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ها و کاهش ارز حاصل از صادرات نفت، تنظیم بازار ارز توسط با اعمال تحریم1391در اواسط سال 

اي جایگزین نرخ ارز مرجع گردید و در پی آن معادل ریالی تسهیالت دولت غیرممکن و نرخ ارز مبادله
ابر شد و این تفاوت می بایست به زیان تسعیر ارز دوره منظور می گردید، در این ها چند برارزي شرکت

با لحاظ شرایطی، مجوز 16با اصالح استاندارد حسابداري 1392راستا سازمان حسابرسی در مرداد ماه 
در هاي ایجاد شده صادر نمود.انتقال زیان تسعیر ارز تسهیالت مالی ارزي را به بهاي تمام شده دارایی

گزارشگري گذاران، با اعمال استاندارد اصالح شده، افزایشتحقیق حاضر بررسی شده است که سرمایه
سود و به عنوان یک خبر خوب در بازار تلقی نموده یا اینکه این امر را هموارسازيها را سود این شرکت

بدین منظور دانند.ثبتی نمیبینی کرده و آن را عالمت مها پیشآتی این شرکتنقدینگیکمبودموجب
هاي نمونه قبل و پس از اصالح با مقایسه میانگین درصد تغییرات ارزش و حجم مبادالت سهام شرکت

و اجراي آزمون ناپارامتري رتبه عالمت ویلکاکسون مشخص گردید: در 16استاندارد حسابداري شماره 
"آثار تغییر در نرخ ارز"ز اصالح استانداردهام بعد اسمبادالتارزشروزه 30و21هاي زمانی بازه

بعد از هامسمبادالتحجمروزه50و 30، 21هاي زمانی در بازهویافته استکاهشنسبت به قبل
یافته است.کاهش نسبت به قبل"آثار تغییر در نرخ ارز"اصالح استاندارد 

مبادالت سهام، رفتار سرمایه گذاران، آثار تغییر حجم مبادالت سهام، ارزشکیفیت کلیدي:هايهواژ
.در استاندارد

1 filsaraei@yahoo.com )          مسئولةسندینو( ©
2 ali.naghizadeh@ymail.com



نقی زادهو فیل سرائی

مقدمه
هاي تولیدي و مجلس شوراي اسالمی به منظور سرمایه گذاري و توسعه ظرفیت طرح1383در سال 

- زیستی، صنایع تبدیلی کشاورزي و دامی و صنایعاطالعات، فناوريمعدنی، فناوريصنعتی،کارآفرینی

هاي ارزي هاي وارداتی و تأمین هزینههاي جدید، خرید نهادهکشاورزي، ایجاد ظرفیتونتولیدمکانیزاسی
ماده یک قانون"د"گردشگري و غیره) در بند جملههاي مولد و عرضه کننده خدمات ارز آور (ازطرح

یرهذخمانده موجودي حسابدرصدپنجاهمعادلحداکثرداد تااجازهدولتتوسعه، بهچهارمبرنامه
تسهیالت ارزي اعطاءصورتهاي ایرانی بهاز طریق بانکدولتی فوقغیرهايبراي بخشارزي را

آالت و استفاده نماید. که در اجراي قانون مذکور بسیاري از صنایع مختلف براي تحصیل ماشین
ارزي با رهذخیهاي ایجاد و توسعه خود از تسهیالت اعتبار اسنادي از محل صندوقخارجی طرحتجهیزات

دوره تنفس و دوره بازپرداخت بلندمدت و به صورت ارزي استفاده نمودند. پیرو این مصوبه و با توجه به 
ها به منظور تأمین مالی بخشی از کمبود نیاز بنگاه هاي تجاري به دریافت تسهیالت مالی از بانک

ی مشکالت و موانع اخذ تسهیالت هاي توسعه و از طرفجدید و طرحهايگذارينقدینگی ناشی از سرمایه
هاي قبل فعاالن اقتصادي را به سمت اخذ تسهیالت ارزي، باالخص تسهیالت از ها، در سالریالی از بانک

