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Fair value accounting for valuation of assets and liabilities has 
given managers the discretion.The purpose of this study is to 
investigate the effect of manager’s discretion allowed in fair 
value measurement on investment selling decisions. In order to 
test the research hypothesis, a questionnaire based on the 
scenario was used. This questionnaire is based on Green et al. 
(2015). The statistical population consists of all active financial 
analysts in investment companies and stock exchange brokers 
and the statistical sample of the study was determined using the 
sample size tables of Cohen et al. (2000) of 268 people. 
Multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate 
analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data and 
test hypothesis. The results of this study showed that 
conservatism and its interaction with the fair value volatility have 
a significant effect on the investment selling decisions based on 
fair value, but the fair value volatility has no significant effect on 
these decisions. Overall, the results of the research showed that 
the directors' discretions in fair value accounting affects 
investment selling decisions. 
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1- Introduction 

Accounting academics and practitioners have been debating the 

reliability and relevance of fair value accounting. According to Financial 

Accounting Standards, fair value accounting, often referred to as mark-to-

market occurs when a firm revalues assets and liabilities based on an exit 



 

price. Advocates contend that fair value provides valuable and timely 

information to financial statement users by increasing transparency that aid 

in assessing firm value. In contrast, opponents argue that fair value is 

transitory because once the asset or liability is traded, the related accounting 

entries are reversed (Green, 2015). Thus, fair value may provide misleading 

and unreliable information. In particular, Level 3 fair value assets have no 

observable inputs and are valued by managers’ assumptions, thus the fair 

value is subjective (Zyla, 2013). 

Level 3 fair values are unique in that subjective assumptions that are 

necessary to arrive at the fair value are based on unobservable inputs. 

According to the IASB codification glossary, unobservable inputs are 

defined as “market data that are not available and that are developed using 

the best information available about the assumptions that market participants 

would use 2 when pricing the asset or liability”. Depending on the valuation 

method selected, discretion can include the expected life of the asset or 

liability, the cash discount rate, and risk return rates (Zyla, 2013). This 

discretion can affect financial statements. 

Prior reserch has established that factors such as earnings management 

(Dechow and Shakespear, 2009, Dechow et al, 2010), optimism (Kedia and 

Philippon, 2009), national culture (Ball et al., 2000), fear of litigation (Lobo 

and Zhou, 2006), and auditor compliance (Milbradt 2012) influence the 

recognized fair value. However, limited research has examined how 

managerial behavioral effects prior to recognizing fair value (Chen et al., 

2013, Green, 2015). 

Motivated reasoning theory contends that individuals will perceive 

information in a manner that will benefit their desired outcome (Kunda 

1990). Thus, managers are likely to view a fair value that results in gains as 

a valid representation of the true underlying value. Because of the resulting 

unrealized gains, managers will be motivated to base Level 3 fair value 

selling decisions at the fair valuation amount (Green, 2015). 

When examining manager’s likelihood to sell a Level 3 fair value asset 

or liability, prospect theory (Kahneman and Tversky, 1979) suggests that 

only unrealized gain from the increase of the recognized fair value will 

motivate managers to be risk averse. In order to preserve the unrealized 

gain, managers will not sell the asset or liability if the market offers a price 

less than the most recent recognized fair value (Green, 2015). 

 



 

2- Hypothesis  

Based on theoretical foundations and research background, the research 

hypothesis can be expressed as follows:  

H1: The conservative level used in the assessment of fair value affects 

the decision to sell investment at the 3 level of fair value.  

H2: The level of historical volatility of fair value affects the decision to 

sell investment at the 3 level of fair value.  
H3: The interaction of the level of conservatism and the level of 

historical volatility of fair value, affects the decision to sell investment at the 

3 level of fair value. 

 

3- Methods 

This research in terms of purpose is a fundamental research, in terms of 

method is quasi-empirical and in the point of data collection is survey. In 

this research, to test the research hypothesis, a questionnaire based on the 

scenario was used. This questionnaire is based on Green (2015). The 

statistical population consists of all active financial analysts in investment 

companies and stock exchange brokers and the statistical sample of the 

study was determined using the sample size tables of Cohen et al. (2000) of 

268 people. Multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate 

analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data and test 

hypothesis. 

 

4- Results 

The results of this study showed that conservatism and its interaction 

with the fair value volatility have a significant effect on the investment 

selling decisions based on fair value. However, the fair value volatility has 

no significant effect on these decisions. The other results showed that 

financial analysts' demographic characteristics do not have a significant 

effect on investment decision-making. Overall, the results of the research 

showed that the directors' discretions in fair value accounting affects 

investment selling decisions. 

 

5- Discussion and conclusion 

Findings of the research indicate that with the increase in the level of 

conservatism used in the assessment of fair value, managers' willingness to 

sell investments increases. This result is consistent with the motivated 



 

reasoning and the prospect theory. The results of this study are consistent 

with the results of Green (2015). In addition, the results of the research 

showed that the historical volatility of fair value does not affect the decision 

of investment sales. This result is not consistent with agency theory and 

prospect theory, but is consistent with the results of Green (2015). The 

sensitivity analysis of this result suggests that, the increase in the fair value 

volatility, the asking sales price and the probability of sales below the 

current fair value has not increased and did not reduce the lowest acceptable 

price. 

 

Keywords: Manager Discretion, Conservatism, Fair Value Volatility, 

Investment Selling Decisions. 
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 چکیده
اختیارهااایی بااه ماادیران داده    هایباادهو    هاااییداراحسابداری ارزش منصفانه برای ارزیابی 

ی ارزش منصاافانه  ریگاندازهاختیارهای مدیران در  ریتأثی است. هدف پژوهش حاضر، بررس

مبتناای باار   نامهپرسااشاز  هادادهی است. برای گردآوری گذارهیسرمای فروش هامیتصمبر 

. جامعه آماااری  است(  2015برگرفته از پژوهش گرین )  نامهپرسشسناریو استفاده شد. این  

ی بااور   هااایکارگزاری و گذارهیاساارمی هاشاارکتاین پژوهش تحلیلگران مالی فعال در 

اوراق بهادار هستند. نمونه آماااری پااژوهش بااا اسااتفاده از جااداول حواام نمونااه کااوهن و  

  هاهیفرضو آزمون  هاداده لیوتحلهیتوزنفر تعیین شد. برای  268( برابر با 2000همکاران )

( استفاده شد. نتااای   متغیره )آنوال واریانس چندمتغیره )مانوا( و تحلیل واریانس تکاز تحلی

ی و تعاماال آن بااا سااطح نوسااان ارزش منصاافانه، باار  کارمحافظااهپژوهش نشان داد سطح 

ی دارد؛ همچنااین  داریمعن ریتأثی مبتنی بر ارزش منصفانه گذارهیسرمای فروش هامیتصم

ی  گذارهیساارمای فروش  هامیتصمی بر  داریمعن  ریتأثمنصفانه  نتای  نشان داد نوسان ارزش  

ی مدیران در حسااابداری ارزش منصاافانه،  ارهایاختکل نتای  پژوهش حاکی است  د. در ندار

 دارد.  ریتأثی  گذارهیسرمای فروش  هامیتصمبر  

ی فاروش هامیتصامی، نوساان ارزش منصافانه، کارمحافظاهاختیارهای مادیران،  :هادواژهیکل

  ی.گذارهیسرما
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 . مقدمه1

 کنناادگاننیحسابرسااان، تدو  ،یمااال یهاتکنندگان از صااورو اسااتفاده کنناادگانهیته

و  تیمباحث مارتب  باا مرباوو باودن، شافاف ریدرگ ،گذارانو مقررات یحسابدار یاستانداردها

هساتند.  1یماال یگزارشگر یالمللنیب یطبق استانداردها شدههیته یمال یهاصورت یسودمند

 یمثال بهاا هایو باده هااییداراارزش  یریگانادازه یاز الزامات بارا یفیاستانداردها، ط نیدر ا

شده است کاه بار  یمعرف یخالص ارزش فروش و ارزش فعل ،ینیگزیجا یبها ،یخیشده تارتمام

 (.1395)صفرزاده،  گذاردیم ریگزارشگر تأث یواحدها اتیعمل  یو نتا یمال تیوضع

آورد ارزش منصافانه بار یریگانادازهاز بر بازار است. هادف  یمبتن یاریارزش منصفانه مع

فعاانن  نیبا  یانتقال باده ای ییفروش دارا یمتعارف برا یااست که بر اسا  آن معامله یمتیق

(. در 2017 2میارزا و همکااران،) بازار انواام شاود یجار  یطبق شرا یریگاندازه خیبازار در تار

اساتانداردهای  ئاتیهو  3ی حساابداریالمللا نیباساتانداردهای  ئاتیهطی چهل سال گذشته، 

اناد. ی بررسی کردهریگاندازهمعیار  عنوانبهدر مورد استفاده از ارزش منصفانه  4بداری مالی،حسا

ی کیفای مرباوو و قابلیات اتکاا باودن ارزش اهیژگیو ی زیادی در مورد هاچالشدر این مدت، 

اساتانداردهای  ئاتیهی مفهاومی هااچارچوبمنصفانه مطرح شده اسات. باا توجاه باه اینکاه 

مبتنای بار ساودمندی اطالعاات  استانداردهای حسابداری ماالی ئتیهری و ابدای حسالمللنیب

فراهم کند؛  کنندگاناستفادهاطالعات مربوو و سودمندی را برای  تواندیماست، ارزش منصفانه 

ی حسابداری ضرورت یافته است )زامورا استانداردهااستفاده از ارزش منصفانه در تدوین  رو نیازا

کاه ارزش اعتقااد دارناد ارزش منصافانه  یحسابدار طرفداران(. 2018 5دیاز، رامیرز و مورالیس

 یهاکنندگان صاورتاساتفادهبارای  یاطالعات ارزشمند و به موقع ت،یشفاف شیمنصفانه با افزا

 (.2015 6گرین،) کندیمفراهم  یمال

افشااهای ی ارزش منصافانه و ریگانادازهافزایش ثبات رویه و قابلیت مقایساه در  منظوربه 

منصافانه مراتب ارزش سلساله، 13 شماره یمال یگزارشگر یالمللنیاستاندارد ب درآن، مرتب  با 

مذکور مستلزم این است که واحاد  مراتبسلسلهی ریکارگاست. به شده یبندسطح طبقه هدر س

ابی ی ارزشایهااروششده در ی ورودی استفادههادادهی ارزش منصفانه، ریگاندازهتواری هنگام 

ر ی کناد و دبندساطح، مشااهدهقابلی ورودی غیرهاادادهو  مشاهدهقابلی ورودی هادادهبه را 

فاراهم  کنندگاناساتفادهی ارزش منصفانه، چارچوبی را بارای ریگاندازهمورد افشاهای مرتب  با 
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ی هاادادهی ارزش منصفانه توس  واحد تواری باشد. ریگاندازهکند که بیانگر میزان ذهنیت، در 

