبودكم و  حسابرسي الزحمه حق عواملي چون بر بايد گذاران سياست كه داد نشان

ادراك  بـه بررسـي   )2017( هرمنسـون و همكـاران   .طور اثربخش اجرا شـود  المللي گزارشگري مالي به استانداردهاي بين
سـطوح   هاي آنها نشان داد كه با افـزايش  نتايج يافته. پرداختند منصفانه ارزش برآوردهاي 3 و 2، 1 سطوح در حسابرسان

بر مبناي نتايج ايـن پـژوهش   . شود كمتر مي دشواري حسابرسي بيشتر و قابليت اطمينان، 3به  1ارزش منصفانه از سطح 
 .شـود  مي تلقي نهحسابرسي برآوردهاي ارزش منصفا شكست عامل مؤثر در ترين مهم ،هزينه ـ منفعت توجه به مالحظات

ارزش  در سطح سه مالي ابزارهاي منصفانه ارزش گيري اندازه خصوص دررا  حسابرسان ادراك )2018( شمندز و همكاران
هـاي   كارشـناس مـالي در تـيم    حضـور نداشـتن   هاي آنها نشان داد كه يافته .تحليل كردند مالي هاي همؤسس منصفانه در
 شنتايج پـژوهش اوگانـدا و همكـاران    .شود شمرده ميگذاري ابزارهاي مالي  يمتهاي ق ارزيابي مدل در چالشي ،حسابرسي

بـر   13المللي گزارشگري مالي شماره  استاندارد بين داد كه حسابداري نيجريه نشان دانشگاهيان بر مبناي ديدگاه )2018(
 با ديـدگاه حسابرسـان مغـاير    يافتهين ا ،حال  اين مؤثر است؛ با گذاران از طريق افزايش در الزامات افشا سرمايه تصميمات

چراكـه مسـائلي   دشـوار اسـت؛    ،مبناي ارزش منصفانه بر شده تهيه هاي مالي حسابرسان معتقد بودند كه درك صورت. بود
به بررسي ارتباط تخصص حسـابرس و  ) 2018( 3هويتاش و هويتاش، آهن .ارزشيابي مختلف وجود دارد هاي تكنيك چون
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نتايج پژوهش آنها نشان داد كه تخصـص حسـابرس در   . مالي مرتبط با ارزش منصفانه پرداختند بهبود كيفيت گزارشگري

  .شود ميمنجر  ارزش منصفانه هايافشا سودمندي و اعتبار ارزش منصفانه به  زمينه
حجـازي و ميهمـي   . صورت گرفته استدر داخل كشور هاي كمي  پژوهش ،گيري ارزش منصفانه در خصوص اندازه

 آناننتايج پژوهش . پرداختندحسابداري  استاندارد حسابداري ارزش منصفانه و تأثير آن بر سود بررسي پذيرش به) 1396(
ها نسبت به اثر پذيرش استاندارد ارزش منصـفانه بـر    بين ديدگاه مديران مالي با ديدگاه ساير نمونهكه  اين بود كننده بيان

بـين   همچنـين . ه دانشگاهيان و حسابرسان داخلي تفـاوتي وجـود نـدارد   اما بين ديدگا ؛تفاوت وجود دارد ،سود حسابداري
كننـدگان   اما بين ديـدگاه حسابرسـان داخلـي و تـدوين    ؛ نداردكنندگان استاندارد و دانشگاهيان تفاوت وجود  ديدگاه تدوين

منصـفانه در   هـاي  رزشانظام  سازي پيادهبه تدوين مدلي براي ) 1396(و بيك بشرويه  كرمي .استاندارد تفاوت وجود دارد
هـاي   حـوزه نفر از خبرگـان   17بر اساس ديدگاه  آنان نتايج پژوهش .ارزش منصفانه پرداختند گيري اندازهبا تأكيد بر  ايران

ترس از بازار و اتكـاي پـايين     پديدهوجود ، اقتصادي هاي نوسان، نبود بازارهاي منسجم و فعال بيانگر اين بود كه مختلف
منصـفانه اسـت كـه كـار       ارزش گيـري  انـدازه در زمينـة   مسائل بسيار مهماز ، هايي مانند فرابورس ايراندر بازار ها قيمت
كاهش ارزش و ارزش منصفانة پورتفوي ) 1396( شمقدسي نيكجه و همكاران .كند ميمواجه  محدوديترا بـا  گيري اندازه

و نتيجة آن  كردهالمللي گزارشگري مالي برآورد  اي بينبا رويكرد استانداردهرا  هاي ايراني تسهيالت اعطايي يكي از بانك
مقايسـه  ، بـود  يافته تحققشده با رويكرد فعلي بانك مركزي كه بر مبناي گزارش بهاي تاريخي و زيان  با ارزش گزارشرا 

  ماية بانـك المللي گزارشگري مالي بر نسبت كفايت سـر   رويكرد استانداردهاي بينكه نشان داد  آنهاپژوهش نتايج  .كردند
گيـري و افشـاي    هـاي فنـي انـدازه    شناسايي چالش به) 1397(محمدي و رحماني  گل .دهد دارد و آن را كاهش مي تأثير
سـاز   و عوامـل فنـي زمينـه    13 گزارشگري مالي شماره المللي در استاندارد بين يشنهادشدهمنصفانه طبق چارچوب پ ارزش

 ديـدگاه خبرگـان  كـه   نشان دادهاي پژوهش آنان  يافته. پرداختندنه محور در برابر گزارشگري مالي ارزش منصفا مقاومت
 ارزشگيـري و افشـاي    هاي فني در خصوص اندازه حرفه در ايران نسبت به الگوي ارزش منصفانه مثبت است؛ اما چالش

بـرخالف   .شود يزبرانگ كارگيري گسترده آن چالش پذيرش الگوي ارزش منصفانه و بهدر عمل شود كه  منصفانه موجب مي
به بررسي حسابرسي برآوردهـاي ارزش منصـفانه در    كه وجود ندارد  يپژوهشدر داخل كشور ، هاي خارجي موجود پژوهش

فقـط  ) 1395، مانند سليماني اميري و جعفري نسـب ( هاي صورت گرفته محيط كشور ايران پرداخته باشد و ساير پژوهش
بـر  و به حوزه حسابرسي ارزش منصـفانه   اند كردهبررسي ، ترويجي و مروري يها هادبيات نظري اين حوزه را در قالب مقال

نظـري و   هاي براي نخستين بار در ايران با بررسي پيشينه كه كرديمما تالش  .اند بوده توجه بي محيط كشور ايران اساس
 در ايـن پـژوهش  . نجيمبسـ عوامل مؤثر در حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه را از ديدگاه حسابرسان ، تجربي پژوهش
حسابرسـي   را در رهنمودهـا و اسـتانداردها  ، استفاده از خـدمات كارشناسـان  ، تجربه و صالحيت حسابرسان، اهميت دانش

هـاي حسابرسـي    همچنـين بـا بررسـي چـالش     .ايـم  كردهاساس محيط كشور ايران بررسي  برآوردهاي ارزش منصفانه بر
حسابرسـي بـرآورد    شناسايي عوامل مؤثر بر شكسـت حسابرسـان در   ،نيز ها وبندي آن برآوردهاي ارزش منصفانه و اولويت