تر، هایی از قبیل نرخ سود پایینمحل صندوق ذخیره ارزي سوق داد. دریافت تسهیالت ارزي مزیت
ه تسهیالت بانکی ریالی داشت و تنها ریسک آن تر نسبت ببازپرداخت بلندمدت و شرایط دریافت آسان

هاي متمادي دریافت تسهیالت ارزي را توجیه نوسانات نرخ ارز بود که با توجه به نرخ ثابت ارز در سال
ها و کاهش ارز حاصل از فروش نفت، امکان با اعمال تحریم1391نمود. در اواسط سال پذیر تر می

ارز غیرممکن گردید و اختالف فاحشی بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ تزریق ارز به بازار و تنظیم بازار
ارز مرجع ایجاد گردید و دولت براي تأمین ارز مایحتاج ضروري مردم، بخشنامه تخصیص ارز توسط 

ها به نرخ ارز مبادله اي که دو برابر نرخ ارز مرجع بود را ابالغ نمود و سپس با اعالم رسمی برخی از بانک
نرخ ارز مرجع را حذف نمود. در پی آن طی بخشنامه بانک مرکزي تسویه کلیه تسهیالت ارزي از عمالً

اي اعالم نمود. با این افزایش شدید نرخ ارز کلیه محل صندوق ذخیره ارزي را به نرخ ارز مبادله
بدهی هایی که تسهیالت از محل صندوق ذخیره ارزي دریافت نموده بودند یا هاي ارزي شرکتبدهی

هاي ایجاد و توسعه بیش از دو برابر گردید هاي داخلی و خارجی از بابت تأمین مالی طرحارزي به بانک
بایست تفاوت تسعیر ارز به (قبل از اصالح) می16، استاندارد حسابداري شماره 25که به استناد بند 

گردید:شرح ذیل اعمال می
در نتیجه کاهش شدید یا افت قابل مالحظه در ارزش هاي تسعیر اقالم ارزي که ممکن است تفاوت"

رسمی ریال باشد به نحوي که عمالً در مقابل آن حفاظی وجود نداشته باشد و کاهش یا افت مزبور 
هاي ارزي هایی را تحت تأثیر قرار دهد که اخیراً و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل داراییبدهی

هاي تسعیر باید به بهاي تمام شده ر به تسویه آن نیست. این تفاوتایجاد شده است و واحد تجاري قاد
دارایی منظور شود، به شرط آنکه مبلغ دفتري پس از تعدیل، از اقل بهاي جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت 

"ناشی از فروش یا کار برد آن دارایی تجاوز نکند.
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86هاي فنی شماره در پاسخ به پرسشبدین ترتیب با توجه به اینکه کمیته فنی سازمان حسابرسی

هاي تحصیل شده در سنوات پیش ماه تعیین نمود و اینکه دارایی12واژه اخیراً را 01/03/1391مورخ 
بایست کلیه تسعیر ارز ایجاد شده به حساب هزینه دوره منظور ماه قبل خریداري شده بودند، می12از 

نمود، زیرا با شناسایی زیان داراي بدهی ارزي را نگران میهايگردد. از این رو این امر مدیران شرکت
تسعیر در دوره جاري بخش عمده اي از سود خالص جاري شرکت به شدت کاهش یافته، به طوري که 

ها گردید و قیمت سهام این شرکتها میدر بیشتر موارد منجر به شناسایی و گزارش زیان توسط شرکت
تأخیر نسبتاً طوالنی، سازمان حسابرسی به عنوان متولی تدوین یافت. سپس با یکنیز کاهش می

"16، با اصالح استاندارد حسابداري 1392هاي حسابداري دست به کار شده و در مرداد ماه استاندارد

شده مجوز انتقال هزینه سنگین تسعیر تسهیالت مالی ارزي را به بهاي تمام"آثار تغییر در نرخ ارز
اي شناسایی به عنوان هزینه دوره) به شرح ذیل صادر نمود:ها (به جدارایی