رویادادها  ی بازار، مثل اطالعات مرتب  باهادادهیی هستند که با استفاده از هاداده، مشاهدهقابل

ۀ مفروضااتی باشاند کاه کننادمنعکسو معامالت واقعی در دستر  عموم، ایواد شده باشند و 

اهده، مشا ی غیرقابلهااداده. رنادیگیمی دارایی یا بدهی در نظار گذارمتیقفعانن بازار هنگام 

ی باازار در دساتر  نیسات و باا اساتفاده از بهتارین هااداده هااآنیی هستند که برای هاداده

ی دارایای یاا گذارمتیقشدۀ فعانن بازار در زمان مفروضات استفاده دربارهاطالعات در دستر  

بیشاتری در بازار که از عینیت  مشاهدهقابلی ورودی هاداده. با تمایز بین شوندیمبدهی، ایواد 

مشاهده در بازار که از ذهنیت بیشتری برخوردارند، میزان ی ورودی غیرقابلهادادهبرخوردارند و 

 یگزارشاگر یالمللا نیاساتاندارد ب) شاودیمی ارزش منصفانه مشخص هایریگاتکاپذیری اندازه

 (.2012، 13شماره  یمال

در بازارهای  شدهاعالمی هامتیقارزش منصفانه، بانترین سطح مربوو به  مراتبسلسلهدر 

 مشااهدهقابلی غیرهاادادهسطح مربوو به  نیترنییپاو  ی همانندهایبدهو  هاییدارافعال برای 

نشده( در بازارهاای فعاال )تعدیل شدهاعالمی هامتیقی سطح اول ارزش منصفانه، هادادهاست. 

 هااآنی باه ریگانادازهاریخ ی همانند هساتند کاه واحاد توااری در تا هایبدهو  هاییدارابرای 

در  شادهیبندطبقه شادهاعالمی هاامتیق جزباهیی هادادهی سطح دوم، هادادهدسترسی دارد. 

هساتند. در ساطح ساوم ارزش  مشااهدهقابل میرمساتقیغمستقیم یا  طوربهسطح اول است که 

در بناابراین ؛ ه هساتندمشااهد، غیرقابلهایبدهو  هاییدارای نزم برای ارزیابی هادادهمنصفانه، 

در  لایو  اسات؛ مشاهدهارزش منصفانه قابل یریگاندازه برای یورود یهاداده ،سطوح اول و دوم

باودن مشااهده قابلریغ (.1395)صافرزاده،  نیساتندمشااهده قابل یورود یهاداده ،سطح سوم

مساتلزم  ارزش منصافانه نیایتع شاودیمی ورودی در سطح سوم ارزش منصفانه، باعث هاداده

 انهارزش منصاف ی. مخالفاان حساابدارورودی شاود یهااادهدر ماورد دمادیران قضااوت  اعمال

ارائاه دهاد  ناپاذیریکنناده و اتکاارزش منصفانه ممکن است اطالعاات گمراه کنندیاستدنل م

 یهااداده بادون ،سطح سوم ارزش منصفانه یهایو بده هاییطور خاص، دارا(. به2015گرین، )

در ساطح  نی؛ بناابراشاوندارزیاابی می رانیمد ذهنی ستند و بر اسا  مفروضاتشاهده همقابل

، نیگارو  2013 7،الیا )ز اسات یذهنا  مستلزم اساتفاده از قضااوتارزش منصفانه سوم، تعیین 

 در ساطح ساوم ارزش منصافانه رانیماد یبرا یفراوان اریاخت شودیباعث م مشکل نیا(. 2015
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ی هااپژوهشنتاای  است،  رانیمد هایارزش منصفانه حاصل قضاوت نکهیا مرغ. علیفراهم شود

ساطح ساوم ارزش  دهادی( نشاان م2010) 9و سانگ و همکااران( 2009) 8ویازجمله کولقبلی 

. در مرباوطی فاراهم کنادو  پاذیراتکااطالعاات  ،کنندگاناساتفاده توانسته است بارایمنصفانه 

)کااادو  و  گذارانهیش منصاافانه باار ساارمارزا یحسااابداری قبلاای، برخاای از آثااار هاااپژوهش

( 2004 12،و همکاران رستیگران )هلی(، تحل2011 11،کوآنس و همکاران)و  (2012 10،همکاران

 15،و همکاااران نیپالنتاا  ؛2010،14،گ؛ واناا 2013 13،)چاان و همکاااران رانیماادی ریگمیو تصاام

 یانه در طا منصاف ارزش یحساابدارحااکی اسات  هااپژوهششده است. نتاای   یبررس (2008

 وهینت نی( به ا2004و همکاران ) رستی. هگذاردیم ریتأث گذارانهیبر سرما یریگمیتصم ندیفرا

گران لیتحل بر توانایی ،ارزش منصفانه امرتب  ب التیتعد نحوه شناسایی و گزارشگریکه  دندیرس

و همکااران  نیپالنتا . گذاردیماثر  ،کیستماتیسریغ سکیر و  کیستماتیس سکیر در تمایز بین

بار  یمبتنا  یو حساابدار منصافانه یهاابر ارزش یمبتن ی( نشان دادند چگونه حسابدار2008)

چان و نتاای  پاژوهش د. نشو یتیریمد یهامیدر تصم یریمنور به سوگ توانندیم یخیتار یبها

 ی مدیران دارد.هامیتصمبر  یارزش منصفانه آثار منفی حسابدارحاکی است ( 2013همکاران )

 یهااپژوهش، ارزش منصافانه سطح سوم استفاده از در شرای  انریرفتار مد ریتأث مورد رد

ایان از  یناشا  هاایاریاختقضااوت و ( و آثاار 2013)چن و همکاران، است  انوام شده یمحدود

(. 2015 ن،ی)گارمشخص نشده است وراق بهادار فروش ا مورددر  رانیمد یریگمیبر تصمسطح، 

در باور   شادهرفتهیناشران بازر  اوراق بهاادار پذ تمامی 1395از سال این در حالی است که 

 های ماالی سااننهملزم به تهیه و ارائه دو موموعاه صاورت ،اوراق بهادار تهران و فرابور  ایران

گزارشگری مالی و اساتانداردهای حساابداری  یالمللنی، بر اسا  استانداردهای بشدهحسابرسی

قضااوت و آثاار ضاروری اسات  رو نیا ازا(؛ 1395دار، باور  و اوراق بهاااند )ساازمان شدهایران 

در محای  ایاران مشاخص  رانیماد یریگمیر تصمبحسابداری ارزش منصفانه  یناش هایاریاخت

اهمیت پژوهش حاضر ایان اسات کاه شاواهدی را دربااره ساودمندی ارزش منصافانه در  شود.

ی امادهایپژوهش حاضار برخای از نین پا ؛ همچکندیم فراهمی گذارهیسرمای فروش هامیتصم

اساتاندارد و مادیران  ۀکننادنیتدو ی هاائتیهکناد و ی ارزش منصفانه را مشخص میریکارگبه

از نتای  این پژوهش استفاده کنند. بر این اسا ، هدف پژوهش حاضار بررسای تاأثیر  توانندیم

ی فااروش هامیمصاا تی و نوسااان ارزش منصاافانه، باار کارمحافظااهاختیااار ماادیران در مااورد 
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 ی ارزش منصفانه است.ریرگکابهی در شرای  گذارهیسرما

 ساسس ؛شودیم ارائه حوزه این درشده انوام یهاپژوهش و  نظری مبانی ادامه پژوهش، در

 و  پاژوهش، بحاث یهاافتهی تیدرنها و  پرداختهها آن آزمون روش و  پژوهش یهاهیفرض به بیان

 .می شود ارائهآمده دستبه نتای  ا سا بر پیشنهادهایی و  یریگوهینت

 

 پژوهشمبانی نظری . 2

پیامادهایی را بارای کیفیات  توانادیمی مدیران در سطح ساوم ارزش منصافانه، ارهایاخت

هاای گزارشاگری مادیریت را باه گزارشگری مالی داشته باشد. این اختیارها ممکن است تورش

 16ران،منعکس کند )فیلیپ و همکاا هکارانمحافظهقصد فریب یا به قصد فراهم کردن گزارشگری 

ی منصافانه، مادیران در رابطاه باا شاناخت ارزش منصافانه از هااارزش(. هنگام تعیاین 2017

ی منصافانه را هاارزش. مدیران ممکن است انگیزه داشته باشند که کنندیماختیارهایی استفاده 

ی اها پژوهشقرار بگیارد.  کارانهظهافمحی انتخاب کنند که در یک دامنه بیشتر یا کمتر اگونهبه

( معلاوم کارد مادیران 2010) 18( و دچاو و همکااران2009) 17دچاو و شکساسیر ازجملهقبلی 

ی در سود انتخاب کنند کاردست منظوربهی کمتر کارمحافظهی منصفانه را با هاارزش توانندیم

 دهدیمشواهد توربی نشان ی مدیریت را منعکس کند. در کل، نیبخوش تواندیمو این انتخاب 

ی کمتاری دارد، اقادام باه کارمحافظهی که امنصفانهمدیران از طریق انتخاب سطح سوم ارزش 

ی کمتاری کارمحافظاهیی را انتخااب کنناد کاه از هااارزشمدیریت سود کرده و ممکن اسات 

و ( و کادیا 2007) 19پانمن ازجملاهی یهااپژوهش(؛ همچناین 2015برخوردار باشاد )گارین، 

ی کارمحافظاهی، ساطح نیبخاوش( مشخص شد مدیران ممکن است به دلیل 2009) 20فلیسون

(، 2000) 21هاای باال و همکاارانی خود لحاظ کنند. در مقابال، پژوهشبرآوردهاکمتری را در 

دنیلای همچاون  باه تواننادیم( نشان دادند مادیران 2011) 23( و میلبرادت2006) 22لوبو و زو 

ی قانونی یا اجتنااب هاسکیری حسابداری، وجود برآوردهادر  کارانهافظهحموجود فرهنگ ملی 

ی بیشتری در ساطح ساوم ارزش منصافانه اساتفاده کنناد. کارمحافظه، از ترقیدقاز حسابرسی 

ی مادیران کارمحافظه( حاکی است اقالم برآمده از 1389نتای  پژوهش ستایش و جمالیان پور )

 ی نداشته است.ادیزی، با گذشت زمان تغییر اتیرعملیغهدی و حسابداران، یعنی اقالم تع

ی هااپژوهشش اوراق بهاادار اسات. ی در مورد فرو ریگمیتصمی مدیران، هامیتصمیکی از 
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بار فرآیناد  24ی درباره فاروش اوراق بهاادار، نقطاه مرجا ریگمیتصمهنگام  انددادهقبلی نشان 