اقدامات الزم ها  كاهش چالش برايآن، بر اساس  كه ايم آوردهبينشي را فراهم ، ارزش منصفانه در سطح عدم اطمينان باال
  :ستي اصلي اين پژوهش به شرح ذيل اها پرسشاز همين رو ، توسط جامعه حسابرسي كشور صورت پذيرد
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، اهميت حسابرسـي ارزش منصـفانه  (ارزش منصفانه  برآوردهاي ديدگاه حسابرسان ايران در خصوص حسابرسي •

 چيست؟) صالحيت و دانش حسابرسي و استفاده از خدمات كارشناسان

كنند و چـه   را چگونه ارزيابي مي مصوب سازمان حسابرسي 540حسابرسان ايران دشواري استاندارد حسابرسي  •
  بت به رهنمودهاي آموزشي در خصوص حسابرسي ارزش منصفانه دارند؟ديدگاهي نس

 ها چگونه است؟ بندي اين چالش گيري ارزش منصفانه چيست و اولويت هاي حسابرسي در رابطه با اندازه چالش •

و در  هـاي مـالي و غيرمـالي تفـاوت وجـود دارد      ها و بدهي ارزش منصفانه دارايي هاي حسابرسي آيا بين چالش •
 داليل آن چيست؟، جود تفاوتصورت و

 در سطح عدم اطمينان باال چيست؟ حسابرس در حسابرسي ارزش منصفانه عوامل مؤثر بر شكست •

  ها و رهنمودهاي آموزشي حسابرسي ارزش منصفانه چه نهادي است؟ ترين مرجع در تدوين دستورالعمل مهم •

  شناسي پژوهش روش
پيمايشـي   هاي پژوهشدر گروه  از اين روبوده است؛  نامه پرسش ها ي دادهو ابزار گردآور بودهتوصيفي  نوع ازاين پژوهش 

 بـر مبنـاي  . شـد مطالعـه   نظري و تجربي مرتبط با موضوع پژوهش متون ادبيات، نامه پرسشمنظور تهيه  به .گيرد ميقرار 
هـاي   و گـزاره د شـ ي بعد فرعي شناسـاي  7بعد اصلي و  5، مرتبط با حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه پيشين تحقيقات

   .قرار گرفت به خود مرتبط به هر بعد در طبقه مربوط

  صفانهحسابرسي برآوردهاي ارزش من ماتريس نظري ديدگاه حسابرسان ايران در خصوص. 1جدول 
  مؤلفه اصلي مؤلفه فرعي منابع پژوهش

ــراتن و همكــاران2011، كوماراســيري و فيشــر ــرج و 2013، ؛ ب ؛ ايت
 2018، ؛ اوگاندا و همكاران2016، ؛ الكسيوا و ليكوزوا2014، همكاران

 برآوردهاي حسابرسي اهميت
 منصفانه ارزش

  حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه
؛ مـارتين و  2017، نسـون و همكـاران  ؛ هرم2013، براتن و همكاران

 2006، همكاران

حسابرسيدانشوصالحيت
 ارزش منصفانه

المللي حسابرسي  ؛ هيئت استانداردهاي بين2006، مارتين و همكاران
، ؛ سـينگ و دوليـا  2013، ؛ براتن و همكاران2008، بخشي و اطمينان

2015 

 كارشناسان خدمات از استفاده

ــاران ــارتين و همك ــر2006، م ــيري و فيش ــل و 2011، ؛ كوماراس ؛ ب
؛ 2016، ؛ گالور و همكـاران 2013، ؛ براتن و همكاران2012، گريفين
 2017، يانگ وارنست 

- 
 حسابرسي ارزش هاي دستورالعمل و استانداردها
  منصفانه

المللي حسابرسي  ؛ هيئت استانداردهاي بين2006، مارتين و همكاران
، ؛ لـي و پـارك  2011، يري و فيشر؛ كوماراس2008، بخشي و اطمينان

؛ سـينگ و  2014، ؛ جـو و همكـاران  2013، ؛ براتن و همكاران2013
ــا ــدارد 2015، دولي ــانن و ب ــاران 2016، ؛ ك ــالور و همك ؛ 2016، ؛ گ

 2017، هرمنسون و همكاران

- 
 گيـري  انـدازه  خصوص در حسابرسي هاي چالش
  منصفانه ارزش

 - 2016، گالور و همكاران
 ها داراييـ  منصفانه ارزش سيحسابر هاي چالش

  غيرمالي و مالي هاي بدهي و
ــيري ــر و كوماراس ــاران 2011، فيش ــراتن و همك ــو و 2013، ؛ ب ؛ ج

 2017، ؛ نوران نبي2017، ؛ هرمنسون و همكاران2014، همكاران
- 

حسابرسـيدرحسابرس شكست بر مؤثر عوامل
  باال اطمينان عدم سطح در منصفانه ارزش
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 بـر مبنـاي مـاتريس نظـري     نامـه  پرسـش  هـاي  سؤال .دهد را نشان ميهاي پژوهش  ماتريس نظري گزاره 1جدول 
. اسـت  بـوده  نامـه  پرسـش افزايش روايـي   ،ذكر است كه هدف اصلي استفاده از ماتريس نظري شايان. ه استطراحي شد

ـ استانداردهاي  حسابرسي و نهيزم در باتجربهو  اساتيد و افراد خبرهبراي بررسي در اختيار  نامه پرسشچنين هم ـ  نيب ي الملل
  .نهايي منظور شد نامه پرسشي آنان در ها هيتوصو  قرار گرفت گزارشگري مالي

 ايـن پـژوهش   گـزاره اصـلي   56ي كرونباخ آلفا .است 2به شرح جدول  نامه پرسشي ها گزارهز ابعاد پايايي هر يك ا
قرار در سطح مطلوبي  نيز نامه پرسشهاي  پايايي مؤلفه .است نامه پرسشكل  مناسبكه حاكي از پايايي  آمد  دست به 9/0

 ليكـرت  مقيـاس  از اسـتفاده  بـا  منصفانه زشار برآوردهاي حسابرسي خصوص در حسابرسان ديدگاه پژوهش اين در. دارد
براي  و زياد بسيار تا كم بسيار اي گزينه پنج مقياس 11 و 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4 هاي گزاره براي. است پرسيده شده گانه پنج
 دايابتـ  در كـه  اسـت  ذكر شايان. استفاده شده است موافق كامالً تا مخالف كامالًهاي  گزينه نيز پژوهش هاي گزاره ساير

 با همراه منصفانه ارزش سطوح و 13 شماره مالي گزارشگري المللي بين استاندارد طبق منصفانه ارزش تعريف نامه پرسش
  .شد ارائهدهندگان  براي پاسخ حسابرسي سازمان مصوب 540 حسابرسي استاندارد از توضيحي و مثال

  نامه پرسش پايايي ابزار. 2جدول 
  مؤلفه اصلي اره گزارهشم تعداد گزاره  آلفاي كرونباخ

  حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه  18تا  1 18 726/0

  منصفانه حسابرسي ارزش هاي دستورالعمل و استانداردها 24تا  19 6  698/0

  منصفانه ارزش گيري اندازه با رابطه در حسابرسي هاي چالش 43تا  25 19 892/0

  غيرمالي و مالي هاي بدهي و ها داراييـ  نهمنصفا ارزش حسابرسي هاي چالش 50تا  44 7 759/0

  باال اطمينان عدم سطح در منصفانه ارزش حسابرسي در حسابرس شكست بر مؤثر عوامل 56تا  51 6  785/0

  منصفانه ارزش برآوردهاي حسابرسي خصوص در ايران حسابرسان ديدگاه  56تا  1  56  90/0

  