از کاهش 		ها، ناشیبه تحصیل و ساخت دارایی		هاي ارزي مربوطهاي تسعیر بدهیب. تفاوت-29بند 
شده 	تمام	صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهاي		شدید ارزش ریال، در

شود:دارایی مربوط اضافه می
درصد باشد.20ارزش، حداقل 	به تاریخ شروع کاهش	ارزش ریال نسبت		الف. کاهش

مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.		ب. در
حال با توجه به موضوعات فوق، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سرمایه گذاران بورس اوراق

و افزایش سود خالص دوره "ییر در نرخ ارزآثار تغ"بهادار تهران نسبت به اصالح استاندارد حسابداري 
ها بی تفاوتند یا نسبت به آن هاي مشمول احتساب زیان بدهی هاي ارزي به حساب داراییجاري شرکت

و انتقال زیان تسعیر "آثار تغییر در نرخ ارز"دهند. با اصالح استاندارد حسابداري العمل نشان میعکس
مربوط، موجب جلوگیري از شناسایی زیان تسعیر ارز به عنوان هايبه حساب بهاي تمام شده دارایی

هزینه دوره و بالطبع افزایش سود خالص در دوره جاري گردیده و از دید سرمایه گذاران نشانه سود 
دهی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب در بازار تاثیرگذار است. از طرفی برخی سرمایه گذاران 

ایی زیان تسعیر ارز در دوره جاري و شناسایی تدریجی آن در قالب ممکن است جلوگیري از شناس
هاي مربوط در سنوات آتی را نوعی هموار سازي سود تلقی نمایند مضافاً اینکه تقسیم استهالك دارایی

سود و پرداخت مالیات سود شناسایی شده کمبود نقدینگی را نیز در بر داشته باشد و در نتیجه این نوع 
ها عالمت مثبت نباشد، این دسته احتماالً به فروش سهام و یا انصراف از تحصیل از دید آنافزایش سود 

ها اقدام خواهند نمود.سهام این شرکت
پیشینه تحقیق

هاي داخلیتحقیق
) در مقاله اي در صدد بررسی اقتصاد استانداردها به منظور روشن ساختن 1395همتی و همکاران (

ستانداردهاي بین المللی حسابداري بودند. مقاله آنها همچنین به توضیح منافع و مباحث جاري در مورد ا
در این مورد، دو راهکار پذیرفته شده .پردازد که از قوانین حسابداري حاصل می شودهایی میهزینه
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پردازند که آیا قوانین حسابداري به وسیله یک مجموعه از است که به بررسی این موضوع می

اولین رویکرد روي .هاي رقابتی حاصل شده استهاي جهانی به دست آمده است یا با سیستماستاندارد
هاي اقتصادي متمرکز بوده است که شامل تئوري استانداردها است و دامنه گوناگونی را در بر پیشرفت

جود ها، تنها درشرایط خاص است که یک استاندارد واحد به وگیرد. بر اساس این تجزیه و تحلیلمی
کند که در مورد حسابداري و آید و نتایج خوبی به همراه دارد. رویکرد دوم شواهدي را مطرح میمی

هاي مربوط و مالی است و در خصوص مشکالت تبدیل بازارهاي جهانی مالی است و در ارتباط با هزینه
دهاي کوچکی است گذاران است. یکی از مهمترین منافع هماهنگ سازي، مسائل اقتصامنافع استاندارد

]6[.که از استانداردهاي خاص به سمت استاندارهاي بین المللی در حال تغییر هستند
برشدهگزارشحسابدارياطالعاتمحتوایی) در پژوهشی ارزش1393حساس یگانه و همکاران (

اطالعاتداد کهنشانپژوهشبررسی قرار دادند. نتایجموردایران راحسابدارياستانداردهايمبناي
محتواییارزشوباشدمیمحتواي اطالعاتیدارايایرانحسابدارياستانداردهايمبنايبرشدهارائه
گزارشهمچنین اطالعاتاست.نداشتهیکنواختیسیربررسیموردهايسالطیدراطالعاتاین