(، باا اشااره باه نظریاه 1979) 25و تورساکی(. کاانمن 2015گارین، )دارد  ریتاأثی ریگمیتصام

. کننادیمی از نقطاه مرجا  اساتفاده ریگمیتصامافاراد در هنگاام  کننادیمبیاان  26اندازچشم

در فرآیناد  شادهنییتع( اعتقااد دارد کاه اجتنااب از زیاان، باه نقطاه مرجا  2009) 27بروملی

ی افاراد ریگمیتصامآیناد ( باه بررسای فر2011) 28ی وابسته است. باسل و همکارانریگمیتصم

ر هنگاام تشاکیل حااکی اسات د هااآنهنگام دریافت اطالعات جدید پرداختند. نتای  پژوهش 

؛ ی، اطالعات جدیدتر وزن بیشتری در تشاکیل آن نقطاه داردریگمیتصمنقطه مرج  در فرآیند 

ی بارای ریگمیتصامبنابراین انتظار بر این است که مدیران، از ارزش منصفانه جدیدتر در هنگام 

  (. بار اساا2015ی در سطح سوم ارزش منصفانه اساتفاده کنناد )گارین، گذارهیسرمافروش 

احتمال بیشتری وجود دارد افراد به نتایوی که تمایل به آن دارناد،  29تئوری استدنل انگیزشی،

د ی منطقی در خصوص این نتاای  محادو هاقضاوتاما به دلیل اینکه توانایی اعمال ؛ دست یابند

 کاهیهنگام( 1951) 31(. به اعتقاد ماارکس1990 30)کاندا، ابدیینمکامل تحقق  صورتبهاست، 

کنناد کاه بارای اهاداف به اطالعاتی توجه می احتمانً، اندافتهافراد به نتای  دلخواه خود دست ی

و ( معتقدند تئاوری اساتدنل انگیزشای دارای د2013) 32سودمند باشد. میشرا و همکاران هاآن

ای ی است. اول اینکه آیا افاراد بارای دنباال کاردن نتاای  خاود دارریگمیتصمبر  اثرگذارعامل 

که اگر تمایل افراد به دنبال کردن نتاای  افازایش  کنندیمانگیزه هستند یا خیر؟ آنان استدنل 

 جیاهتو موردنظری خود را در جهت دستیابی به نتای  هاتیفعالیابد، این احتمال وجود دارد که 

ی توجیاه بارا هااآن، اگر تمایل افراد به دنبال کردن نتای  کاهش یابد، گارایش حالنیبااکنند. 

ی خود نیز، باید کاهش یابد. دومین عامل به توانایی افراد برای تغییر دادن اطالعات به هاتیفعال

طلاوب را هایی که توانایی توجیه بارای دساتیابی باه نتیواه منف  خود مرتب  است. اگر ویژگی

هاا را یژگیایان و  تواننادیم، در معرض تفسیر قرار داشاته باشاد، افاراد دهدیمقرار  ریتأثتحت 

بنابراین در تئوری استدنل انگیزشای، ؛ ی کنندکاردستتوجیه نتای  مورد انتظار خود  منظوربه

 کم باشاد، ی زیاد یاکارمحافظهدارای  شدهییشناسادر شرایطی که ارزش منصفانه  شودیمبیان 

تا دقیق باودن اطالعاات را توجیاه کناد.  کندیمی کاردستی اگونهبهاطالعات را  احتمانًمدیر 

ی به دلیل تمایل مدیر به دستیابی به نتای  مورد انتظار که هماناا شناساایی ساود کاردستاین 

تخاااب ماادیر تمایاال بااه فااروش اوراق بهااادار دارد، بایااد ان کااهیهنگام. شااودیماساات، انوااام 
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ی توجیه کند که ایان اگونهبه دهشییشناسای کمتر یا بیشتر را برای ارزش منصفانه کارمحافظه

بنااابراین ؛ (2015ارزش منصاافانه شاااخص دقیقاای از ارزش دارایاای یااا باادهی باشااد )گاارین، 

بیشتر باشد، در تئوری استدنل  شدهتمامارزش منصفانه سطح سوم شرکت، از بهای  کهیهنگام

سایدن باه ارزش بارای ر شادهاستفادهکه حتی اگر مدیران از مفروضاات  شودیمی بیان انگیزش

 رو نیا ازادقیاق اسات؛  افتاهینتحققذهنی آگاه باشند، اعتقاد دارند ارزش منصفانه به دلیل سود 

ی قیمات کارمحافظاههنگام فروش دارایای یاا بادهی در ساطح ساوم ارزش منصافانه، ساطح 

باشاد، قیمات  ترکارانهمحافظه. اگر مفروضات دهدیمقرار  ریتأثت پیشنهادی فروش مدیر را تح

 کمتر باشد.   احتمانًی کمتر، کارمحافظهپیشنهادی فروش مدیر در مقایسه با مفروضات با 

ی مدیران راج  باه ریگمیتصم احتمانً کارانهمحافظهانتخاب ارزش منصفانه بیشتر یا کمتر 

، اندازچشام. بار اساا  تئاوری دهادیمقرار  ریتأثی را تحت فروش یا عدم فروش دارایی یا بده

 33ی را بار اساا  تااب  ارزش محادبریگمیتصامافراد تمایل دارند سود و زیان مرتب  با نتای  

افاراد  گریدبارتع؛ به(1979برای زیان( ارزیابی کنند )کانمن و تورسکی، ) 34برای سود( و معقر)

بناابراین ؛ شاوندیم، ریساک گریزتار رنادیگیمزیان قرار  در موقعیت سود نسبت به کهیهنگام

شده با ارزش منصافانه ساطح ساوم را یریگاندازهاحتمال کمتری وجود دارد که مدیران دارایی 

اگر دارایی با ارزش منصافانه  ؛ اما، بفروش برسانندشودیمکه در ترازنامه با قیمت زیادی گزارش 

یران تماایلی باه نگهداشات آن دارایای در ترازناماه اشد، مدی شده بگذارارزش ترکارانهمحافظه

افراد زیان کارده باشاند،  کهیهنگام( دریافتند 1979(. کانمن و تورسکی )2015ندارند )گرین، 

مادیران قصاد فاروش دارایای بنابراین در شارایطی کاه ؛ تمایلی به تحقق و پذیرش زیان ندارند

ی نا یبشیپ اندازچشامه را داشاته باشاند، تئاوری شده با سطح ساوم ارزش منصافانیریگاندازه

اگر فروش دارایی موجب تحقق زیان معامالت شود، تمایل مدیران به نگهداشات دارایای  کندیم

یال دارناد افاراد تما کنادیمی نا یبشیپ؛ همچناین تئاوری اساتدنل انگیزشای ابدییمافزایش 

بنابراین بار اساا  ؛ حمایت کند هاآناه ی کنند که از نتای  دلخوکاردستی اگونهبهاطالعات را 

ی شده باشد، احتمال گذارارزش ترکارانهمحافظهدارایی  کهیهنگام رودیماین دو تئوری، انتظار 

نصفانه ساطح ساوم شده با ارزش میریگاندازهکمی وجود دارد مدیران تمایلی به فروش دارایی 

 (.2015اشته باشند )گرین، شده است، دی منصفانه شناساییهاارزشکه کمتر از 

 هایبدهو  هاییدارا شدهییشناسابرای تعیین ارزش منصفانه  شدهاستفادهی ورودی هاداده
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( نشان دادند 1995) 35ممکن است منور به الگوهای نوسانی زیاد یا کمی شود. بارث و همکاران

 منظورباه تواننادیممدیران  ؛ امانوسان تاریخی داشته باشد تواندیمارزش منصفانه اوراق بهادار 

ی اساتفاده کنناد. گاذارارزشی هامدلتغییر در الگوی نوسان تاریخی، از مفروضات متفاوتی در 

ی باا اساتفاده از گاذارارزششامل تعدیل عمر دارایی یاا نارب باازده یاا  تواندیماین مفروضات 

 کاهییازآنوا(. 1320؛ زیاال، 2006 37متفااوت باشاد )هاودر و همکااران، 36ی درآمادیهاروش

ی دارای اختیاار هساتند، گاذارارزشدر مدل  شدهاستفادهمدیران در رابطه با مفروضات ورودی 

قارار دهناد. مادیران  ریتاأثرا تحت  شدهییشناساالگوی نوسان تاریخی ارزش منصفانه  تواندیم

باازده، الگاوی از طریق تغییر مفروضات مرتب  با دوره نگهداری دارایی یا ریساک نارب  تواندیم

ایواد کنند. افزایش نوساان، منوار باه عادم  شدهییشناسانوسانی یا پایداری از ارزش منصفانه 

تئاوری ؛ همچناین بار اساا  تئاوری نماینادگی و شاودیماطمینان باه ارزش منصافانه آتای 

ندارناد )بریناک و  هااییدارا، مادیران ریساک گریاز نیاز تماایلی باه نگهاداری ایان اندازچشم

 هااآنیی کاه ارزش منصافانه هااییدارا(. در مقابل، 2012 39؛ رگو و ویلسون،2016 38ان،همکار

 رو نیا ازا(؛ 2015الگوی تاریخی پایداری دارد، ریسک ارزش منصفانۀ آتی کمتاری دارد )گارین، 

ی کاه امنصافانهانتظار داشت در نوسان زیاد، قیمت پیشانهادی فاروش مادیر از ارزش  توانیم

 اشاره حوزه این در شدهانوام مطالعات برخی به ادامه . درشده است، کمتر باشدجدید شناسایی 

 .شودیم

در  خصاوصبهی ارزش منصافانه برآوردهاا( دریافتناد 2017) 40ساپکاوزکین و اورلوسکی 

ی مالی استفاده شوند و اطالعاات ساودمندی ریگمیتصمی ندهایفرادر  توانندیمسطح سوم آن، 

ی ساازمانی هااتفاوتکه  به این نتیوه رسیدند( 2017) 41تنی فارکا و ناوافیچتر فراهم کنند. 

