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 یمال هایاستاندارد کنندگانميتنظ کنندگان وتدوین فراخوان شیباعث افزا 2008سال  یبحران مال -چکیده

 یگزارشگر تيفيک یقبل تحقيقات .گرددمی یمال یگزارشگر تيفيدر بهبود ک ابزار مشتقه یاثربخش یبررس یبرا

-هیسرما ماتيگذاران و طلبکاران در تصمهیسرما یبرا یاطالعات یمال یهاارائه صورت زانيعنوان مرا به یمال

پژوهش حاضر به بررسی تحقيقات انجام . (2003، 1؛ اسپير و وانسنت2003 )اسپير، کنندیم فیخود تعر یگذار

شده پيرامون کارایی و اثربخشی ابزارهای مشتقه حسابداری پيرامون کيفيت گزارشگری مالی پرداخته است. 

ی باعث بهبود مشتقه حسابدار یابزارهادهند قوانين و مقررات موجود پيرامون تحقيقات انجام شده نشان می

تحقيق حاضر  باشد.گردد اما هنوز خال تحقيقاتی پيرامون موضوع میگذاران میاطالعات ارائه شده به سرمایه

قات متفاوتی پيرامون ابزارهای مشتقه انجام های زیادی برای محققان وجود دارد تا تحقينشان داد که هنوز فرصت

های آتی به بررسی رابطه بين ابزارهای مشتقه و کيفيت حسابرسی گردد در پژوهشدهند. به ویژه پيشنهاد می

کنندگان استاندارد، محققان و دانشگاهيان باشد. تدوینبپردازند. پژوهش حاضر برای سه گروه مفيد و کابردی می

گيری ترکيبی از ادبيات موضوعی ابزارهای مشتقه به منظور تدوین . پژوهش حاضر در شکلدر رشته حسابداری

 باشد.استاندارد به منظور بهبود کيفيت گزارشگری مالی مفيد می

 ی، مدیریت ریسک، مَصون سازیمال یگزارشگر تيفيکابزار مشتقه،  کلیدواژه:

 

 مقدمه

رود نقش مؤثری در گزارشگری مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می

گذاری و افزایش کارایی آن ایفا کند. افزایش کيفيت گزارشگری مالی ابزاری برای ایفای توسعۀ سرمایه

بعدی رشگری مالی مفهومی چندمسئوليت پاسخگویی به نيازهای جامعه است. با همۀ این تفسيرها، کيفيت گزا
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کيفيت (. 2013و همکاران،  1)ال سوفی است و تعریفی وجود ندارد که همگان نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند

کنندگان گذاران و سایر استفادههای نقدی آتی شرکت برای سرمایهبينی بهتر جریانگزارشگری مالی سبب پيش

شود. با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای تأثيرات متقابل بر یکدیگرند، سطح کيفيت های مالی میصورت

های مالی، از کيفيت های مالی یا سایر گزارشتگزارشگری مالی دارای تأثيرات اقتصادی است. سودمندی صور

شمار های اساسی کيفيت بهپذیرد که در آن ثبات رویه و صحت اطالعات، جنبهگزارشگری مالی تأثير می

کيفيت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطالعات مفيد و سودمند را از  (.2009و همکاران،  2)بستآیند می

(. 2018، 3)نينجتاس و شون هادجیدهد و سودمندی اطالعات مالی را ارتقا می کندسایر اطالعات تفکيک می

اند؛ زیرا اعتقاد عقيدهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کيفيت باال همگذاران و سرمایهقانون واضح است

ست و همکاران، )ب گذاردغالب بر این است که کيفيت گزارشگری مالی مستقيم روی بازارهای سرمایه اثر می

2009.) 

مبانی نظری براساس تحقيقات انجام شده بيان نمایند که اهداف، شناخت و الزامات ارزیابی استانداردهای 

باشد، که براساس معيارهای مربوط بودن، قابليت اعتماد و قابليت گيری میحسابداری، سودمندی در تصميم

، انجمن 2008(. پس از بحران مالی جهانی سال 2003، 4وانسنت ؛ اسپير و2003)اسپير،  گرددمقایسه پشتيبانی می

درصدد بودند ، (IASB) 6المللی( و انجمن استانداردهای حسابداری بينFASB) 5استانداردهای حسابداری مالی

گذاران هیسرما یبرا یمال یابزارهاعنوان یکی از مالی را به در مورد گزارش یريگميتصم یتا بهبود سودمند