  جامعه و نمونه آماري
 و حسابرسي عضـو جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران      هاي همؤسسشاغل در  امل حسابرسانجامعه آماري اين پژوهش ش

ي گزارشـگري  الملل نيب بر استاندارد ديتأكبا  كه نامه پرسش هاي سؤالبا توجه به تخصصي بودن  .سازمان حسابرسي است
الي مبتني بـر اسـتانداردهاي   ي مها صورتحسابرسان ايران چندان درگير حسابرسي  نظر به اينكه است و 13شماره  مالي

 پـژوهش ي گزارشگري مالي نيستند؛ انتخاب نمونه با توجه به دسترسي به افراد جامعه آماري در خصوص موضوع الملل نيب
 دهنـدگان  پاسـخ براي سهولت دسترسي به نامه نسخه الكترونيكي آن نيز  پرسشبر شكل كاغذي  عالوه.  است شده  انجام
 ايـن  از و توزيع حضوري صورت به نامه پرسش 74. بوده است 1397بهار و تابستان ، نامه پرسشزمان گردآوري  .دشتهيه 

 133مجمـوع   در بدين ترتيـب . آوري شد جمع اينترنتي شكل به نيز نامه پرسش 92 .شد داده برگشت نامه پرسش 41 تعداد
 شناسـي  جمعيـت  هـاي  ويژگـي  بررسـي  ظـور من به .را داشتاستفاده  يت قابل نامه پرسش 118كه  شد آوري جمع نامه پرسش
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 3نتايج آن در جدول كه  پرسيده شد تحصيالت سطح و تجربه حسابرسي، شغلي سمت جمله از اطالعاتي، دهندگان پاسخ

 25سرپرست به پـايين و حـدود    دهندگان داراي رده حسابرسي از پاسخ درصد 75 حدود، طبق اين جدول .درج شده است
سال  6داراي تجربه حسابرسي كمتر از درصد  37حدود . سسه حسابرسي هستندؤر و شريك ممدي شغلي ي ردهادار درصد

مدرك كارشناسـي ارشـد بـه بـاال      دهندگان نيز داراي از پاسخ درصد 83. سال هستند 6داراي تجربه بيش از  درصد 63و 
  .رسمي كشور فعاليت دارندحسابرسي عضو جامعه حسابداران  هاي هدر مؤسس نيز دهندگان از پاسخ درصد 65. هستند

  دهندگان شناسي پاسخ هاي جمعيت ويژگي. 3جدول 
  درصد تعداد  شرح ويژگي  ويژگي

  سمت

  059/0  7  سسه حسابرسيؤشريك م
  186/0  22  مدير/ مدير ارشد
  347/0  41  سرپرست/ سرپرست ارشد 

  237/0  28  حسابرس ارشد
  169/0  20  حسابرس

  تجربه

  153/0  18  سال 3كمتر از 
  22/0  26  سال 6تا  3
  229/0  27  سال 10تا  6

  398/0  47  سال 10بيش از 

  تحصيالت

  169/0  20  كارشناس
  653/0  77  كارشناس ارشد
  11/0  13  دانشجوي دكتري

  068/0  8  دكتري

  محل اشتغال
  347/0  41  سازمان حسابرسي

  653/0  77  حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كشور هاي همؤسس

  

  هاي پژوهش يافته
  ميانگين يك جامعه آزمون آماري

 شـده  مطرح گزاره، آزمون در اين. شود اجرا مي سنجه يك ا نبودني بودن اثرگذار سنجش براي ميانگين يك جامعه آزمون

، بـود  اي زينـه گ پـنج  سـنجش مقيـاس   كه آنجا از. شده است بررسي درصد 5 سطح خطاي در جامعه ميانگينخصوص  در
بعد فرعـي در   7بعد اصلي و  5در  بر مبناي ماتريس نظري پژوهش هاي اين پژوهش يافته .شد انتخاب  3 رينظ ميانگين
  .شده است  ارائه 4جدول 
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  حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه هاي گزاره ميانگين يك جامعه رويآزمون آماري . 4جدول 

سطح 
يمعنادار

درجه 
انحراف معيار  t آماره  آزادي ماره ش  گزاره  نميانگي  ميانه

  گزاره
  حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه.1

  منصفانه ارزش يبرآوردها حسابرسي اهميت. 1.1

000/0  117 050/21 621/0 4 2/4 
كننـدگاناستفادهبرايمنصفانهارزش اطالعات افشاي
 استسودمند، مالي هاي صورت

1 

000/0  116 235/10 867/0 4 82/3 
ومنصفانهارزشبرآوردهايحسابرسي اجراي موازات به

 حسابرسـي  الزحمه حق) 3 به 1 سطح از( سطوح افزايش
 يابد مي افزايش

2 

000/0  115 571/17 650/0 4 06/4 
ــاي ــات افشـ ــفانهارزشاطالعـ ــرمنصـ ــتنباطبـ اسـ
 .داردتأثيرحسابرسيكيفيت از گذاران سرمايه

3 

000/0  114 092/8- 772/0 2 42/2 
گـذاريگذاري و ارزشقيمتوجود و دسترسي به منابع

 ارزش منصـفانه در  2هاي سطح  ها و بدهي دارايي براي
 .محيط ايران

4 

000/0  115 466/9- 893/0 2 22/2 
گـذاريارزشوگذاريقيمتمنابعبه دسترسي و وجود
 ارزش منصـفانه در  3 سطح هاي بدهي و ها دارايي براي
 ايران محيط

5 

785/0  115 274/0- 017/1 3 97/2 
1منصـفانه در سـطحارزشبرآوردحسابرسي دشواري

 ارزش منصفانه
6 

000/0  115 214/8 780/0 4 59/3 
2سـطحدرمنصـفانهارزشبرآوردحسابرسي دشواري

 ارزش منصفانه
7 

000/0  113 964/11 892/0 4 4 
3در سـطحمنصـفانهارزشبرآوردحسابرسي دشواري

 ارزش منصفانه
8 

000/0  114 596/6 919/0 4 57/3 

بـرآوردبـااهميتيطـوربهكهشركتي مالي هاي صورت
ــام، اســت داده انجــام 1منصــفانه در ســطح  ارزش  تم
 بـه  حسابداري استانداردهاي طبقرا  بااهميت هاي جنبه
 دهدمي نشان مطلوب نحو

9 

002/0  116 179/3 873/0 3 26/3 

بـرآوردبـااهميتيطـوربهكهشركتي مالي هاي صورت
ــام ،اســت داده انجــام 2 ســطح در فانهمنصــ ارزش  تم
 بـه  حسابداري استانداردهاي طبق را بااهميت هاي جنبه
 دهدمي نشان مطلوب نحو

10 

930/0  114 088/0 055/1 3 01/3 

بـرآوردبـااهميتيطـوربهكهشركتي مالي هاي صورت
ــام ،اســت داده انجــام 3 ســطح در منصــفانه ارزش  تم
 بـه  حسابداري نداردهاياستا طبقرا  بااهميت هاي جنبه
 دهدمي نشان مطلوب نحو

11 

  حسابرسي ارزش منصفانه صالحيت و دانش. 2- 1

000/0  117 508/18 592/0 4 01/4 
درمنصـفانهارزشگيرياندازهزمينه در ارزشيابي دانش
 هـاي  داري جانـب  تعيـين  بـراي  حسابرسان هاي توانايي
 استمفيد)غيرعمدييا عمدي( مديريت