می بیشترياطالعاتیمحتوايدارايبزرگهايشرکتبهنسبتکوچکشرکتهايتوسطمزبور،شده
]1باشد.[

) به ارزیابی میزان رعایت استانداردهاي حسابداري و شناسایی رابطه آن 1392سیرانی و سلطان آبادي (
با متغیرهاي سودآوري شرکت، اندازه شرکت، عمر شرکت و مدت حضور شرکت در بورس براي سال 

یرها از رگرسیون خطی چند شرکت عضو پرداختند. براي بررسی رابطه بین متغ58بر روي 89و88هاي 
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اوال استانداردهاي حسابداري ایران .متغیره استفاده شده است

رعایت شده اندو ثانیا، متغیرهاي اندازه 95/0در شرکتهاي مورد بررسی در سطح باالیی و بطور میانگین 
معناداري بر میزان رعایت استانداردهاي شرکت و مدت حضور شرکت در بورس و عمر شرکت تاثیر 

حسابداري در هر دو سال مورد بررسی ندارند اما متغیر سودآوري شرکت تاثیر معنادار و مستقیم بر 
]2[.میزان رعایت استانداردهاي حسابداري در هر دو سال مورد بررسی داشته است

ا بر کیفیت حسابداري براي دوره زمانی ) اثر بکارگیري استانداردهاي حسابداري ر1389مشایخ و امینی (
مورد بررسی قرار دادند. مدیریت سود، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان 87-1375

معیارهاي کیفیت حسابداري در نظر گرفته شد. براي آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره و 
ردهاي حسابداري استفاده شد. نتیجه آزمون مدل ها در الجیت در دوره قبل و بعد از بکارگیري استاندا

مجموع نشان داد که الزام بکارگیري استانداردها منجر به افزایش شناسایی به موقع زیان وکاهش 
]4مدیریت سود و مربوط بودن ارزش گردید. [

کیفیت هاي ملی حسابداري برتأثیر استاندارد") در تحقیق خود به بررسی 1384مهدوي و کارجوي (
نتایج نشان داد بجز فرضیه فرضیه تدوین شد6پرداختند. بدین منظور "اظهارنظر حسابرسان مستقل

، بقیه فرضیه هاي تحقیق تاثیر تدوین استانداردهاي ملی حسابداري بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان 4
]5مستقل را تایید کرده است. [
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بررسی میزان اهمیت و اثر بخشی استانداردهاي ) در تحقبقی به1384مجتهد زاده و مددي نعمتی (

پرداختند. این تحقیق، شامل سه فرضیه است: فرضیه اول و حسابداري از دیدگاه حسابرسان مستقل
دوم تحقیق، مربوط به میزان اهمیت و اثربخشی اجراي استانداردهاي حسابداري می باشد. نتایج آزمون 

ن استانداردهاي حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثر بخش فرضیه هاي اول و دوم نشان داد که تدوی
فرضیه سوم مربوط به تفاوت بین دیدگاه هاي گروه هاي پرسش شونده است. نتایج .اجرا می گردد

آزمون این فرضیه نشان داد که تفاوت معنی داري بین دیدگاههاي گروه هاي پرسش شونده وجود 
]3[.ندارد

هاي خارجیتحقیق
) در مطالعه اي به بررسی آثار تغییر در استانداردهاي حسابداري بر ارتباط 2015و و همکاران (اونال

پرداختند. نتایج 2012الی 2009ارزشی اطالعات صورتهاي مالی بانکهاي نیجریه و مالزي در دوره 
پذیرش نشان داد که ارتباط ارزشی اطالهات صورتهاي مالی بانکهاي نیجریه نسبت به مالزي بعد از

IFRS] .9بدتر شدند[
) در پژوهشی به بررسی تاثیر انگیزه هاي مدیریتی گزارشگري مالی بر 2015کریستنسن و دیگران (

) IFRSتغییرات کیفیت حسابداري به هنگام پذیرش استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی (
نظیر مدیریت سود، شناخت به موقع پرداختند. آنها کیفیت حسابداري را از طریق ابزارهاي چندگانه اي