( را تشکيل FCAG) ۷ها گروه مشاوره بحران مالیدر این راستا، این انجمن .ببخشندبهبود  یريچشمگ طوربه

، شناسایی مشکالت حسابداری بود و نيازمند توجه فوری، با تمرکز ویژه بر ابزارهای FCAGدادند. هدف اصلی 

را در  یتجرب اتيادبتمرکز دارد که  یسابدارمشتقه ح یابزارهامالی است. مرور ادبيات موضوعی پيشين، بر 

( 2006) 8جاج اند.کرده یاز ارزش سهامداران بررس تیاز حما یناش یامدهاياز شرکت و پ تیرابطه با حما

آزماید. این را می 9سازی های متعددی از مَصونای متمرکز نموده که نظریهبررسی خود را بر ادبيات موضوعی
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-( هزینه2( بدهی مالياتی خودرا کاهش دهند، )1کند تا )سازی میها مصونکنند که شرکتپيشنهاد میها نظریه

( 4یا ) دارنده اوراق قرضه را کاهش دهند و/ - دار( تضاد سهام3های مورد انتظار بحران مالی را کاهش دهند، )

( نحوه ظهور 2006این بررسی، جاج )گذاری و تامين مالی را بهبود دهند. در مشارکت بين سياست سرمایه

 یبررسکند. را مرور می یمشتقه حسابدار یابزارهاهای تجربی را در نتيجه افشاهای افزایش یافته مرتبط با پژوهش

کنندگان نی: تدوواقع گردد ديسه گروه مف یبراتواند میمشتقه  یابزارها اتيادب پژوهش حاضر درخصوص

 .یحسابدار انيانشگاهاندرکاران و داستاندارد، دست

 

 های حسابداری در ابزارهای مشتقهچالش

. بنا استریو ز هیپا ییدارا متيکه ارزش آنها مشتق از ارزش و ق هستندی مشتقات، قراردادهای مال یطور کلبه

 رينظ ربنایزیی دارا (کیاز  شتريب ا)ی کیاست که ارزش آن از  یقرارداد مال کی یمحصول مشتق ای مشتق و کی

 کیهر  متيق راتيياست. تغ شده گرفته رهيهای بازار و غکاالها، شاخص ،یاوراق قرضه، نرخ بهره، ارز خارج

به اشکال مختلف در  یمحصول مشتق(. اگرچه 2004، 1سيچ) اسـت ـهیپا یـیدارا متياز ق یمشتقات تابع نیاز ا

هایی های اوليه پيشروی، چالشدليل پيچيدگی ارزشاند، حسابداری برای این ابزارها به ها وجود داشتهطول قرن

حرکت  یمال گزارش بيبر ترازنامه در مورد ترک یمبتن یکردیبه سمت رو FASB(. 1989، 2)استورات دارد

از  یحاک ایترازنامه کردیرو. با آن روبرو هستند یمال یابزارها یحسابدار یها براکه شرکت یکند، مشکلیم

 (.,200۷CEASA) است یمال یگزارشگر یها هدف اصلیها و بدهییمناسب دارا یابیآن است که ارز

رو حسابداری ارزش منصفانه ای است، از اینحسابداری ارزش منصفانه محصول مستقيمی از رویکرد ترازنامه

 ارزش حسابداری شرکت استان معياری برای تعيين وعنهای بازار و نوع بازار بهحاکی از تقدم قيمت

(200۷CEASA, .)ارزش منصفانه به موقع  یريگکه اندازهکنند می شنهاديارزش منصفانه پ یطرفداران حسابدار

باشد. میها یها و بدهییدارا فعلیارزش بازتاب  ماًيارزش منصفانه مستق همچنين، استبه سهامداران  مربوطو 

 یهانهیهز براساسارزش منصفانه  یکنند که برآوردهایارزش منصفانه ادعا م یحسابدار نیحال، منتقد نیبا ا

وجود  یقابل توجه تيها ذهنیها و بدهییارزش منصفانه دارا یريگغالباً در اندازه رایز باشدمیتر مطمئن یخیتار

 .(2019، 3)هریسون و بروکس دارد
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 و افشای ریسک شرکت مشتقه یابزارها

 یهاارزشها هایی استفاده کنند که در آنبرای منحصرسازی ریسکمشتقه  یابزارهاتوانند از ها میشرکت

، ارز خارجی عنوان مثالبه) پذیردتاثيری منفی می حرکت بازار ای کاهشی متيقیا جریان وجوه نقد از منصفانه 

حال، تنها  نیا بانامند. سازی میهایی بيان شده را مَصوندر نمونهمشتقه  یابزارهااستفاده از  و نرخ متغير وام(.