12 

000/0  117 247/22 526/0 4 08/4 
وارتباطقدرتبرحسابرسارزشيابي دانش و تخصص
 يـا  مـديريت ، حسابرسـي  كميتـه  بـا  حسابرسان مذاكره

 داردتأثيرشركتداخليارزشيابي كارشناسان
13 
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  4جدول دامه ا

سطح 
يمعنادار

درجه 
انحراف معيار  t آماره  آزادي ماره ش  گزاره  نميانگي  ميانه

  گزاره

000/0  117 309/19 629/0 4 12/4 
بايســتي»3و2ســطوح«منصــفانه ارزش  حسابرســي

 انجـام » 1 سـطح « به نسبت ربيشت باتجربه افراد توسط
 پذيرد

14 

000/0  117 356/22 548/0 4 13/4 
بايســتي»3و2ســطوح«منصــفانه ارزش  حسابرســي

 انجـام » 1 سطح« به نسبت بيشتر دانش با افراد توسط
 پذيرد

15 

  كارشناسان استفاده از خدمات. 1-3

000/0  117 428/15 704/0 4 4 
 ارزش بـرآورد  در ياطمينان بي و ارزشيابي دانش نداشتن

ــه حسابرســان ازحــد بــيش اتكــاي موجــب منصــفانه  ب
 شود مي ارزشيابي كارشناسان

16 

000/0  117 292/10 778/0 4 74/3 
 شـود  مـي  باعث ارزشيابي كارشناسان خدمات از استفاده
 افزايش يابد حسابرسي تيم اعضاي آگاهي و دانش

17 

000/0  117 671/14 715/0 4 97/3 
ــتفاده ــ اس ــان از انحسابرس ــراي كارشناس ــدمات ب  خ

 دارد ضرورت منصفانه ارزش برآورد در گذاري قيمت
18 

  منصفانه ارزش حسابرسي هاي دستورالعمل استانداردها و. 2

000/0  117 570/6 855/0 4 52/3 
حسابرسـي   در 540حسابرسـي   استفاده از استانداردهاي

 19  است دشوار، ارزش منصفانه

000/0  116 29/6 794/0 4 46/3 

مسئوليت و چگـونگي مواجـه   ، 540 استاندارد حسابرسي
برآوردهاي ارزش منصفانه با سـطح عـدم    حسابرسان با

سـازد و در   مـنعكس مـي  با وضوح كمي اطمينان باال را 
 اين زمينه ابهام دارد

20 

000/0  116 555/8 832/0 4 66/3 
المللـي   سازي استانداردهاي بين ها به پياده با الزام شركت

مسـتلزم   540اسـتاندارد حسابرسـي   ، ارشگري مـالي گز
  تجديدنظر است

21 

000/0  116 607/27 439/0 4 12/4 
ــتورالعمل ــتر  دس ــاي بيش ــا و رهنموده ــوص ه  در خص

ــونگي  ــي و چگ ــاي حسابرس ــفانه ارزش برآورده ، منص
  بخشد مي بهبود را حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه

22 

000/0  116 397/6 896/0 4 53/3 
 ارزش برآورد حسابرسي براي هاضاف رهنمودهاي منفعت
 بيشـتر  آن هزينـه  از باال اطمينان سطح عدم با منصفانه

 است
23 

000/0  116 109/17 643/0 4 02/4 

صـراحت نحـوه    بـه  كـه  يوجود دستورالعمل و رهنمـود 
ه با برآوردهـاي ارزش منصـفانه بـا سـطح عـدم      همواج

 براي را نحسابرسا آگاهي، اطمينان باال را مشخص كند
هـاي مـديريت در بـرآورد     داري نحوه برخـورد بـا جانـب   

 .دهد مي افزايش ارزش منصفانه

24 

  منصفانه ارزش گيري اندازه با رابطه در حسابرسي هاي چالش. 3

000/0  117 247/22 526/0 4 08/4 
ــتن ــافي و مناســب  نداش ــواهد ك ــه از( ش ــواهد جمل  ش
ــرون ــودو ) ســازماني ب وضــات مفر مســتنداتي كــه از نب

  كندمديريت پشتيباني 
25 



 2، شماره26، دوره1398هاي حسابداري و حسابرسي، بررسي  269

 
  4جدول دامه ا

سطح 
يمعنادار

درجه 
انحراف   t آماره  آزادي

 معيار
ماره ش  گزاره  نميانگي  ميانه

  گزاره

000/0  116 382/19 591/0 4 06/4 
ــاوت ــاد قض ــا در زي ــودن  ( برآورده ــي ب ذهن
 26  )برآوردها

000/0  116 008/14 660/0 4 85/3 
 و مفروضـات ، هـا  مـدل  بـودن  ارزيابي معقول

مـديريت در   شـده توسـط   معيارهاي اسـتفاده 
  برآوردها

27 

 28  اطمينان مدنظر سطح در حسابرسي وانيتنا 82/3 4 738/0 021/12 116  000/0

 29  هاي مديريت داري شناسايي جانب 03/4 4 633/0 589/17 117  000/0

000/0  117 762/15 666/0 4 97/3 
 كــه مهمــي هــاي داده در شناســايي خطاهــا

 ورودي اســتفاده عنــوان بــه مــديريت توســط
  شود مي

30 

000/0  117 809/13 773/0 4 98/3 
ــود ــان نب ــص و   كارشناس ــيابي متخص ارزش

 31  گيري ارزش منصفانه در تعيين اندازه باتجربه

000/0  117 188/15 691/0  4 97/3 
هاي مورد  شركت گذاري ارزش اختالفات حل

 32  رسيدگي حسابرس

000/0  117 764/12 700/0 4 82/3 

 گذاري قيمت اطالعات مستندسازي و ارزيابي
ــابع از ــخص من ــث ش ــات  ( ثال ــد اطالع مانن

ــه ــ  ارائ ــط مؤسس ــده توس ــاي هش ــدمات  ه خ
 عنـوان  بـه  از آن كـه  طـوري  بـه ) گذاري قيمت
  شود استفاده حسابرسي شواهد

33 

000/0  117 424/6 903/0 4 53/3 
هـا و   دارايـي  بنـدي  طبقه بودن مناسب ارزيابي
مراتـب   كـار در سلسـه   ها توسط صاحب بدهي
  بندي ارزش منصفانه طبقه

34 

000/0  117 441/11 724/0 4 76/3 
 بـر  حاكم هاي داخلي كنترل آزمون و ارزيابي
هاي ارزش منصفانه و نظـارت بـر    گيري اندازه

  ها اثربخشي كنترل
35 

 36  صاحبكار اطالعات افشاي كفايت ارزيابي 74/3 4 849/0 336/9 114  000/0

000/0  116 857/8 845/0 4 69/3 
چنـد رويكـرد و روش محتـوا     يا يك انتخاب

گيري ارزش  مون اندازهآز براي )آزمون محتوا(
  رسيدگي در دست واحد منصفانه

37 

000/0  117 749/12 780/0 4 92/3 

 تــوان بــه مــي انــدازه بررســي اينكــه تــا چــه
كارشناسـان   توسـط  شـده  ارائـه  هاي ارزشيابي
 اعتمـاد  ، رسيدگي در دستگذاري واحد  قيمت
  .كرد

38 

000/0  117 372/12 789/0 4 9/3 

خدمات توان به  مي هانداز چه تا اينكه بررسي
گــذاري  ارزش كارشناســان توســط شــده ارائــه
ــه ــار ب ــه ك  هــاي هشــده توســط مؤسســ گرفت