در پاردازش و  گذارانهیسرمابین کشورها، از قبیل محی  اطالعاتی یا پیچیدگی بازار، بر توانایی 

. نتای  پژوهش باارون گذاردیم ریتأث هاآنی گذارارزشلحاظ کردن اطالعات ارزش منصفانه در 

انه، عادم ی ساطح ساوم ارزش منصافریگاندازه( نشان داد افشای مرتب  با 1620) 42و همکاران

ارزش منصفانه با عملکرد  افتهینتحققو سود یا زیان  دهدیماطمینان تحلیلگران مالی را کاهش 

در  شادهاعمالی کارمحافظاهسطح  ( دریافت2015گرین ) دارد. داریمعنشرکت رابطه مثبت و 

ش و قیمات فاربار ، ولای گاذاردیتأثیر نم اوراق بهاداربر احتمال فروش ارزیابی ارزش منصفانه، 

 فتنی و احتماال فاروش کمتار از ارزش ارزش منصافانۀ جااری،ریپذ متیق کمترین پیشنهادی،
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اساات؛ همچنااین نتااای  پااژوهش او نشااان داد نوسااان تاااریخی ارزش منصاافانه، باار  رگااذاریتأث

( باه ایان 2011) 43نچمان و همکااران .نادارد ی مدیران تاأثیرگذارهیسرمای فروش هامیتصم

 گذارانهیسارما، شاوندینمی ریگانادازهها به ارزش منصافانه که زمانی که بدهی نتیوه رسیدند

ی تمایل کمی به تحصیل اطالعات مرتب  با تغییرات ریسک اعتباری دارند. عاالوه بار ارحرفهیغ

 گذارانهیساارماباارای انه تااا حاادی ی ارزش منصاافریگاناادازهایاان، نتااای  پااژوهش نشااان داد 

 .ی، غیرممکن استارحرفهیغ

( نشان دادند دیدگاه خبرگاان حرفاه در ایاران نسابت باه 1397گل محمدی و رحمانی ) 

ی و ریگانادازهدر ماورد  شادهییشناساهاای فنای ارزش منصفانه مثبت است؛ اماا چالشالگوی 

آن  ۀی گساتردریکارگباهمنصفانه و  پذیرش الگوی ارزش شودیمافشای ارزش منصفانه، موجب 

( دریافت ارزش منصافانه، تنهاا معیاار کاافی بارای 1395شود. میرزایی ) زیبرانگچالشدر عمل 

ی بر اسا  این مبنا، باید به سامت ریگاندازهی عناصر حسابداری نیست و برای بهبود ریگاندازه

( به این نتیواه رساید 1395نگان )افشای مکمل، شواهد عینی و ارائه نتای  دقیق روی آورد. افر

الزحمه حقی غیرجاری و تناوب آن با هاییداراکه تودید ارزیابی با مبنای ارزش منصفانه، برای 

. مثبات و معنااداری دارد ۀرابط ،در بور  اوراق بهادار تهران شدهرفتهیهای پذی شرکتحسابرس

آن بار  ریی ارزش منصافانه و تاأثپذیرش استاندارد حسابدار( نشان داد در مورد 1394میهمی )

باین دیادگاه حسابرساان  و ها بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه ساایر نموناه ،سود حسابداری

بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرساان ؛ اما تفاوت وجود دارد ،کنندگان استانداردنداخلی و تدوی

  .فاوت وجود نداردکنندگان استاندارد و دانشگاهیان تداخلی و بین دیدگاه تدوین

 

 ی پژوهشهاهیفرض. 3

هایی باه شارح کمتار از ارزش مطارح بر اسا  مبانی نظاری و پیشاینه پاژوهش، فرضایه

 :شودیم

ی هامیتصامشاده در ارزیاابی ارزش منصافانه، بار ی استفادهکارمحافظهفرضیه اول: سطح 

 دارد. ریتأثی در سطح سوم ارزش منصفانه گذارهیسرمافروش 

ی در گذارهیسارمافاروش  یهامیارزش منصفانه، بر تصمتاریخی  نوسانسطح م: فرضیه دو 

 دارد. ریتأثسطح سوم ارزش منصفانه 



 262 1398پایيز و زمستان ، دوم، شماره یازدهمهاي حسابداري، دوره مجله پيشرفت 

ارزش منصافانه، بار  یخیو ساطح نوساان تاار یکارتعامال ساطح محافظاهفرضیه ساوم: 

 .دارد ریسطح سوم ارزش منصفانه تأثدر  یگذارهیفروش سرمای هامیتصم

 

 . روش پژوهش4

 ازلحااظ  شابه توربای و  تحلیلی از ناو  ماهیت ازلحاظ  هدف بنیادی، ازنظر ضرحا پژوهش

جامعاه آمااری پاژوهش تماامی تحلیلگاران ماالی باازار  است. ، پیمایشیهادادهروش گردآوری 

در  .ی بااور  اوراق بهااادار اسااتهااایکارگزاری و گذارهیساارمای هاشاارکتساارمایۀ فعااال در 

های حوام ی محاسبۀ حوم نمونه، استفاده از جادولبرا روش نیترسادههای آزمایشی، پژوهش

باا در  روش، ایان (. بر اساا 1389)نادی و سوادیان،  است( 2000) 44نمونۀ کوهن و همکاران

انادازه  شونده و بررسی تعداد چهار گروه درصد،80آزمون  توان درصد،5خطای  سطح نظر گرفتن

نفر تعیین شاد. علات وجاود چهاار  68انه هارگهای چدرصد، حوم نمونه هر یک از گروه20اثر 

ی )زیاد و کم( و سطح نوساان کارمحافظه، وجود چهار سناریو با ترکیب سطح دهندهپاسخگروه 

. باید به پرسشنامه پاساخ داده شاود هاآنکه بر اسا   استتاریخی ارزش منصفانه )زیاد و کم( 

( و باا توجاه 1397یریان آرانی، و قدجوی ی نتای  پژوهش )خواریپذمیتعمبرای افزایش اعتبار و 

، تعداد چهارصد پرسشنامه در چهاار شودینمپاسخ داده  هاپرسشنامهتعدادی از  معمونًبه اینکه 

، پاس شادهدادهپاسخپرسشنامه  295ی هدفمند توزی  شد. از ریگنمونهگروه صد نفری به روش 

، هااگروهدر هار یاک از  ندگانکنمشاارکتی تعداد سازهمسانی ناقص و هاپرسشنامهاز حذف 

نموناه پاژوهش انتخااب  عنوانباهنفاری  67پرسشنامه شامل چهار گاروه  268تعداد  تیدرنها

شاده قارار انتخاب یتحلیلگران مال اریدر اختتوزی  شده و صورت حضوری به هاپرسشنامهشدند. 

ه و مالی بازار سارمای ال سابقه تحلیلگریباید بیش از پن  س شدهانتخابتحلیلگران مالی  .گرفت

 دساتر تحصیالت مرتب  )حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد(، داشته و با ساهولت نسابی در 

 باشند.

و منطبق با محی  بازار سرمایه ایران  ( اقتبا 2015گرین ) از پژوهش پرسشنامه پژوهش

باین  نهاایی توزیا  از قبال پرسشنامه، سناریو و روایی  از اطمینان منظوربه یتدرنهاتعدیل شد. 

بررسای  حساابداری را تعادادی از اساتادان شدهنیتدو  یهاپرسشنامهسناریوها و  اعضای نمونه،

اعمال شاد. در پرسشانامه پاژوهش، ابتادا مفهاوم ارزش منصافانه و آثاار  هاآن نظرات و  کردند
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بداری ی ارزش منصفانه تبیین و حسای و سطح نوسان قیمت بر ارزیابکارمحافظهاحتمالی سطح 

مبتنای بار دو  2×2سسس بر اساا  طارح آزمایشای  مختصر معرفی شد؛ طوربهارزش منصفانه 

ی )زیاد و کم( و سطح نوسان قیمت )زیاد و کم(، در چهار حالت بارای کارمحافظهموضو  سطح 

ناریوها فارض شاده تدوین شد. در س وهایسناری در اوراق بهادار، گذارهیسرمایک شرکت فرضی 

های غیر ها )شرکتدر سهام سایر شرکت بلندمدتی گذارهیسرماقصد دارد  نظردماست شرکت 

را بار اساا  روش ارزش  افتاهینتحققبورسی و غیر فرا بورسای( داشاته باشاد و ساود و زیاان 

 منصفانه شناسایی کند. 

ی مذکور در طبقه ساطح ساوم گذارهیسرمادر سناریو بیان شده است به دلیل قرار گرفتن 

های ماالی، شارکت باا ارزش منصافانه در صاورتفانه، هنگام انوام تعدیالت مرتب  ارزش منص

در اختیار نداشته است؛ بنابراین قضااوت  هامتیقرهنمودی از بازار سهام برای مقایسه  گونهچیه

عالوه بر  ی زیاد یا کم همراه باشد.کارمحافظهبا  تواندیمر در تعیین ارزش منصفانه و اختیار مدی

ش منصفانه اوراق بهادار سطح سوم که مدیران در سه سال گذشته )شاش روند تاریخی ارزاین، 

اند، نیز به دو وضعیت با نوسان کام ی مشخص کردهگذارهیسرما( برای این ماههششمالی  ۀدور

برجساته (، بارای 2015و با نوسان زیاد در سناریوها گزارش شد. به پیاروی از پاژوهش گارین )

ی در اوراق بهادار، در هار یاک از ساناریوهای چهارگاناه، گذارهیسرماقیمت کردن سطح نوسان 

شاد تاا روناد نوساان ارزش منصافانه بهتار متناسب با شرای  سناریو نمودار و جدولی نیز ارائه 

ارائاه شاد و  ماههششآشکار شود. در نمودارها تغییرات ارزش منصفانه در طی شش دورۀ مالی 

هماراه باا ساود و زیاان  ماههششی طی شش دورۀ مالی گذارهیمارسدر جداول، ارزیابی مودد 

در پاژوهش  کنندگانشارکت آن گزارش شد. در هر یک از سناریوهای چهارگانه، به افتهینتحقق

ی زیاد یا کم و در ساطح زیااد یاا کمای از نوساان کارمحافظهبا  ادشدهگفته شده اوراق بهادار ی

در پژوهش خواساته شاده اسات خاود را در  کنندگانشرکت از تیدرنها. اندشدهقیمت، ارزیابی 

انتهاای ساناریو باه . در ی کنندریگمیتصمی قرار داده و گذارهیسرماجایگاه مدیر شرکت فرضی 

 رو نیا ازای جدیادی انواام دهاد؛ گذارهیسارمامدیر فرضی شرکت گفته شد شرکت قصاد دارد 

سه سال قبل را که باه  شدهیداریخردار ق بهااورا تواندیمبنابراین مدیر ؛ نیازمند نقدینگی است

ی شده است به فاروش برسااند یاا وجاوه نزم را از محال گذارارزشارزش منصفانه سطح سوم 

ی هاسااال تیا درنهای جدیاد را انواام دهاد. گذارهیسرماو  نیتأم هایگذارهیسرمافروش سایر 
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ایاان نیاز اطالعاات ه و در پمطارح شاد سااالی فروش مدیر در قالب چهار هامیتصممربوو به 

 پژوهش پرسیده شد. در کنندگانمشارکتهای دموگرافیک مربوو به ویژگی

های پژوهش، از چهاار متغیار وابساته اساتفاده شاده با توجه به اینکه در هر یک از فرضیه

 45از تحلیال واریاانس چنادمتغیره )ماانوا( هاهیفرضا و آزماون  هاداده لیوتحلهیتوزاست، برای 

-واریانسشد. در تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا(، برای اطمینان از همگونی ماتریس  فادهاست