باعث بهبود IFRSزیان و ارتباط ارزشی ارزیابی نمودند. گر چه در اغلب مطالعات پیشین، پذیرش 
کیفیت حسابداري می گردد، مطالعه آنها نشان داد که بهبود کیفیت حسابداري با انگیزه اختیاري براي 

، مقاومت می IFRSشرکتهایی که در پذیرش پذیرش، محدود می شود. آنها همچنین دریافتند که 
]7کنند، ارتباطات نزدیکی با بانکها و سهامداران داخلی دارند. [

اي به بررسی تأثیر خبرهاي کالن اقتصادي در اوضاع و احوال ) در مطالعه1998لی لی و همکاران ( 
ررسی شواهد تأثیر تغییرات متفاوت اقتصادي بر بازار سهام ایاالت متحده آمریکا پرداختند. آنان به ب

ي پول، نرخ تنزیل و فعالیت واقعی اقتصادي بر بینی نشده در متغیرهاي اقتصادي از قبیل عرضهپیش
بینی هاي آنان حاکی از آن بود که افزایش پیشي پول یافتهي عرضهبازار سهام پرداختند. در زمینه

شودو این افزایش باعث کاهش ارزش فعلی ه میي پول منجر به افزایش فوري در نرخ بهرنشده در عرضه
]8شود. [جریانات نقدي آتی و نهایتاً کاهش قیمت سهام می

هافرضیه
هایی به شرح زیر ارائه گردیده است: با توجه به مسئله پژوهش، فرضیه

هاي کت، ارزش مبادالت سهام شر"آثار تغییر نرخ ارز"بعد از اصالح استاندارد حسابداري :فرضیه اول
ها، کاهش یافته است.مشمول احتساب زیان بدهی هاي ارزي به حساب دارایی

هاي ، حجم مبادالت سهام شرکت"آثار تغییر نرخ ارز"بعد از اصالح استاندارد حسابداري :فرضیه دوم
ها، کاهش یافته است.مشمول احتساب زیان بدهی هاي ارزي به حساب دارایی
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جامعه و نمونه آماري 
در این هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معه آماري پژوهش جاري کلیه شرکتجا

شود. معیارهاي ها از روش نمونه برداري غیر احتمالی هدف دار استفاده میانتخاب نمونهپژوهش براي
باشد:مدنظر در تحقیق موارد ذیل می

ها باشند.زي به حساب داراییمشمول احتساب زیان تسعیر بدهی تسهیالت مالی ار
ها نباشند.هاي سرمایه گذاري و بانکجزء شرکت

شرکت داراي 24تعداد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت 320در نتیجه، از تعداد 
هاي مورد مطالعه انتخاب شدند.شرایط مورد نظر بودند که تماماً به عنوان شرکت

هانگی محاسبه و استخراج آنها و متغیرها و چگوداده
بهادار تهران استخراج ها، از آرشیو سایت رسمی سازمان بورس اوراق هاي الزم براي آزمون فرضیهداده

ها با مقایسه میانگین درصد تغییرات است. همچنین در این پژوهش معنی داري در کلیه فرضیهگردیده
قبل و پس از اصالح استاندارد حسابداري شماره هاي جامعه نمونهارزش و حجم مبادالت سهام شرکت