  كرد اعتماد ، حسابرسي

39 
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  4جدول دامه ا

سطح 
يمعنادار

درجه 
انحراف معيار  t آماره  آزادي ماره ش  گزاره  نميانگي  ميانه

  گزاره

000/0  117 557/7 840/0 4 58/3 
ــر جانــب ــه حسابرســان ب هــاي خــود هنگــامداريغلب

 40 حسابرسي ارزش منصفانه

 41  ها بدهي و ها دارايي اكثر بازار فعال براي نبود 08/4 4 797/0 67/14 117  000/0

000/0  117 683/14 702/0 4 95/3 
در صنايع مختلف برايشدهاستفادههاي تفاوت تكنيك

 42 منصفانهارزشهاي گيري اندازه تعيين

000/0  117 609/10 781/0 4 76/3 
افزايش در زمان حسابرسي برآوردهاي ارزش منصـفانه

 43  آن هايافشا و

  يرماليغ و مالي يها يبدهوهاييداراـمنصفانهارزشرسيحسابيهاچالش.4
  )907/0 :يرماليغي مالي و ها يبدهو  ها ييداراي حسابرسي ارزش منصفانه ها چالشبر وجود تفاوت در  دهندگان پاسخميزان توافق (

000/0  102 154/17 643/0 4 09/4 
ــوطو دسترســي ميــزان ــودنمرب ــازارهــايدادهب درب

 از متفــاوت ،مــالي هــاي بــدهي و هــا يــيدارا خصــوص
 استغيرماليهاي بدهي و ها دارايي

44 

000/0  101 488/11 750/0 4 85/3 
مـاليهـايبدهيوهاداراييباحسابرس آشنايي ميزان

 45 استغيرماليهايبدهيوها دارايي از متفاوت

000/0  102 794/14 686/0 4 4 
مـاليهـايبـدهيوهاداراييازكنندگان استفاده درك
 46 استمتفاوتغيرمالييهايبدهو ها دارايي به نسبت

000/0  101 852/16 605/0 4 01/4 

ــزان ــاهنگي مي ــازگاريوهم ــتفادهس ــدهاافرازاس ،ين
 و هـا  دارايـي  خصوص در مفروضات يا ها مدل، ها روش
 هـاي  بـدهي  و هـا  دارايـي  از متفـاوت  مـالي  هاي بدهي

 است غيرمالي

47 

000/0  102 378/10 873/0 4 89/3 
متفـاوتماليهايبدهيوهاداراييريالي مبلغ و اندازه

 48 استغيرماليهايبدهي و ها دارايي از

000/0  102 524/14 733/0 4 05/4 
ــودن قضــاوتي ميــزان ــودنذهنــي(ب ــرآورد)ب ارزشب

 از متفــاوت ،مــالي هــاي بــدهي و هــا دارايــي منصــفانه
 استيرماليغهاي و بدهي ها دارايي

49 

000/0  101 683/17 588/0 4 03/4 
بـرايمنصـفانهارزشبرآوردهايمدل پيچيدگي درجه
 هـاي  بـدهي  و هـا  دارايـي  با مالي يها يبده و ها دارايي

 است متفاوت غيرمالي
50 

  باال اطمينان عدم سطح در منصفانه ارزش حسابرسي در بر شكست حسابرس مؤثرعوامل . 5
000/0  117 368/11  51 شده كسب منفعت مقابل در هزينه فزوني 86/3 4 826/0
000/0  117 916/14  52  صالحيت و دانش كافي حسابرسنداشتن   98/3 4 716/0

000/0  116 35/11 798/0 4 84/3 
ارزشبرآوردهـايحسابرسـيدريزمـان محـدوديت  

 53  منصفانه

000/0  117 752/13 723/0 4 92/3 
هــايهداخلــي مؤسســهــايهــا و رهنمود دســتورالعمل

 كـافي  حسابرسي در خصوص حسابرسي ارزش منصفانه
  نيست

54 

000/0  117 749/12 780/0 4 92/3 
،ها و رهنمودهاي جامعه حسابداران رسـمي دستورالعمل

 55 سازمان حسابرسي و سازمان بورس كافي نيست

000/0  117 11/11 887/0 4 91/3 
صخصـودردانـشكسـببـرايكـافي فرصـت  نبود

 56 منصفانهارزشبرآوردهاي حسابرسي
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 و دارنـد  درصـد  5از  بيش سطح معناداري كه 11و  6 دو گزاره جز كه به دهد مي نشان 4جدول  از آمده دست به نتايج
بـا توجـه بـه    . هاسـت  معنـاداري گـزاره   از است كه حـاكي  درصد 5 از كمتر، ها ساير گزاره داري معنا سطح، ندمعنادار نيست

 97/2بـا ميـانگين    سـطح اول ارزش منصـفانه  . ارزش منصـفانه دشـوار اسـت    3و  2 حسابرسي سطوح، ها گزارهميانگين 
بـا افـزايش    بنـابراين  براي حسابرسان است؛ دشوارترين سطح 4 با ميانگين ارزش منصفانه و سطح سوم ترين سطح آسان

اين امر عمدتاً بدين خـاطر  . شود مي دشوارترحسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه ، 3 به 1از سطح  سطوح ارزش منصفانه
هـاي   قضـاوت بـه  مراتـب   به ،بازار فعال نبودگرايي و  دليل ذهني ارزش منصفانه به 3 و 2هاي سطوح  گيري كه اندازه است
و  2، 1سـطوح   كه ميانگين دهد نشان مي نتايج .نياز دارد مديريت استفاده شدهمفروضات  مناسب بودنخصوص در  بيشتر

بـا افـزايش سـطوح ارزش     دهد نشان مي كه است 01/3و  26/3، 57/3 ترتيب به 11و  10، 9هاي  زش منصفانه گزارهار 3
 منصفانه ارزش 1 سطح. يابد كاهش مي، هاي بااهميت از تمام جنبه هاي مالي صورت ميزان ارائه به نحو مطلوب، منصفانه

 5و  4هـاي   ميـانگين گـزاره   .ارائه به نحو مطلوب كمتري اسـت داراي  3 و سطح نحو مطلوب بيشتر داراي ميزان ارائه به
 اسـت؛  22/2ميـانگين   ارزش منصـفانه داراي  3و سـطح   42/2ارزش منصـفانه داراي ميـانگين    2 سطح. است 3كمتر از 

ه به با توج. يابد گذاري كاهش مي گذاري و ارزش به منابع قيمت دسترسي ميزان ،بنابراين با افزايش سطوح ارزش منصفانه
حسابرسـي برآوردهـاي ارزش منصـفانه و افـزايش      اجـراي  موازات دهد كه به نشان مي نتايج، 2گزاره  3ميانگين باالتر از 

گرفت  توان نتيجه نوعي مي به بنابراين حسابرسي افزايش خواهد يافت؛ الزحمه حق، 3به  1از سطح  سطوح ارزش منصفانه
زمان بيشتري نيز بـراي حسابرسـي    بالطبع، شود مياري حسابرسي بيشتر دشو، ارزش منصفانه با افزايش سطوح چون كه

، 43ذكر است كه بر اساس نتايج گـزاره   شايان. بيشتري دارندالزحمه حسابرسي  حق انتظار صرف خواهد شد و حسابرسان
  .صفانه استگيري ارزش من اندازه هاي حسابرسي ازجمله چالش، افزايش در زمان حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه

بـرآورد ارزش   حسابرسـي  در نقش دانش و تخصص حسابرسان و استفاده از خدمات كارشناسـان  ها بر اهميت يافته 
ها  دهد كه گزاره نتايج نشان مي» منصفانه ارزش هاي حسابرسي دستورالعمل و استانداردها«در بخش  .تأكيد دارد منصفانه

حكايـت  هـاي مربوطـه    از موافقت حسابرسـان بـا گـزاره    ها يافته، ها گزاره 3از  ميانگين بيشتر معنادار هستند و با توجه به
 مصوب سازمان حسابرسي دشوار است و ايـن اسـتاندارد بـا    540 حسابرسي نظر حسابرسان استفاده از استاندارد از .كند مي

در رابطه با  هاي حسابرسي الشچ، ها طبق يافته .المللي گزارشگري مالي مستلزم تجديدنظر است اجراي استانداردهاي بين
هـاي   دهنـدگان بـا گـزاره    بودند كه حاكي از موافقت پاسخ 3گيري ارزش منصفانه معنادار و داراي ميانگين بيشتر از  اندازه

 118از بـين  ، »يرمـالي غهـاي مـالي و    يبدهها و  ييداراـ ارزش منصفانه   ي حسابرسيها چالش«در بخش . مربوطه است
مـالي و   هاي يبدهو  ها ييداراي حسابرسي ارزش منصفانه بين ها چالشبودند كه  معتقد) نفر 107( صددر 91، دهنده پاسخ

 نامـه  پرسـش اسـت كـه در    گفتني. تفاوتي را قائل نشدند دهندگان پاسخاز  )نفر 11(درصد  9است و تنها  يرمالي متفاوتغ
هاي مالي و  يبدهها و  ييدارا ارزش منصفانه بين رسيي حسابها چالش ي كه معتقدنددهندگان پاسخ بود كه تنها شدهتأكيد 

در ايـن بخـش هـم     .مشـخص سـازند   50 تـا  44ي هـا  گـزاره با  ميزان موافقت يا مخالفت خود را، يرمالي متفاوت استغ
ي هـا  چـالش  بـا داليـل تفـاوت   دهنـدگان   پاسـخ  است كه موافقت 3باالتر از  ي پژوهش معنادار و داراي ميانگينها گزاره

 بـر  مـؤثر ي عوامـل  هـا  گـزاره  دهندگان بـا  پاسخاغلب  .دهد را نشان مييرمالي غهاي مالي و  يبدهها و  ييداراي حسابرس
  .موافق بودند، 3با توجه به ميانگين باالتر از  شكست حسابرس در حسابرسي ارزش منصفانه نيز
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  هاي آموزشي ترين مرجع در تدوين دستورالعمل مهم

هـاي آموزشـي در خصـوص حسابرسـي      دهنـدگان دسـتورالعمل   ديـدگاه پاسـخ   از، 4دول ج 55و  54هاي  بر اساس گزاره
تـرين مرجـع بـراي تـدوين      خواست شد مهـم دردهندگان  از پاسخ به همين دليل،برآوردهاي ارزش منصفانه كافي نيست؛ 

بـه شـرح    ها و رهنمودهاي آموزشي در خصوص حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه را مشخص سازند كـه  دستورالعمل
سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور ، دهندگان و ديدگاه پاسخ 5هاي جدول  بر اساس يافته. است 5جدول 

 دهندگان معتقدند كـه جامعـه   در حقيقت اكثر پاسخ. هاي آموزشي هستند در تدوين دستورالعمل بسيار مهم مسئول نهاد دو
هاي آموزشي را  دستورالعمل خود نيز بايستي، كه در خصوص حسابرسي دارداي حسابرسي كشور با توجه به تجاربي  حرفه

دهنـدگان شـاغل در سـازمان حسابرسـي و      پاسـخ  دسـته هر دو ديدگاه سازمان حسابرسي از  گفتني است كه .كندتدوين 
رفـي  مع هـاي آموزشـي   دسـتورالعمل  ترين مرجع در تدوين مهم، مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كشور

  .است شده

  آموزشي هاي دستورالعمل تدوين در مرجع ترين مهم دهندگان در خصوص توزيع فراواني ديدگاه پاسخ. 5جدول 

  جمع كل
  دهنده پاسخمحل اشتغال 

ي ها دستورالعملدر تدوين  نهاد مسئول
 حسابرسي عضو جامعه مؤسسات  حسابرسي سازمان  آموزشي

  كشور رسمي حسابداران
  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد

  سازمان حسابرسي  40  519/0  30  732/0 70 593/0
 جامعه حسابداران رسمي كشور  26  338/0  4  098/0 30 254/0

 دولت و نهادهاي نظارتي مانند سازمان بورس  3  039/0  4  098/0 7 059/0

 ها دانشگاه  4  052/0  1  024/0 5 042/0

 حسابرسي هاي همؤسس  1  013/0  1  024/0 2 017/0

 ساير موارد  3  039/0  1  024/0 4 034/0

  جمع كل  77  100%  41  100%  118  100%
  

 آزمون فريدمن

شناسـايي    بـراي  فريـدمن  آزمون از. دششناسايي  هاي حسابرسي ارزش منصفانه ابعاد گوناگوني از چالش، در اين پژوهش
اسـتفاده  ها  گزارهبندي  اولويت بودن يكسان بررسيو نيز  شودآنها توجه بيشتري  به كه الزم است بسيار مهمي هاي چالش

طور كـه   همان. است بيشتر دهندگان ديدگاه پاسخ از گزاره آن اهميت، باشد تر بزرگ رتبه ميانگين چههر اين آزمون در .شد
 از ديدگاه حسابرسان سـه چـالش مهـم در حسابرسـي برآوردهـاي ارزش منصـفانه      ، مشخص است 6هاي جدول  از يافته
 شواهد نبود .3؛ از قضاوت در برآوردها وجود سطح بااليي. 2؛ ها و بدهي ها دارايي براي اكثر بازار فعال نبود .1 :اند از عبارت

 بـودن  مناسب ارزيابي« ترين چالش اهميت كم. دكنپشتيباني  كه از مفروضات مديريت مستنداني نداشتنو  كافي و مناسب
بازار فعـال   اهميت وجود. است» منصفانه ارزش بندي طبقه مراتب سلسه در صاحبكار وسطت ها بدهي و ها دارايي بندي طبقه
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و برآوردهاي ارزش منصـفانه   ناپذيرند دسترس  بازار قيمت به مربوط اطالعات، باشندن فعال بازارها چنانچهدر اين است كه 

 قابـل « كـه  اسـت  هـايي  ورودي تركيب شامل آنها از برخي كه صورت گيرد ها مدل ديگري چون اطالعات اساس بر بايد
 دهـد  مـي  افـزايش  را بااهميـت  تحريـف  از ناشي هايخطر نيز، در برآورد اطمينان عدم درجه از اين رو ؛نيستند »مشاهده

  ).2008، المللي حسابرسي و اطمينان بخشي هيئت استانداردهاي بين(

 فانههاي حسابرسي ارزش منص هاي چالش آزمون فريدمن روي گزاره. 6جدول 

 رتبه گزاره ميانگين رتبه

 1 ها بدهي و ها دارايي اكثر براي فعال بازار نبود 41/11

 2 )برآوردها بودن ذهني( برآوردها در قضاوت از بااليي سطح وجود 24/11

21/11 
 مـديريت  مفروضـات  از كه مستنداتي نداشتن و) سازماني برون شواهد ازجمله( مناسب و كافي شواهد نداشتن
 كند انيپشتيب