ی آماره ایان آزماون از داریمعن. بانتر بودن سطح شودیماستفاده  46کواریانس، از آزمون باکس

استفاده از تحلیال  فرضشیپاز طرف دیگر، (. 1394)پلنت،  است، بیانگر وجود همگونی 0/ 001

بارای بناابراین ؛ ی وابسته استرهایمتغچندمتغیره )مانوا(، وجود همبستگی کافی بین انس واری

استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره  منظوربهآزمون کفایت همبستگی بین متغیرهای وابسته، 

باودن آمااره ایان آزماون حااکی از وجاود  داریمعنا اساتفاده شاد.  47)مانوا(، از آزمون بارتلات

متغیرهای مساتقل  ریتأثتعیین  منظوربهبین متغیرهای وابسته است؛ همچنین افی گی کهمبست

اساتفاده شاد. در تحلیال  48متغیره )آناوا(بر هر یک از متغیرهای وابسته از تحلیل واریانس تاک

اساتفاده  49، از آزماون لاوینهااگروههمگاونی واریاانس متغیره )آنوا( برای بررسای واریانس تک

 هااگروهباشد، بیانگر همگونی واریانس  0/ 05ی آزمون لوین بانتر از داریمعن اگر سطح. شودیم

 (.1390است )طلوعی اشلقی و همکاران، 

تحلیل واریانس چنادمتغیره ( که مبتنی بر 1پژوهش از مدل ) یهاهیفرضآزمون  منظور به

 ه است.است، استفاده شد )مانوا(

 

𝐷𝑆𝑖 (1مدل ) = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 + 𝛽2𝑉𝑂𝐿𝑖 + 𝛽3𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖 × 𝑉𝑂𝐿𝑖 

 

متغیار وابساته از چهاار  عنوانباهی است کاه گذارهیسرمای فروش هامیتصم iDSفوق در مدل 

 متغیر کمتر از ارزش تشکیل می شود:

تاا  95ی اناهیگز(: این متغیر در قالاب طیاه هیواده ASKقیمت فروش پیشنهادی ) .1

ی، گذارهیساارمایااال( قیماات فااروش پیشاانهادی میلیااارد ر 5ل )بااا فاصااله میلیااارد ریااا 180

 .شودیمی ریگاندازه

تاا  95ی اناهیگز(: این متغیر در قالب طیه هیواده LOWکمترین قیمت پذیرفتنی ) .2
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، یگذارهیسارمامیلیارد ریال( کمترین قیمات فاروش پاذیرفتنی  5میلیارد ریال )با فاصله  180

 .شودیمی ریگاندازه

ی صافر تاا انهیگزیازده  هیدر قالب ط ریمتغ نی(: اSELLتمال فروش اوراق بهادار )حا .3

 .شودیم یریگاندازهی، گذارهیسرمادرصد( احتمال فروش 10صد درصد )با فاصله 

 نیا ا(: LOW_FVاحتمال پذیرش قیمت پیشنهادی کمتر از ارزش منصافانۀ جااری ) .4

درصاد( احتماال پاذیرش 10فاصاله  د درصد )باای صفر تا صانهیگزیازده  هیدر قالب ط ریمتغ

 .شودیم یریگاندازهی، گذارهیسرماقیمت پیشنهادی کمتر از ارزش ارزش منصفانۀ جاری 

:CONS  ی دووجها شده در ارزیاابی ارزش منصافانه متغیاری ی استفادهکارمحافظهسطح

صاورت عادد صافر  ی بان باشد، عدد یک و در غیر اینکارمحافظهاست که اگر در سناریو سطح 

 .ابدییمبه آن اختصاص 

VOL ی اسات کاه اگار در ساناریو دووجها : سطح نوسان تاریخی ارزش منصفانه متغیری

 .ابدییمر غیر این صورت عدد صفر به آن اختصاص سطح نوسان بان باشد، عدد یک و د

 

 ی پژوهشهاافته. ی5

 ی توصیفی پژوهشهاافتهی .1-5

جنسیت، سن، تحصیالت، تورباه  ازلحاظ  در پژوهش نندگانکمشارکت توصیفی آمار نتای 

 است. ارائه شده (1نگاره ) دردر حوزه تحلیلگری مالی،  هاآنتحلیلگری و سمت 

 

 دهندگانپاسخ ی جمعیت شناختی هایژگ یو: نتایج آمار توصیفی  1نگاره 

 سمت در حوزه تحلیلگری سطح تحصیالت  جنسیت 

 درصد  تعداد  سمت  درصد  تعداد  مدرک درصد  تعداد  جنس 

 ٪54 145 کارشنا   ٪31 83 لیسانس  ٪27 73 زن

 ٪73 195 مرد
کارشناسی  

 ارشد
146 55٪ 

کارشنا  

 ارشد
65 24٪ 

 ٪22 58 مدیر ٪14 39 دکتری    

 ٪100 268 جم   ٪100 268 جم   ٪100 268 جم  
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 سابقه توربه تحلیلگری سن

 درصد  تعداد  سابقه  درصد  تعداد  سن

 ٪38 103 سال  10کمتر از  ٪37 98 سال  35کمتر از 

 ٪40 107 سال  20تا  10 ٪40 108 سال  45تا  35

 ٪22 58 سال  20بیشتر از  ٪23 62 سال  45بیشتر از 

 ٪100 268 جم   ٪100 268 جم  

 های پژوهش منب : یافته
 

ی هاپرسشانامهباه  دهندگانپاساخ(، بیشاترین 1با توجه به نتاای  بیاان شاده در نگااره )

تحصایالت کارشناسای ارشاد، دارای سامت کارشانا  در حاوزه س مرد، دارای پژوهش از جن

تاا  10 هااآنسال بوده و سابقه توربه تحلیلگری  45تا  35تحلیلگری مالی و در محدوده سنی 

 . استسال  20

 

 یگذارهیسرمای فروش هامیتصمنتایج مقایسه میانگین  .2-5

ی فاروش چهارگاناه در شارای  هامیمتصا ( میاانگین هار یاک از 5( تاا )2ی )هانگارهدر 

ی نوسان قیمت زیاد، نوسان قیمت کم و کلای هاتیوضعی زیاد و کم، به تفکیک در کارمحافظه

 ارائه شده است. 
 

 یگذارهیسرما: مقایسه میانگین احتمال فروش 2نگاره 

 کل  منصفانهنوسان کم ارزش  نوسان زیاد ارزش منصفانه 

 میانگین  
انحراف 

 معیار 

 

 اد تعد
 میانگین 

انحراف 

 معیار 
 میانگین  تعداد 

انحراف 

 معیار 
 تعداد 

 134 19/0 52/0 67 18/0 5/0 67 20/0 54/0 ی زیاد کارمحافظه

 134 17/0 58/0 67 17/0 55/0 67 16/0 61/0 ی کمکارمحافظه

 -06/0 -05/0 -07/0 تفاوت میانگین 

 -t 36/2- 69/1- 85/2آماره 

 ( 005/0) ( 093/0) ( 020/0) یداری معنسطح 

 های پژوهش منب : یافته
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تفاااوت میااانگین احتمااال فااروش  t(، آماااره 2در نگاااره ) شاادهارائهبااا توجااه بااه نتااای  

ی نوسان زیاد، کم و کلای، باه هاتیوضعی زیاد و کم در کارمحافظهی در دو حالت گذارهیسرما

کال ارزش منصافانه نوسان زیااد و  0/ 05است که در سطح خطای  2/ 85و  1/ 69، 2/ 36ترتیب 

ی نوساان زیااد و کلای ارزش هاتیوضاعاستنباو کارد در  توانیم. بر این اسا  است داریمعن

ش شااده در ارزیااابی ارزش منصاافانه باار احتمااال فاارو ی لحاظ کارمحافظااهمنصاافانه، سااطح 

 ی تأثیر دارد. گذارهیسرما

 

 یگذارهیسرما: مقایسه میانگین قیمت فروش پیشنهادی 3نگاره 

 
ن زیاد ارزش سانو

 منصفانه 
 کل  نوسان کم ارزش منصفانه

 میانگین  
انحراف 

 معیار 
 میانگین  تعداد 

انحراف 

 معیار 
 میانگین  تعداد 

انحراف 

 معیار 
 تعداد 

 134 84/12 38/146 67 85/11 73/143 67 32/13 03/149 ی زیاد کارمحافظه

 134 31/13 43/162 67 55/10 98/162 67 66/15 88/161 ی کمکارمحافظه

 -05/16 -25/19 -85/12 تفاوت میانگین 

 -t 12/5- 93/9- 05/10آماره 

 ( 000/0) ( 000/0) ( 000/0) یداری معنسطح 

 های پژوهش منب : یافته

 

تفاوت میانگین قیمات فاروش پیشانهادی  t(، آماره 3در نگاره ) ارائه شدهبا توجه به نتای  

ی نوسان زیاد، کام و کلای باه هاتیوضع و کم دری زیاد کارمحافظهی در دو حالت گذارهیسرما

اسات. بار ایان اساا   داریمعنا  0/ 05است که در سطح خطاای  10/ 05و  9/ 93، 5/ 12ترتیب 

ی نوسااان زیاااد، کاام و کلاای ارزش منصاافانه، سااطح هاتیوضااعاسااتنباو کاارد در  تااوانیم

ی گذارهیسارماشده در ارزیابی ارزش منصفانه بر قیمات فاروش پیشانهادی ی لحاظ کارمحافظه

 یر دارد.تأث
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 یگذارهیسرما : مقایسه میانگین کمترین قیمت فروش پذیرفتنی 4نگاره 

 کل  نوسان کم ارزش منصفانه نوسان زیاد ارزش منصفانه 

 میانگین  
انحراف 

 معیار 

 

 تعداد 
 میانگین 

انحراف 

 معیار 
 میانگین  تعداد 

انحراف 

 معیار 
 تعداد 

ی کارمحافظه

 زیاد
85/129 32/15 67 21/128 33/13 67 03/129 33/14 134 

ی کارمحافظه

 کم
63/144 93/16 67 97/140 12/16 67 80/142 57/16 134 

تفاوت 

 میانگین 
78/14- 76/12- 77/13- 

 -t 30/5- 99/4- 27/7آماره 

سطح  

 یداری معن
(000/0 ) (000/0 ) (000/0 ) 

 های پژوهش منب : یافته

 

تفااوت میاانگین کمتارین قیمات فاروش  t(، آمااره 4نگاره )در  شدهارائهبا توجه به نتای  

ی نوسان زیاد، کام و هاتیوضعی زیاد و کم در کارمحافظهی در دو حالت گذارهیسرماپذیرفتنی 

. بار ایان اسات داریمعنا ، 0/ 05است که در سطح خطاای  7/ 27و  4/ 99، 5/ 30کلی به ترتیب 