سازی در معامله شایسته مصون، باشندی میحسابداردر  یخاصو  دهيچيپ یارهايمع عنوانبه مشتقه که یابزارها

تغيير در ارزش منصفانه دارایی عنوان به SFAS 133براساس  مشتقه یابزارهاحسابداری هستند. سودها و زیان 

ها عدم از هزینه بيشتر باشد، شرکت مشتقه یابزارهاکه موقعيت سازی است. در صورتییا بدهی زیربنایی مصون

بخش  سک،یر (.2019و بروکس،  سونی)هر کنندانتخاب می مشتقه یابزارها قطعيت و افشای ریسک را براساس

است. در گذر  یکردن به معامالت مال نگاه برای یمهم هیزاو سـکیر تیریاست و مد یمعامالت مال ریجداناپذ

 ،یمشتقات مال تياهم لیاز دال یکیشده است.  جادیا سکیر تیریمد مشتقات برای رينظ یزمان ابزارهای مختلف

مرتبط  هایسکیر دهد تایاجازه را م نیاست و به کارگزاران اقتصادی ا سکیو انتقال ر تیریمد نقش آنها در

با افشای ریسک شرکت ارتباط  (. استفاده از ابزارهای مشتقه مستقيما1394ً، گلمرادی) با بازار را پوشش دهند

باشد این نکته است که متخصصان به درستی استفاده عمدی از ای که حائز اهميت میدارد. در نتيجه، مساله

 فشای ریسک شرکت را در اظهارات مالی نمایان کنندصورت اثرگذار اابزارهای مشتقه را بدانند تا بتوانند به

 (.2019و بروکس،  سونی)هر

 

 و کیفیت گزارشگری مالیمشتقه  یابزارها

که اطالعات مالی مستلزم آن است  یمال یگزارشگر تيفيککيفيت گزارشگری مالی، مفهومی کيفی است. 

های مالی نمایش ارائه گردد تا سودمندی صورتصورت صادقانه در قابليت مربوط بودن را داشته باشند و به

(. با این IASB ،2008بهبود ببخشد )گذاران و بستانکاران هیسرماگيری براساس اطالعات مالی را برای تصميم

 تيفيک ميمستق یريگاندازه عبارتی ناتوانایی درتوانند مستقيماً مفاهيم کيفی را ارزیابی کنند. بهحال، محققان نمی

ی، منجر به مطالعاتی بر روی فاکتورهای قابل ارزیابی تجربی شده است و اعتقاد بر آن است که مال یگزارشگر

باشند. مدیریت سود، کيفيت افشا و کيفيت سود برخی از معيارهای دهنده کيفيت گزارشگری مالی میانعکاس

و همکاران،  1گردد )وان بستفاده میاست یمال یگزارشگر تيفيکبرای ارزیابی  باشند که معموالًتجربی می

 یگزارشگر تيفيک گيری تجربی(. پژوهش حاضر شامل مروری بر ادبيات پيرامون معيارهای کليدی اندازه2009
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 یافشا تيفيسود، ک تیریسود، مد تيفيک :مشخص شده است از جمله یقبل تحقيقاتاست که توسط  یمال

 .یاطالعات و عدم تقارن اطالعات

 

 و کیفیت سودمشتقه  یابزارها

کند که در آن سود گزارش شده منعکس عنوان معياری تعریف میادبيات پژوهشی در ابتدا کيفيت سود را به

و  2(. فرانسيس2009؛ وان بست و همکاران، 2008، 1کننده واقعيت اقتصادی است )کریشنان و پارسونس

عنوان معياری برای کيفيت سود را بر روی هزینه سرمایه سهام ( تاثير هفت ویژگی سود، به2004) همکاران

های گردد.  ویژگیبندی میها مبتنی بر حسابداری یا بازار طبقهبررسی و شناسایی کردند. به عبارتی این ویژگی

باشند. بينی سود و هموارسازی سود میقابليت پيشمبتنی بر حسابداری شامل کيفيت اقالم تعهدی، پایداری سود، 

کاری است. اگرچه فرانسيس و های مبتنی بر بازار، شامل ارزش مربوط بودن، به موقع بودن و محافظهویژگی