3 

 4 منصفانه ارزش گيري اندازه تعيين در باتجربه و متخصص ارزشيابي كارشناسان نبود 9/10

 5 مديريت هاي داري جانب شناسايي 87/10

 6 حسابرس رسيدگي در دست هاي شركت گذاري ارزش اختالفات حل 66/10

 7 شود مي استفاده وديور عنوان به مديريت توسط كه مهمي هاي داده در خطاها شناسايي 58/10

42/10 
 در دسـت  واحـد  گـذاري  قيمت كارشناسان توسط شده ارائه هاي ارزشيابي توان به مي اندازه چه تا اينكه بررسي

 اعتماد كرد، رسيدگي

8 

 9 منصفانه ارزش هاي گيري اندازه تعيين براي مختلف صنايع در شده استفاده هاي تكنيك تفاوت 26/10

18/10 
 توسط شده گرفته كار هب گذاري ارزش كارشناسان توسط شده ارائه خدماتتوان به  مي اندازه چه تا اينكه بررسي
 .اعتماد كرد، حسابرسي هاي همؤسس

10 

 11 برآوردها در مديريت شده استفاده معيارهاي و مفروضات، ها مدل بودن معقول ارزيابي 83/9

 12 مدنظر اطمينان سطح در حسابرسي توانينا 81/9

45/9 
 توسـط شـده   ارائـه  اطالعـات  ماننـد (ثالـث   شـخص  منـابع  از گـذاري  قيمـت  اطالعات مستندسازي و ارزيابي
 شود استفاده حسابرسي شواهد عنوان به آن از كه طوري به) يگذار متيق خدمات هاي همؤسس

13 

 14 صاحبكار اطالعات افشاي كفايت ارزيابي 42/9

 15 ها كنترل اثربخشي بر نظارت و منصفانه ارزش هاي گيري اندازه بر حاكم يداخل هاي كنترل آزمون و ارزيابي 28/9

 16 آن هايافشا و منصفانه ارزش برآوردهاي حسابرسي زمان در افزايش 25/9

04/9 
در  واحـد  منصـفانه  ارزش گيـري  انـدازه  آزمون براي) محتوا آزمون( محتوا روش و رويكرد چند يا يك انتخاب
 رسيدگي دست

17 

 18 منصفانه ارزش حسابرسي هنگام خود هاي داري جانب بر حسابرسان غلبه 25/8

94/7 
 ارزش بنـدي  طبقـه  مراتـب  سلسـه  در كـار  صـاحب  توسط ها بدهي و ها دارايي بندي طبقه بودن مناسب ارزيابي
 منصفانه

19 

  18:آزادي درجه  000/0: معناداري سطح  019/121: دو كاي مجذور
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  گيري و پيشنهادها نتيجه
ي گزارشگري مالي در الملل نيبي استاندارهاي ريكارگ بهاي را مبني بر  ابالغيه 1392سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

، المللـي گزارشـگري مـالي    رويكرد غالب در استانداردهاي بين كه آنجا از .كرد صادر ناشران بزرگ ي ماليها صورتتهيه 
 بـر كيفيـت   13المللي گزارشـگري مـالي شـماره     بين استاندارد تأثير زياد وجه بهبا ت است و »گيري ارزش منصفانه اندازه«

در ايـن   .ي مـالي حـائز اهميـت اسـت    هـا  صـورت اين  در مندرج ارزش منصفانه يبرآوردها حسابرسي، هاي مالي صورت
ديـدگاه  ، اندر زمينه حسابرسي برآوردهـاي ارزش منصـفانه در ايـر    اندكهاي  پژوهش تالش شد كه با توجه به پژوهش

 56از بـين  . شـود هاي حسابرسي آن بررسـي   خصوص حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه و چالش حسابرسان ايران در
برآورد ارزش منصفانه  3و  1ح وسط، ها طبق يافته. معنادار بودند ها ساير گزاره، 11و  6 هاي گزاره جز به ،گزاره اين پژوهش

 3داراي ميزان ارائه بـه نحـو مطلـوب بيشـتر و سـطح       1سطح  و ح براي حسابرسيترين و دشوارترين سط آسان ترتيب به
با توجـه بـه    .سازگار است) 2017( پژوهش هرمنسون و همكاران با يافتهارائه به نحو مطلوب كمتري است كه اين داراي 

اين . ان اثرگذار و مفيد استگذار ارزش منصفانه بر تصميمات سرمايه حسابرسان توافق داشتند كه اطالعات، ميانگين نتايج
در  .اسـت  )2018(پژوهش اوگانـدا و همكـاران    و ناسازگار با )2011(كوماراسيري و فيشر  هاي در تطابق با يافتهيافته نيز 

مبناي ارزش منصـفانه   برشده  تهيههاي مالي  حسابرسان معتقد بودند كه درك صورت) 2018( پژوهش اوگاندا و همكاران
نظـر   از، نتايج اين پـژوهش  بر مبناي ميانگين. ارزشيابي مختلف وجود دارد هاي تكنيك ه مسائلي چوندشوار است؛ چراك

المللي گزارشـگري   دشوار است و اين استاندارد با اجراي استانداردهاي بين 540حسابرسان استفاده از استاندارد حسابرسي 
 هاي پيشـين  با ساير پژوهش در تضاد و )2017( همكاران با نتايج هرمنسون و يافته مالي مستلزم تجديدنظر است كه اين

نشـان  ) 2017( نتايج هرمنسون و همكـاران  البته. سازگار است) 2013، ؛ براتن و همكاران2016، مانند گالور و همكاران(
وجـود  ، كنـوني  حسابرسـي  اسـتانداردهاي  در ابهـام  و برآوردهـاي ارزش منصـفانه   پيچيـده  ماهيـت  دليـل  بـه  دهد كه مي
بخشد كه اين موضوع نيـز در پـژوهش    مي بهبود را ارزش منصفانه حسابرسي، تر واضح انتظارات و بيشتر هاي ستورالعملد

 طور كامل به مالي المللي گزارشگري هنوز استانداردهاي بين عنايت بر اينكه با. رو شد روبهدهندگان  موافقت پاسخ باحاضر 
تازگي كسب تجربه در زمينه حسابرسي برآوردهاي ارزش  ست و حسابرسان بهتوسط ناشران بزرگ در ايران اجرايي نشده ا

حسابرسـان  ، در اين پـژوهش  .شود ميهاي پيشين توجيه  اين پژوهش با پژوهش ؛ تفاوت در نتايجاند را آغاز كردهمنصفانه 
 هـاي  بـا پـژوهش   در تطابق نتيجه كه اين موافق بودندگيري ارزش منصفانه  هاي حسابرسي مرتبط با اندازه كليه چالشبا 

؛ جـو و  2011، ؛ كوماراسيري و فيشـر 1397، ؛ گل محمدي و رحماني1396، اميري و رسولي سليماني، مانند(پيشين است 
 اكثـر  براي فعال بازار نبود« ،ها بر مبناي يافته). 2017، ؛ هرمنسون و همكاران2016، گالور و همكاران ؛2014، همكاران
 مشابه با پـژوهش گـالور و همكـاران    .گيري ارزش منصفانه است ترين چالش حسابرسي اندازه همم »ها بدهي و ها دارايي

 هـاي مـالي و   ها و بدهي هاي حسابرسي ارزش منصفانه دارايي چالش دهندگان معتقد بودند كه از پاسخ درصد 91) 2016(
به تأييد در سطح عدم اطمينان باال عوامل مؤثر بر شكست حسابرس در حسابرسي ارزش منصفانه . است غيرمالي متفاوت