زیااد، کام و کلای ارزش منصافانه، ساطح ساان ی نوهاتیوضعاستنباو کرد در  توانیماسا  

شااده در ارزیااابی ارزش منصاافانه باار کمتاارین قیماات فااروش پااذیرفتنی ی لحاظ کارمحافظااه

 ی تأثیر دارد.گذارهیسرما
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 ی کمتر از ارزش ارزش منصفانۀ جاریگذارهیسرما: مقایسه میانگین احتمال فروش 5نگاره 

 نوسان بانی ارزش منصفانه 
ارزش نوسان پائین 

 منصفانه 
 کل 

 میانگین  
انحراف 

 معیار 
 میانگین  تعداد 

انحراف 

 معیار 
 میانگین  تعداد 

انحراف 

 معیار 
 تعداد 

 134 23/0 38/0 67 21/0 39/0 67 25/0 37/0 ی بان کارمحافظه

 134 21/0 30/0 67 18/0 27/0 67 24/0 32/0 ی پائین کارمحافظه

 08/0 12/0 05/0 تفاوت میانگین 

 t 11/1 33/3 96/2آماره 

 ( 003/0) ( 001/0) ( 271/0) یداری معنسطح 

 های پژوهش منب : یافته

 

تفاااوت میااانگین احتمااال فااروش  t(، آماااره 5در نگاااره ) شااده ارائااهبااا توجااه بااه نتااای  

ی زیااد و کام در کارمحافظاهی کمتر از ارزش ارزش منصفانۀ جااری، در دو حالات گذارهیسرما

اسات کاه در ساطح خطاای  2/ 96و  3/ 33، 1/ 11 بیترتم و کلی به ی نوسان زیاد، کهاتیوضع

ی هاتیوضاعاستنباو کارد در  توانیماست. بر این اسا   داریمعندر نوسان کم و کلی  0/ 05

شده در ارزیاابی ارزش منصافانه بار ی لحاظ کارمحافظه، سطح نوسان کم و کلی ارزش منصفانه

 رزش منصفانۀ جاری تأثیر دارد. ی کمتر از ارزش اگذارهیسرمااحتمال فروش 

 

 ی پژوهشهاهیفرضنتایج آزمون  .3-5

( 6ی پاژوهش، در نگااره )هاهیفرضا نتای  تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا( برای آزماون 

اساتفاده شاده اسات.  50تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمون نمبدای ویلکارائه شده است. در 

باشاد، تاأثیر آن  ترکوچکهر چه شاخص ویلک یک متغیر یعنی ؛ این شاخص ارزش منفی دارد

 . شودیممتغیر بیشتر 
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 ی اول تا سومهاه یفرض: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا( 6نگاره 

 تأثیر

 شاخص 

نمبدای 

 ویلک

درجه 

 آزادی
 Fآماره 

 سطح 

 یداری معن

 موذور اتای تفکیکی

)درصد واریانس  

 تبیین شده( 

 995/0 000/0 775/12567 4 005/0 بدأمعرض از 

 299/0 000/0 788/27 4 701/0 ی کارمحافظه

 029/0 102/0 956/1 4 971/0 نوسان ارزش منصفانه

ی *نوسان ارزش کارمحافظه

 منصفانه 
960/0 4 727/2 030/0 040/0 

 180/263 آماره خی دو آزمون بارتلت  848/1 آزمون باکس  Fآماره 

 000/0 یداری معنسطح  003/0 یداری معنسطح 

 های پژوهش منب : یافته

 

ی داریمعنا و ساطح  1/ 848آزمون بااکس F (، آماره6شده در نگاره )با توجه به نتای  بیان

ی پیشنهادی همگونی کواریانس رعایت شده اسات؛ هامدلبنابراین در ؛ است 0/ 001آن بانتر از 

و  263/ 180ره خای دو آزماون بارتلات ؛ همچناین آماااستشده مناسب درنتیوه مدل استفاده

است که حاکی از وجود همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته برای استفاده از تحلیل  داریمعن

 .  استواریانس چندمتغیره )مانوا( 

ی در ارزش منصافانه، بار تصامیم کارمحافظاهساطح  ریتاأثرسی فرضیه اول پژوهش به بر

چنانچه نتاای  ماذکور در  .پردازدیمنصفانه مدیران ی در سطح سوم ارزش مگذارهیسرمافروش 

 0/ 05است که در ساطح خطاای  27/ 788ی کارمحافظهمتغیر  F، آماره دهدیم( نشان 6نگاره )

اختیار مادیر در اساتفاده  گریدعبارت؛ بهشودنمیبنابراین فرضیه اول پژوهش رد ؛ است داریمعن

دارد.  ریتاأثی گذارهیسارمای فاروش هامیتصمه بر ی ارزش منصفانریگاندازهی در کارمحافظهاز 

ی هامیتصامدرصاد از تغییارات در 29/ 9شاخص موذور اتای تفکیکی این متغیر حااکی اسات 

ی مااورد اسااتفاده در کارمحافظااهی ماادیران، ناشاای از تغییاار در سااطح گذارهیساارمافااروش 

 .استی ارزش منصفانه ریگاندازه

ی هامیارزش منصافانه، بار تصامتاریخی  نوسانسطح  ریتأثفرضیه دوم پژوهش به بررسی 
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چنانچه نتاای  ماذکور در  .پردازدیم ی در سطح سوم ارزش منصفانه مدیرانگذارهیسرمافروش 

است کاه در ساطح  1/ 956متغیر سطح نوسان ارزش منصفانه  F، آماره دهدیم( نشان 6نگاره )

اختیاار  گریدعبارت؛ باهشاودرد میبنابراین فرضیه دوم پاژوهش ؛ نیست داریمعن 0/ 05خطای 

 ندارد. ریتأثی گذارهیسرمای فروش هامیتصممدیر در نوسان تاریخی ارزش منصفانه بر 

 یخیو ساطح نوساان تاار یکارتعامل سطح محافظاه ریتأثفرضیه سوم پژوهش به بررسی 

 رانیساطح ساوم ارزش منصافانه ماددر  یگذارهیفاروش سارما یهامیارزش منصفانه بر تصام

ی کارمحافظاهمتغیر تعامل  F، آماره دهدیم( نشان 6چنانچه نتای  مذکور در نگاره ) .پردازدیم

بنابراین فرضایه ؛ است داریمعن 0/ 05است که در سطح خطای  2/ 727و نوسان ارزش منصفانه 

ارزش  کاراناهمحافظهی ریگانادازهی مادیر در ارهایاخت گریدعبارت؛ بهشودنمیسوم پژوهش رد 

ی در ساطح ساوم گذارهیسارمای فاروش هامیتصامن تاریخی ارزش منصفانه بر صفانه و نوسامن

ارزش منصفانه تأثیر دارد. شاخص موذور اتاای تفکیکای ایان متغیار حااکی از ایان اسات کاه 

ی مدیران، ناشی از تغییر در تعامل ساطح گذارهیسرمای فروش هامیتصمدرصد از تغییرات در 4

 .استفانه سان ارزش منصی و سطح نوکارمحافظه

 

 ی پژوهشهاهیفرضحساسیت  لیتحل .4-5

ی کارمحافظاهبودن تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا( برای متغیرهای  داریمعنبا توجه به 

از متغیرهای وابساته،  کیکدامی و نوسان ارزش منصفانه، برای تعیین اینکه کارمحافظهو تعامل 

متغیره )آنوا( برای هر متغیار ، از تحلیل واریانس تکاندگرفته متغیرهای مستقل قرار ریتأثتحت 

( 8( و )7ی )هاانگاره. نتای  آزمون تحلیل واریانس تک متغیره )آناوا( در شودیموابسته استفاده 

 ارائه شده است.
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 اول تا سومی هاه یفرض متغیره )آنوا( : نتایج آزمون تحلیل واریانس تک7 نگاره 

 

 منب  

 های وابسته متغیر 

 ( LOWکمترین قیمت پذیرفتنی ) ( ASKقیمت پیشنهادی فروش )

 Fآماره 
 سطح 

 یداری معن

موذور 

اتای 

 تفکیکی

 Fآماره 
 سطح 

 یداری معن

موذور 

اتای 

 تفکیکی

 173/0 000/0 403/18 291/0 000/0 072/36 مدل 

 987/0 000/0 710/20643 993/0 000/0 791/37896 عرض از مبدأ

 167/0 000/0 964/52 279/0 000/0 396/102 ی ارکمحافظه

 007/0 163/0 961/1 007/0 187/0 747/1 نوسان ارزش منصفانه

ی *نوسان کارمحافظه

 ارزش منصفانه
073/4 045/0 015/0 284/0 595/0 001/0 

 173/0 291/0 ضریب تعین مدل 

ضریب تعین 

 شده ل یتعد
283/0 164/0 

 727/1 811/1 آزمون لوین Fآماره 

 162/0 146/0 یداری معنسطح 

 های پژوهش منب : یافته

 

ی وابساته قیمات فاروش رهاایمتغی مرباوو باه کارمحافظاهمتغیر  F( آماره 7در نگاره )

اسات کاه در ساطح  52/ 964 و  102/ 396پیشنهادی و کمترین قیمت پاذیرفتنی، باه ترتیاب 

ی زیااد، قیمات کارفظاهمحااست. ایان نتاای  حااکی اسات در ساطح  داریمعندرصد 5خطای 

 .ردیگیمپیشنهادی فروش مدیر کمتر بوده و قیمت پذیرفتنی کمتری را در نظر 

متغیر نوساان ارزش منصافانه مرباوو باه  F(، آماره 7در نگاره ) شدهارائهبا توجه به نتای  

 و  1/ 747ی وابسته قیمت فروش پیشانهادی و کمتارین قیمات پاذیرفتنی، باه ترتیاب رهایمتغ

افازایش در نوساان ارزش  رو نیا ازانیسات؛  داریمعنا درصاد 5ست که در سطح خطای ا 1/ 961

منصفانه موجب افزایش قیمت پیشنهادی فروش نشده است؛ همچنین افزایش در نوساان ارزش 
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 اهش نداده است.منصفانه، کمترین قیمت پذیرفتنی را ک

ی رهاایمتغرباوو باه ی و نوسان ارزش منصافانه مکارمحافظهتعامل  F( آماره 7در نگاره )

اسات  0/ 284و  4/ 073وابسته قیمت پیشنهادی فروش و کمترین قیمت پذیرفتنی، باه ترتیاب 

نتاای   رو نیا ازااست؛  داریمعندرصد فق  متغیر قیمت فروش پیشنهادی 5که در سطح خطای 

ی و نوساان ارزش منصافانه بار متغیار وابساته کمتارین کارمحافظهاکی است تعامل پژوهش ح

 نداشته است. ریتأثذیرفتنی قیمت پ

 

 ی اول تا سومهاه یفرض متغیره )آنوا( : نتایج آزمون تحلیل واریانس تک8نگاره 

 منب  

 متغیرهای وابسته 

 یگذاره یسرمااحتمال فروش 

(Sell) 