های مبتنی بر حسابداری و بازار سود بر هزینه سرمایه تاثيرگذار است ( نشان دادند همه ویژگی2004همکاران )

 های مبتنی بر حسابداری، دارای باالترین تاثير است.ویژگی ولی بيان کردند

، (2015) ۷(، کمبل و همکاران2015) 6و چن 5(، عبدل خاليک2010) 4، هوگن3(2006ریچی و همکاران )

( ضرورت بهبود کيفيت گزارشگری مالی را براساس 2016و همکاران ) 9( و چانگ2016) 8برتن و همکاران

برای شناسایی مشتقه  یابزارهاتر از افشای گذاران قادر به استفاده دقيقتایيد نمودند. اگرچه سرمایه مشتقه یابزارها

مواضع بينی سود آتی باشند، اطالعات مالی مربوط با ها در معرض ریسک و پيشميزان قرار گرفتن شرکت

کننده پوشش ریسک اقتصادی، یا گذاران ممکن است منعکسغيرپوششی ریسک به کار رفته توسط سرمایه

-عنوان مواضع دیگر طبقهسایر مواضعی که به دنبال کاهش ریسک بوده اما به دليل معيار دقيق پوشش ریسک به

های ریسک تحت لوب پوششدهند تعيين مط( نشان می2015شوند، باشند. عبدل خاليک و چن )بندی می

SFAS 133 ها های مالی برای پذیرش ریسک بيشتر با افزایش مواضع تجاری آنباعث افزایش توانایی شرکت

 گردد. می
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 و مدیریت سودمشتقه  یابزارها

برای افزایش نوسان سود از طریق ناکارآمدی پوشش ریسک و/یا مشتقه  یابزارهابا توجه به پتانسيل استفاده از 

و مدیریت سود را بررسی نمودند. این مشتقه  یابزارهاسود و زیان تجاری، چندین مطالعه رابطه بين استفاده از 

متمرکز است. نتایج مشتقه  یابزارهامطالعه بر رابطه بين مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی، و پوشش ریسک 

عنوان نوعی مدیریت سود واقعی در نظر توان بهدین مطالعه بيان کرد که پوشش ریسک با مشتقات را میچن

 دهند. برای کاهش نوسان سود انجام می «واقعی»ها یک فعاليت گرفت، زیرا شرکت

و مشتقه  یابزارهاطور تجربی رابطه بين پوشش ریسک ( یکی از نخستين کسانی بود که به2001) 1بارتون

هایی جزیی برای هموارسازی سود را مورد بررسی قرار داد و شواهد نشان داد مشتقات و اقالم تعهدی جایگزین

دهند پيش از ( نشان می2002) 2( و پينکوس و راجگوپال2001های بارتون )باشند. یافتههموارسازی سود می

عنوان مدیریت اقالم تعهدی را به توانستند پوشش ریسک یاها می، شرکت133شماره  SFASسازی پياده

 های جایگزین هموارسازی سود مورد استفاده قرار دهند. مکانيسم

 

 و کیفیت افشامشتقه  یابزارها

( 2015( و کمپبل و همکاران )2015) 3که در افشاگری ابزار مشتقه شرایطی مناسب ایجاد شد، کمپبلدر حالی

( و 2006و همکاران ) 4های احمداین یافته های کامل داشتند. عالوه بردعوت به شفافيت بيشتر و افشاگری

تواند بر کيفيت ها چگونه میها در شرکت( بيان کردند ذهنيت افشاگری2016و همکاران ) 5مانچيراجو

( 2014) ۷( و چن و کينگ2011و همکاران ) 6د. به همين منوال گایگزارشگری مالی تأثير منفی داشته باش

باشند و این موضوع با شواهدی ارائه نمودند که افشاگری ابزار مشتقه حاوی اطالعات مربوط و ارزشمندی می

 شده است. ها بر هزینه سهام و سرمایه بدهی اثباتتاثير این افشاگری

 

 یاطالعاتعدم تقارن و مشتقه  یبزارهاا

ها و در حسابداری به دنبال کاهش عدم تقارن اطالعات بين شرکتمشتقه  یابزارهاطور کلی، استانداردهای به

گذاران هستند؛ با این حال، همچنان فضای قابل توجهی برای بهبود و پيشرفت وجود دارد. اگرچه بسياری سرمایه
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کنند که ( تایيد می2012، 2؛ لين و لين2013، 1و؛ دیوالی و شا2016از این مطالعات )چانگ و همکاران، 

 یابزارهاگذاران، در رابطه با گران و سرمایهفرآیندهای مدیریتی دارای یک مزیت اطالعاتی در برابر تحليل

های پردازش دهند که مدیران قادر به کاهش هزینهدر حسابداری بوده، همچنين تحقيقات نشان میمشتقه 

؛ کمپبل و همکاران، 201۷، 3باشند )آیرس و همکارانگذاران از طریق افشای داوطلبانه میسرمایهاطالعات برای 

2015 .) 