آزمون گردید. 16
ها: داده ها و متغیرها و نحوه محاسبه و گردآوري آن1جدول

منبعنحوه محاسبهنوععنوان

میانگین حجم مبادالت 
سهام جامعه نمونه  قبل از 
اصالح استاندارد حسابداري 

16شماره 

وابسته
ه در دوره اي از مجموع تعداد سهام مبادله شد

زمان قبل از اصالح استاندارد تقسیم بر تعداد 
روزهاي معامله شده در دوره زمانی

سایت 
سازمان 

بورس

میانگین حجم مبادالت 
سهام جامعه نمونه  بعد از 
اصالح استاندارد حسابداري 

16شماره 

وابسته
مجموع تعداد سهام مبادله شده در دوره اي از 

ستاندارد تقسیم بر تعداد زمان بعد از اصالح ا
روزهاي معامله شده در دوره زمانی

سایت 
سازمان 

بورس

میانگین ارزش مبادالت 
سهام جامعه نمونه قبل از 
اصالح استاندارد حسابداري 

16شماره 

وابسته

مجموع حاصل ضرب تعداد سهم هر معامله در 
قیمت سهم آن معامله در دوره اي از زمان 

رد تقسیم بر تعداد قبل از اصالح استاندا
روزهاي معامله شده در دوره زمانی

سایت 
سازمان 

بورس
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منبعنحوه محاسبهنوععنوان

میانگین ارزش مبادالت 
سهام جامعه نمونه بعد از 
اصالح استاندارد حسابداري 

16شماره 

وابسته

مجموع حاصل ضرب تعداد سهم هر معامله در 
قیمت سهم آن معامله در دوره اي از زمان بعد 

یم بر تعداد روزهاي از اصالح استاندارد تقس
معامله شده در دوره زمانی

سایت 
سازمان 

بورس

مدل آزمون فرضیه ها 
آزمون فرضیه ها 

به عنوان متغیر مستقل این "آثار تغییر در نرخ ارز"براي بررسی تأثیر اصالح استاندارد حسابداري 
وب علمی و نظري ذیل ها، از چارچسهام شرکتپژوهش، بر متغیرهاي وابسته، ارزش و حجم مبادالت

استفاده شده است:
براي آزمون فرضیات با استفاده از روش مقایسه میانگین حجم و ارزش مبادالت سهام جامعه نمونه در 
قبل و بعد از اصالح استاندارد، ابتدا با این احتمال که تأثیر اعالم اصالح استاندارد حسابداري آثار تغییر 

روز 7روز مبادالت سهام، 3شکل گیرد، براي سه دوره کوتاه مدت در نرخ ارز به صورت کوتاه مدت 
روز مبادالت سهام آزمون خواهد شد. سپس با این احتمال که ممکن است بازار به 14مبادالت سهام و 

50روزه و 30روزه ، 21تر واکنش دهد، آزمون براي دوره هاي اعالم این خبر در دوره اي بلندمدت
د.گردروزه تکرار می

آزمون فرضیه اول:
به شرح ذیل 16روز قبل از اصالح استاندارد حسابداري شماره nمیانگین ارزش مبادالت سهام براي 

باشد:روز مبادالت سهام می50و 30، 21، 14، 7، 3شامل nمحاسبه خواهد شد.در این فرمول 

anV میانگین ارزش مبادالت سهام براي :nمبادالت سهام (قبل از اصالح استاندارد)روز
i 16: تاریخ اعالم اصالح استاندارد حسابداري شماره
n) روز مبادالت سهام)50و 30، 21، 14، 7، 3: روز در دوره زمانی
N) روز مبادالت سهام)50و 30، 21، 14، 7، 3: تعداد روز در دوره زمانی
V.ارزش مبادالت روزانه سهام شرکت :

روز مبادالت سهام بعد از اصالح استاندارد حسابداري nهمچنین میانگین ارزش مبادالت سهام براي 
روز مبادالت سهام 50و 30، 21، 14، 7، 3نیز به همان روش و با همان دوره هاي زمانی 16شماره

شود:محاسبه می

bnV میانگین ارزش مبادالت سهام براي :n مبادالت سهام (بعد از اصالح استاندارد)روز
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i 16: تاریخ اعالم اصالح استاندارد حسابداري شماره
n) روز مبادالت سهام)50و 30، 21، 14، 7، 3: روز در دوره زمانی
N) روز مبادالت سهام)50و 30، 21، 14، 7، 3: تعداد روز در دوره زمانی
V.ارزش مبادالت روزانه سهام شرکت :

ها در جامعه نمونه از نظر ریالی متفاوت است و تغییرات از آنجا که ارزش مبادالت سهام روزانه شرکت
آن نیز تابع آن خواهد بود، براي مقایسه میانگین ارزش مبادالت قبل از اصالح استاندارد با میانگین 

ها استفاده شده شرکتارزش مبادالت بعد از اصالح استاندارد از درصد تغییرات ارزش مبادالت سهام 
است.