ارزش احتمال فروش کمتر از 

 ( LOW-FVمنصفانۀ جاری )

 Fآماره 
 سطح 

 یداری معن

موذور 

اتای 

 تفکیکی

 Fآماره 
 سطح 

 یداری معن

موذور 

اتای 

 تفکیکی

 039/0 015/0 572/3 048/0 005/0 440/4 مدل 

 705/0 000/0 578/629 904/0 000/0 131/2482 مبدأعرض از 

 032/0 003/0 762/8 030/0 004/0 243/8 ی کارمحافظه

 002/0 525/0 405/0 018/0 029/0 820/4 نوسان ارزش منصفانه

 ی *کارمحافظه

 نصفانهنوسان ارزش م
257/0 613/0 001/0 550/1 214/0 006/0 

 039/0 048/0 ضریب تعین مدل 

ضریب تعین 

 شده ل یتعد
037/0 028/0 

 000/3 746/1 آزمون لوین Fآماره 

 031/0 158/0 یداری معنسطح 

 های پژوهش منب : یافته

 

ی وابساته رهایتغمی مربوو به کارمحافظه F(، آماره 8شده در نگاره )با توجه به نتای  بیان
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و  8/ 243ی و احتمال فروش کمتر از ارزش منصفانۀ جاری به ترتیب گذارهیسرمااحتمال فروش 

در ساطح  دهادیماست. نتای  پژوهش نشان  داریمعندرصد 5است که در سطح خطای  8/ 762

وش ی زیاد، مدیران تمایلی به نگهداشت آن دارایی در ترازنامه ندارناد و احتماال فارکارمحافظه

ی زیااد، مادیران کارمحافظاهدر ساطح  دهادیمآن بیشتر است؛ همچنین نتای  پژوهش نشان 

ی هااارزشسوم را که کمتار از  ی شده با ارزش منصفانه سطحریگاندازهتمایل به فروش دارایی 

 منصفانۀ جاری است، دارند.

ی رهایمتغمربوو به نوسان ارزش منصفانه  F(، آماره 8شده در نگاره )با توجه به نتای  بیان

ی و احتمال فروش کمتر از ارزش منصفانۀ جااری باه ترتیاب گذارهیسرماوابسته احتمال فروش 

ی، گذارهیسارماد برای متغیر احتماال فاروش درص5است که در سطح خطای  0/ 405و  4/ 820

ی گذارهیسارماافزایش در نوسان قیمت موجب افازایش احتماال فاروش  رو نیازااست؛  داریمعن

افزایش در نوسان قیمت، احتمال فروش کمتر از ارزش منصفانۀ جاری را افازایش  ؛ اماشده است

 نداده است.  

ی و نوساان ارزش کارمحافظاهتعامال  F(، آمااره 8شاده در نگااره )با توجه به نتاای  بیان

ی و احتماال فاروش کمتار از گذارهیسارمای وابسته احتمال فاروش رهایمتغمنصفانه مربوو به 

 داریمعنا درصاد 5است که در ساطح خطاای  1/ 550و  0/ 257اری به ترتیب زش منصفانۀ جار

ی و نوساان ارزش منصافانه بار کارمحافظاهنتای  پژوهش حااکی اسات تعامال  رو نیازانیست؛ 

ی و احتمال فروش کمتر از ارزش منصافانۀ جااری گذارهیسرمای وابسته احتمال فروش رهایمتغ

 نداشته است. ریتأث

 

 پژوهش یهاافتهی بر جمعیت شناختی یهایژگیو نقش. 5-5

جنسایت، تورباه  ی جمعیات شاناختی شااملهاایژگیو  ریتاأث( نتای  آزمون 9نگاره ) در

 ارائه شده است.   هاآنقضاوت  بر مالی سمت تحلیلگران و  تحصیالت سن، تحلیلگری،
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 : نتایج آزمون متغیرهای جمعیت شناختی 9نگاره 

 منب 

 سته وابمتغیرهای  

احتمال فروش  

  یگذار هیسرما

(SELL) 

قیمت پیشنهادی  

 ( ASKفروش )

کمترین قیمت 

 ( LOW)  رشیپذقابل

احتمال فروش کمتر از  

ارزش منصفانۀ جاری  

(LOW-FV) 

 Fآماره  
 سطح 

 ی داریمعن
آماره  

F 

 سطح 

 ی داریمعن
 Fآماره  

 سطح 

 ی داریمعن
آماره  

F 

 سطح 

 ی داریمعن

 297/0 092/1 676/0 175/0 716/0 132/0 038/0 328/4 جنسیت 

توربه  

 تحلیلگری
110/0 896/0 028/2 134/0 524/0 593/0 415/0 661/0 

 838/0 177/0 707/0 347/0 431/0 844/0 655/0 424/0 سن 

 687/0 376/0 243/0 422/1 576/0 553/0 696/0 363/0 تحصیالت

سمت  

 تحلیلگری
842/2 060/0 355/0 702/0 011/0 989/0 325/0 723/0 

 های پژوهش : یافتهمنب 

 

متغیار جنسایت در ارتبااو باا تماام  F(، آمااره 9شاده در نگااره )با توجه باه نتاای  بیان

. ساتین داریمعن 0/ 05ی( در سطح خطای گذارهیسرمامتغیرهای وابسته )به جز احتمال فروش 

روش، کمتارین این نتیوه حاکی است بین دیدگاه زنان و مردان در خصوص قیمت پیشنهادی ف

قیمت پذیرفتنی و احتمال فروش کمتر از ارزش منصفانۀ جاری تفااوت چنادانی وجاود نادارد؛ 

مربوو به ساایر متغیرهاای جمعیات  Fآماره  دهدیم( نشان 9همچنین نتای  مذکور در نگاره )

لیلگری، سن، تحصیالت و سمت تحلیلگری( در ارتباو با تماامی متغیرهاای شناختی )توربه تح

. ایان بادین مفهاوم اسات کاه جنسایت، تورباه ستین داریمعن 0/ 05ته در سطح خطای وابس

در خصوص احتمال فاروش  هاآنتحلیلگری، سن، تحصیالت و سمت تحلیلگران مالی بر دیدگاه 

ن قیماات پااذیرفتنی و احتمااال فااروش ی، قیماات فااروش پیشاانهادی، کمتااریگذارهیساارما

 ی ندارد.  داریمعن ریتأث، ی کمتر از ارزش منصفانۀ جاریگذارهیسرما
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 یریگجهینت. بحث و 6

افازایش ساودمندی اطالعاات  منظورباهی حساابداری استانداردهاۀ کنندنیتدو ی هائتیه

ی استانداردهارا در  هایبدهو  هاییدارای ریگاندازهی منصفانه در هاارزشحسابداری، استفاده از 

باودن  مشااهدهقابلساوم ارزش منصافانه، غیار . در سطح اندکردهلحاظ  شدهنیتدو حسابداری 

در این شارای   گریدعبارت؛ بهی ورودی، فرصت قضاوت را برای مدیران فراهم کرده استهاداده

بار  توانادیمی و نوساان ارزش منصافانه کارمحافظاهیی همچون هاحوزهاختیارهای مدیران در 

اختیارهاای مادیران در  ریتاأثش حاضار در پژوه رو نیازاداشته باشد؛  ریتأثی مدیران هامیتصم

ی بررسی شاد. در ایان گذارهیسرمای فروش هامیتصمی ارزش منصفانه بر ریگاندازهی ریکارگبه

نتاای  آزماون فرضایه اول  دهادیم( نشاان 6راستا ساه فرضایه مطارح شاد. چنانچاه نگااره )

 ی اسات.گذارهیسارمای فاروش هامیتصامی بار کارمحافظاهساطح  داریمعنا اثار  ۀدهندنشان

ی در ارزش منصفانه، تمایال مادیران کارمحافظهی پژوهش حاکی است با افزایش سطح هاافتهی

تئاوری . این نتیوه منطباق باا ابدییمی افزایش گذارهیسرمای برای فروش ریگمیتصمدر مورد 

( در ماورد تحلیال حساسایت 8( و )7ی )هاانگارهاسات.  اندازچشماستدنل انگیزشی و تئوری 

ی ارزش ریگاناادازهدر  شاادهاعمالی کارمحافظااهسااطح  دهناادیمفرضاایه اول پااژوهش نشااان 

ی، شااامل احتمااال فااروش گذارهیساارمامنصاافانه، باار هاار چهااار تصاامیم ماارتب  بااا فااروش 

ی، قیماات فااروش پیشاانهادی، کمتاارین قیماات پااذیرفتنی و احتمااال فااروش گذارهیساارما

تحلیاال  گریدعبارتاساات؛ بااه اثرگااذاراری ی، کمتاار از ارزش ارزش منصاافانۀ جاا گذارهیساارما

ی بااان، قیماات فااروش کارمحافظااهدر سااطح  دهاادیمحساساایت فرضاایه اول پااژوهش نشااان 

؛ همچنین نتای  پژوهش ردیگیمنظر پیشنهادی مدیر، کمتر بوده و قیمت پذیرفتنی کمتری در 

رایای در ترازناماه ی بان، مدیران تمایلی باه نگهداشات آن داکارمحافظهدر سطح  دهدیمنشان 

در ساطح  دهادیمندارند و احتمال فروش آن بیشتر است. عالوه بر این، نتاای  پاژوهش نشاان 

ه با ارزش منصفانه ساطح ساوم شدیریگاندازهی بان، مدیران تمایل به فروش دارایی کارمحافظه

ا نتاای  نتای  پاژوهش در ایان خصاوص با ی منصفانۀ جاری است، دارند. هاارزشرا که کمتر از 

 ( سازگار است.2015پژوهش گرین )

ی هانوساان( حاکی از این هستند که باا افازایش یاا کااهش میازان 5( الی )2ی )هانگاره

ی، قیمات فاروش گذارهیسارمای بار احتماال فاروش کارمحافظهتاریخی ارزش منصفانه، سطح 
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ی کمتار از گذارهیاسرمپیشنهادی و کمترین قیمت پذیرفتنی تأثیر منفی ولی بر احتمال فروش 

ی تااریخی هانوساانیعنای باا در نظار گارفتن متغیار ؛ دارد ارزش منصفانۀ جاری تأثیر مثبات

ی پاایین، احتماال کارمحافظاهی بان نسابت باه ساطح کارمحافظهبیان کرد در سطح  توانیم

رابطۀ معکو  وجاود دارد؛ همچناین باین قیمات  هاآنی کمتر بوده و بین گذارهیسرمافروش 

ی کارمحافظاهیمت پذیرفتنی و ساطح ی و بین کمترین قکارمحافظهروش پیشنهادی با سطح ف

ی، قیمات فاروش کمتاری بارای کارمحافظاهیعنی با افزایش سطح است؛ رابطۀ معکو  برقرار 

. ردیا گیمتری قارار و کمترین قیمت پذیرفتنی، در سطح پاایین شودیمی پیشنهاد گذارهیسرما