، چندین مشتقه یابزارهابا توجه به ماهيت پيچيده ابزار مشتقه، و همچنين پيچيدگی مرتبط با حسابداری 

سی کردند. قانون جاری حسابداری شفافيت را بررمشتقه  یابزارهاتحقيق رابطه بين عدم تقارن اطالعاتی و کاربرد 

مسئول ارزش منصفانه در ترازنامه هستند، و مشتقه  یابزارهاشرکت را بهبود بخشيده است، مشتقه  یابزارها

؛ 2015ای ازجمله حسابداری ارزش منصفانه وجود داشته است )کمپبل و همکاران، های قابل مالحظهمباحثه

 (. 2018و همکاران،  4؛ بيک201۷همکاران، ؛ آیرس و 2016چانگ و همکاران، 

 

 گیرینتیجه

-حال، هنوز فرصت نیبا ااند. ادبيات مالی و حسابداری مربوط با ابزار مشتقه طی دو دهه اخير رشد بسياری داشته

کمک  موجود اتيادبی که به مال یگزارشگر تيفيک نهيدر زم ژهیبه و، محققان وجود دارد یبرا یاريبس یها

 زيبودنشان مورد اقبال ن دیجد بـا وجود سکیر تیریمد نیاز ابزارهای نو یکیعنوان ابزارهای مشتقه به .کنندمی

های آنها بر اند، اما بررسیانجام شدهابزارهای مشتقه اگرچه بررسی ادبيات نظری درخصوص  اند.واقع شده

اند. برعکس ادبيات تمرکز نداشتهابزارهای مشتقه مشکالت حسابداری یا مشکالت گزارشگری مالی حول 

بر کيفيت ابزارهای مشتقه موضوعی پيشين، این پژوهش از ادبيات موضوعی دانشگاهی، بر تاثير مقررات 

ورد استفاده استانداردگذارها، محققان، تواند مگزارشگری مالی تمرکز دارد. تحقيق حاضر و مفاهيم پيش رو می

در  آتی پيرامون ابرازهای مشتقهمنظور انجام تحقيقات توان بهو دانشگاهيان حوزه حسابداری باشد؛ همچنين می

 حسابداری از پژوهش حاضر استفاده نمود.

گيری سودمندی در تصميممنظور های مشتقه، بهابزارمقررات کند، از ادبيات موضوعی حاضر پيشنهاد می

گذارها استفاده گردد. همچنين ادبيات مطرح شده در پژوهش حاضر براساس اطالعات فراهم شده برای سرمایه

برای مدیریت سود  های مشتقهابزارها را در استفاده از موقعيت کند مقررات فعلی توانایی شرکتپيشنهاد می
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(، بيشتر مطالعات به بررسی جزئيات 2013و همکاران،  2يک؛ کل2015و همکاران،  1)چویی کاهش داده است

ابزارهای هایی که از اطالعاتی بين شرکت نمشتقه برای کاهش عدم تقارابزارهای بيشتر و افشاگری ریسک 

 (.2015؛ کمپل و همکاران، 2015)کمپل،  اندکنند، پرداختهگذارها استفاده میو سرمایهمشتقه 

های زیادی برای محققان وجود دارد تا تحقيقات متفاوتی پيرامون که هنوز فرصتتحقيق حاضر نشان داد 

های آتی به بررسی رابطه بين ابزارهای مشتقه و گردد در پژوهشابزارهای مشتقه انجام دهند. به ویژه پيشنهاد می

ندگان استاندارد، کنباشد. تدوینبردی میرکيفيت حسابرسی بپردازند. پژوهش حاضر برای سه گروه مفيد و کا

گيری ترکيبی از ادبيات موضوعی ابزارهای محققان و دانشگاهيان در رشته حسابداری پژوهش حاضر در شکل

 باشد.منظور تدوین استاندارد به منظور بهبود کيفيت گزارشگری مالی مفيد میمشتقه به
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