  .)2017، و هرمنسون و همكاران 2011، فيشر و كوماراسيري، مانند(هاي قبلي است  راستا با پژوهش هم نيزاين  كه رسيد
همه ابعاد مربوط به حسابرسي برآوردهاي  توانست نمي نامه پرسش ذاتي ابزار هاي محدوديتبه  با توجه اين پژوهش
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درگيـر اسـتانداردهاي    همچنين حسابرسان ايـران چنـدان  . بسنجدصورت جزئي  بهحسابرسان  از ديدگاه ار ارزش منصفانه

بر نتايج اين پژوهش اثر  اين موضوع ممكن است وندارند تجربه كافي المللي گزارشگري مالي نيستند و در اين زمينه  بين
 ادبيـات  بـراي  اين باورند كه نتايج اين پژوهش دگان برنگارن، هاي ذكرشده رغم محدوديت علي، حال  اين با .گذاشته باشد
 سازمان حسابرسي و استانداردگذاران، جامعه حسابداران رسمي كشور، حسابرسي هاي همؤسس، و نيز حسابرسان حسابرسي

شن حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه را رو ها و عوامل مؤثر بر تواند چالش راهگشا خواهد بود؛ چراكه اين پژوهش مي
در  فنـي  دانـش  نداشـتن . آورنـد   به عمل را در اين خصوص يهاي بيشتر و بررسي تا نهادهاي مسئول اقدامات الزم سازد

تواننـد در   ن ميامحقق، مطرح است؛ از همين رو مهم در حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه نگراني عنوان به ،حسابرسان
 فراينـد  و تسـهيل  خصـوص نقـش فنـاوري در كمـك     و بـه  در اين زمينه دانش انتقال تسهيل براي ابزار زمينه مؤثرترين

اسـتاندارد   اسـتفاده از  ،هـا  بـر مبنـاي يافتـه    .گيري در حسابرسي برآوردهاي ارزش منصفانه بـه پـژوهش بپردازنـد    تصميم
 ت ومسـتلزم تجديـدنظر اسـ    ،المللي گزارشـگري مـالي   صورت اجراي استانداردهاي بين و در بودهدشوار  540حسابرسي 

هاي مـالي و غيرمـالي متفـاوت     ها و بدهي برآوردهاي ارزش منصفانه دارايي هاي حسابرسي چالش حسابرسان معتقدند كه
و افراد  توسط استانداردگذاران اين موضوع ،تدوين و بازنگري استانداردها و رهنمودها هنگام الزم است كه از اين رواست؛ 

يـك زمينـه   ، هشـد  با عنايت بـر مـوارد مطـرح    .گيردقرار توجه در كانون ي رهنمودهاي حسابرس مسئول در زمينه تدوين
و مسـتلزم   دشـوار  حسابرسـان  است كه براي 540مواردي از استاندارد حسابرسي  شناسايي، براي محققان پژوهش جديد

هاي  ها و بدهي هاي حسابرسي ارزش منصفانه دارايي تر چالش توانند ابعاد دقيق محققان آتي مي همچنين. تجديدنظر است
حضـور   ،گذاري بر اهميت نقش خدمات كارشناسان در ارزش ، ضمن تأكيددر اين پژوهش .كنندمالي و غيرمالي را بررسي 

از . عنوان يك چالش مطرح شـد  گيري ارزش منصفانه به در تعيين اندازه ارزشيابي متخصص و باتجربه كارشناساننداشتن 
سـازمان حسابرسـي و   ، هـا  بنا بر يافتـه . اهكارهاي فائق آمدن بر اين چالش استبررسي ر، زمينه پژوهش ديگر همين رو

در خصـوص حسابرسـي ارزش    هـاي آموزشـي   در تدوين دستورالعمل دو مرجع بسيار مهمجامعه حسابداران رسمي كشور 
نشان توجه به نتايج كه  با. انجام دهند تدوين اين رهنمودها برايآنها اقدامات الزم را  كه است بهتر از اين رو ؛اند منصفانه

؛ بـه  رود شـمار مـي   بـه چالشـي در حسابرسـي ارزش منصـفانه     ،گذاري در صنايع مختلف هاي ارزش تفاوت در تكنيكداد 
ها  بپردازند و تفاوت صنايع مختلف حسابرسي ارزش منصفانه در هاي چالش به بررسيكه  شود پژوهشگران آتي توصيه مي

، توانند با انجام تحقيقات كيفي در حوزه حسابرسي برآوردهاي ارزش منصـفانه  وهشگران ميپژ همچنين .كنندرا شناسايي 
بـه آن توجـه   كه ممكن است در ايـن پـژوهش    كنندو ابعادي را شناسايي  كردهتر بررسي  طور عميق هاي آن را به چالش
  .باشد نشده

  منابع
مالي در بهبود ارتبـاط   يها كاربرد ارزش منصفانه در گزارش يرتأث). 1396(فروغ ، حيراني ؛محمود، الدين ينمع ؛سميرا، حاجي كرماني

  .72-53، )2(7 ,تجربي حسابداري يها پژوهش	.ارزشي اطالعات حسابداري

متفاوت در تأثير پذيرش استاندارد حسـابداري ارزش منصـفانه بـر سـود      هاي يدگاهبررسي د). 1396( يداش، ميهمي رضوان؛، حجازي
  .150-127، )4( 6، تجربي حسابداري ياه پژوهش. حسابداري
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  ).IFRS( مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي كارگيري مصوبه به ).1392(سازمان بورس و اوراق بهادار 

  .540استاندارد حسابرسي ). 1392(سازمان حسابرسي 
پـژوهش   .برآوردهـا  ساير و منصفانه ياه ارزش حسابرسي يها چالش). 1395( ندا، كرماني نسب جعفري ؛غالمرضا، سليماني اميري

   .144-128, )4(6 ,حسابداري
 يريكـارگ  ديـدگاه افـراد فعـال در حرفـه حسـابداري در خصـوص پـذيرش و بـه        ). 1396( نـدا ، رسـولي  ؛غالمرضا ،سليماني اميري

   .24-1، )4(6، تجربي حسابداري يها پژوهش	.گزارشگري مالي در ايران المللي يناستانداردهاي ب
. يـري گ منصفانه در ايران با تأكيد بر انـدازه  يها نظام ارزش سازي يادهتدوين مدل پ). 1396( لمانس، بيك بشرويه المرضا؛غ، كرمي

  . 596 -573 ،)4( 24، حسابداري و حسابرسي هاي يبررس
 بر با تأكيد :ايران مالي گزارشگري در منصفانه ارزش كارگيري به فني هاي چالش شناسايي). 1397(علي ، رحماني مريم؛، گل محمدي

  . 414 -387 ،)3( 25، هاي حسابداري و حسابرسي يبررس IFRS 13. الزامات
تأثير برآورد ارزش منصـفانة پورتفـوي    ).1396( محمدعلي، دهقان دهنودي ؛مرتضي، رضوان؛ اكبري، مينا؛ حجازي، مقدسي نيكجه

ـ  بـين با رويكرد استانداردهاي  ها بانكتسهيالت اعطايي  ). يـك بانـك ايرانـي   : مـوردي  مطالعـه (گزارشـگري مـالي    يالملل
 . 621 -597 ،)4( 24، هاي حسابداري و حسابرسي يبررس
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