کمتار از ارزش منصافانۀ ی گذارهیسارمای و احتماال فاروش کارمحافظاهبین سطح  وجودنیباا

ی، احتماال فاروش کارمحافظاهیعنای باا افارایش ساطح ؛ جاری، رابطۀ مساتقیم برقارار اسات

 .  ابدییمی کمتر از ارزش ارزش منصفانۀ جاری نیز افزایش گذارهیسرما

ار مادیر در نوساان اختیا ( نشاان داد 6نتای  آزمون فرضایه دوم پاژوهش در نگااره )  

این نتیواه منطباق باا  ندارد. ریتأثی، گذارهیسرمای فروش هامیتصمر تاریخی ارزش منصفانه، ب

؛ ( ساازگار اسات2015نیست؛ اما با نتای  پژوهش گارین ) اندازچشمتئوری نمایندگی و تئوری 

ه اشااره دارد کا  اندازچشامی تئوری نمایندگی و تئاوری نیبشیپنتای  پژوهش با  گریدعبارتبه

ی دارای اختیاار هساتند و گذارارزشدر مدل  شدهاستفادهمدیران در رابطه با مفروضات ورودی 

قارار دهناد، ساازگار  ریتأثرا تحت  شدهییشناساالگوی نوسان تاریخی ارزش منصفانه  دنتوانیم

شاامل  ی،رگاذاارزشدر مادل  شادهاستفادهبیان کرد مفروضات ورودی  توانیم رو نیازانیست؛ 

را تحات  شادهییشناساتعدیل عمر دارایی یا نرب بازده، الگوی نوساان تااریخی ارزش منصافانه 

( پاژوهش نشاان 8( و )7ی )هاانگارهقرار نداده اسات. تحلیال حساسایت فرضایه دوم در  ریتأث

افزایش در نوسان ارزش منصفانه، موجاب افازایش قیمات پیشانهادی فاروش نشاده و  دهدیم

پذیرفتنی را کاهش نداده است؛ همچنین نتای  پژوهش حاکی اسات افازایش در کمترین قیمت 

 نوسان قیمت، احتمال فروش کمتر از ارزش منصفانۀ جاری را افزایش نداده است. 

ی مادیر در ارهاایاختتعامال  هش نشاان داد( پاژو 6نتای  آزمون فرضایه ساوم در نگااره )

ی فاروش هامیتصمان تاریخی ارزش منصفانه، بر ارزش منصفانه و نوس کارانهمحافظهی ریگاندازه

با پژوهش  نتای  این مطالعه در این مورد ی در سطح سوم ارزش منصفانه تأثیر دارد.گذارهیسرما

( 8( و )7ی )هاانگارهپاژوهش در تحلیل حساسایت فرضایه ساوم  ( سازگار است.2015گرین )
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ی باا نوساان ارزش کارمحافظهمل سطح مرتب  با تأثیر تعا صرفاًی مذکور اثرگذار دهدیمنشان 

ی مارتب  باا فاروش هامیتصمسایر ، ادشدهو تعامل ی استمنصفانه بر قیمت فروش پیشنهادی 

ی، کمترین قیمت پذیرفتنی و احتماال فاروش گذارهیسرمای، شامل احتمال فروش گذارهیسرما

 . دهدینمی کمتر از ارزش ارزش منصفانۀ جاری را تحت تأثیر قرار گذارهیسرما

 

 ی پژوهشهاتیمحدودو  شنهادهایپ. 7

ی فاروش هامیتصمی بر کارمحافظهبر اسا  نتیوه آزمون فرضیه اول مبنی بر تأثیر سطح 

ی هامیتصاممادیران هنگاام اتخااذ  شاودیمی سطح سوم ارزش منصفانه، پیشنهاد گذارهیسرما

در ارزیاابی ارزش  شادهاعمالی کارمحافظهی مذکور، به سطح هایگذارهیسرمامرتب  با فروش 

 منصفانه توجه کنند.

نوسان تااریخی ارزش ی دوم و سوم مبنی بر تأثیر نداشتن هاهیفرضبر اسا  نتیوه آزمون 

ی و ساطح نوساان کارمحافظهی و تأثیر تعامل سطح گذارهیسرمای فروش هامیتصممنصفانه بر 

ساطح نوساان ارزش منصافانه  ی،گذارهیسارمای فاروش هامیتصامتاریخی ارزش منصافانه بار 

؛ اساتی باا اهمیات کارمحافظاهطح ی نیست؛ ولای تعامال آن باا سا رگذاریتأثیی عامل تنهابه

، هایگذارهیسارمای مارتب  باا فاروش هامیتصممدیران هنگام اتخاذ  شودیم، پیشنهاد رو نیازا

به نوساان ارزش پذیری، جانب احتیاو را رعایت کنند و کاهش پیامدهای منفی نوسان منظوربه

 ی توجه کنند.  کارمحافظهمنصفانه در ارتباو با سطح 

 ی زیر را بررسی کنند:هاموضو ی آتی هاپژوهشدر  شودیمبه پژوهشگران توصیه 

 ی؛گذارهیسرمای فروش هامیتصمی مدیران بر نیبخوشبررسی تأثیر سطح  -1

 ی؛گذارهیسرمای فروش هامیتصمی مدیران بر ریپذسکیربررسی تأثیر سطح  -2

 ی؛گذارهیسرمای فروش هامیتصمی مدیران بر ریگمیتصمسبک  ریتأثبررسی  -3

ی ورودی، بار روش ارزشایابی انتخاابی بارای هاادادهبررسی تأثیر میزان دسترسی به  -4

 ی ارزش منصفانه.ریگاندازه

ی هاتیمحادود ازجملاه، آنۀ کننادلیتکم ساوی از پرسشانامه تکمیل در صداقت و  دقت

 نیاز حاضار پژوهش که استی اپرسشنامهی هاداده بر مبتنیی هاپژوهشناپذیر ناباجت و  ذاتی

ی هامیتصاامت؛ همچناین ممکان اسات عواماال دیگاری نیاز بار نیساا  مساتثنی قاعاده ایان از
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 داشته باشد که در این طرح بیان نشده باشد. ریتأث در پژوهش کنندگانِمشارکت
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1. International Financial Reporting Standards (IFRS) 

2. Mirza et al 

3. International Financial Standards Board (IASB) 

4. Financial Accounting Standard Board (FASB) 

5. Zamora-Ramirez and Morales-Diaz 

6. Green et al 7. Zyla 

8. Kolev 9. Song et al. 

10. Kadous et al. 11. Koonce et al. 

12. Hirst et al. 13. Chen et al. 

14. Wang 15. Plantin et al. 

16. Filip et al 17. Dechow and Shakespear 

18. Dechow et al 19. Penman 

20. Kedia and Philippon 21. Ball et al. 

22. Lobo and Zhou  23. Milbradt 

24. Refrence Point 25. Kahneman and Tversky 

26. Prospect Theory 27. Bromiley 

28. Baucells et al 29. Motivated Reasoning Theory 

30. Kunda 31. Marks 

32. Mishra et al 33. Concave 

34. Convex 35. Barth et al 

36. Income Methods 37. Hodder et al 

38. Brink et al 39. Rego and Wilson 

40. Sapkauskiene & Orlovskij 41. Fiechter and Novotny-Farkas 

42. Barron et al   43. Lachmann et al. 

44. Cohen et al 45. Multivariate Analysis of Variance 

(MANOVA) 46. Box Test 

47. Bartlett 48. Analysis of Variance (ANOVA) 

49. Levin 50. Willks Lambda 

 

 منابع

 فارسی

بررسی ارتباو بین تودید ارزیابی با مبنای ارزش منصفانه حساابداری . (1395افرنگان، علیرضا )

https://www.emeraldinsight.com/author/Lachmann%2C+Maik
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/922095
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شده در باور  پذیرفته هایالزحمه حسابرسی در شرکتهای غیر جاری و حقبرای دارایی

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحاد مرودشات، دانشاگاه  نامهانیپا .اوراق بهادار تهران

 آزاد اسالمی.

ترجمه  .SPSSبا استفاده از برنامه  هادادهبرای تحلیل  گامبهگامراهنمای (. 1394پلنت، جولی )

 ، تبریز: فروزش.  2اکبر رضایی، چ

. ی حساابداریهاپژوهشی شناسروش(. 1397) نیمحمدحسقدیریان آرانی خواجوی، شکراهلل و 

 ، تهران: ماسسه انتشارات دانشگاه تهران.2چ

 گزارشگری در یکارمحافظه وجود (. بررسی1389پور، مظفر )و جمالیان نیمحمدحسستایش، 

 2، حساابداری یهاشارفتیپتهاران.  بهاادار اوراق بور  در شدهرفتهیپذ یهاشرکت مالی

(1 ،)85-119. 

المللاای کارگیری اسااتانداردهای بینبااه(. 26خاارداد،،1395سااازمان بااور  و اوراق بهااادار )

 بازیابی شده از   (.IFRSگزارشگری مالی )

https://ifrs.seo.ir/News/Index/Ng==/13950326. 

ی ی گزارشاگری ماالالمللا نیبی اساتاندارد ریکارگباهراهنمای (. 1395) نیمحمدحسصفرزاده، 

ماادیریت تاادوین  -تهااران: سااازمان حسابرساای ی ارزش منصاافانه.ریگاناادازه: 13شااماره 

 استانداردها.

تحلیال آمااری (. 1390طلوعی اشلقی، عبا ؛ صفاکیش، محمدسعید و پورابراهیمی، علیرضاا )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.1. چچند متغیره

ی ارزش ریکارگبااهی فناای هاااچالشناسااایی (. ش1397محماادی، مااریم و رحمااانی، علاای )گل

ی حساابداری و هایبررس .IFRS13بر الزامات  دیتأکمنصفانه در گزارشگری مالی ایران: با 

 .414-387(، 3)25، حسابرسی

ی حسابرسان در خصوص ارزش هامیتصمعدم اطمینان و افشا بر  ریتأث(. 1395میرزایی، سیما )

د، گروه حساابداری، واحاد تهاران شارق، دانشاگاه آزاد کارشناسی ارش نامهانیپا. منصفانه

 اسالمی.

های متفاوت در تأثیر پذیرش استاندارد حساابداری ارزش بررسی دیدگاه (.1394میهمی، شیدا )

حساابداری، دانشاگاه  کارشناسای ارشاد، گاروه ناماهانیپا .منصفانه بار ساود حساابداری

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/922095
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/922095
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/898309
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/898309
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/898309
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/898309
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 الزهرا) (.

، 1چمبانی روش تحقیق کاربردی در علاوم انساانی.(. 1389ی و سوادیان، ایلناز )محمدعلنادی، 

 اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
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