آزمون فرضیه دوم:
به شرح زیر 16روز قبل از اصالح استاندارد حسابداري شماره nمیانگین حجم مبادالت سهام براي 

باشد:روز مبادالت سهام می50و30، 21، 14، 7، 3شامل nمحاسبه گردید. در این فرمول 

anVت سهام براي : میانگین حجم مبادالn) از اصالح استاندارد)قبلروز مبادالت سهام
i 16: تاریخ اعالم اصالح استاندارد حسابداري شماره
n) روز مبادالت سهام)50و 30، 21، 14، 7، 3: روز در دوره زمانی
N) روز مبادالت سهام)50و 30، 21، 14، 7، 3: تعداد روز در دوره زمانی
Vوزانه سهام شرکت.: حجم مبادالت ر

روز مبادالت سهام بعد از اصالح استاندارد حسابداري nهمچنین میانگین حجم مبادالت سهام براي 
روز مبادالت سهام 50و 30، 21، 14، 7، 3نیز به همان روش و با همان دوره هاي زمانی 16شماره

مثل باال محاسبه گردیده است.

bnV حجم مبادالت سهام براي : میانگینn) از اصالح استاندارد)بعدروز مبادالت سهام
روش تجزیه و تحلیل داده ها 

با توجه به اینکه در این تحقیق هدف، مقایسه یک متغیر در دو وضعیت متفاوت می باشد براي این 
اسمیرنوف -منظور ابتدا به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف

به شرح ذیل محاسبه گردید:tپرداخته، و مقدار آماره آزمون 

آمار توصیفی
هاي جامعه آماري در قالب میانگین و انحراف معیار کمی شده است، محاسبه این ویژگی2در جدول

شد:بازمینه ذهنی، جهت تجزیه تحلیل نتایج موردنیاز میها براي آشنایی مقدماتی و ایجاد پیششاخص
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: اطالعات آمار توصیفی2جدول

بازه متغیر
زمانی

انحراف معیارمیانگین
بعدقبلبعدقبل

ارزش 
مبادالت 

سهام
(ریال)

3
7،485،375،6737،728،665،14122،035،587،31418،608،983،922روزه

7
9،749،160،3637،073،736،11729،749،936،69515،217،745،420روزه

14
10،105،826،0456،175،925،86130،520،196،67910،259،156،375روزه

21
9،463،570،5426،175،925،86126،986،841،44713،154،366،317روزه

30
10،915،628،0665،917،055،32430،133،113،70814،078،574،937روزه

50
13،183،460،1359،352،926،40544،441،922،97329،049،423،310روزه

حجم 
مبادالت 

سهام
(تعداد 
سهم)

3
1،102،6761،308،0642،550،7592،380،160روزه

7
1،477،4281،218،2593،374،9761،903،270روزه

14
1،540،5541،008،4843،231،6801،667،558روزه

21
1،469،334913،2262،897،3061،528،588روزه

30
1،715،826937،4403،279،8941،586،859روزه

50
1،901،6211،184،3244،663،6672،416،634روزه

فرآیند آزمون فرضیه ها
آزمون نرمالیتی

گزارش شده است:3نتایج بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها در جدول
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بازه هاي زمانیاسمیرنوف متغیرهاي ارزش و حجم مبادالت سهام به تفکیک-: نتیجه آزمون کولموگروف3جدول
P-valueآماره آزمونبازه زمانیمتغیر

ارزش مبادالت سهام

409/0000/0روز قبل3
384/0000/0روز بعد3
439/0000/0روز قبل7
318/0000/0روز بعد7

416/0000/0روز قبل14
435/0000/0روز بعد14
412/0000/0روز قبل21
342/0000/0روز بعد21
376/0000/0روز قبل30
342/0000/0روز بعد30
450/0000/0روز قبل50
426/0000/0روز بعد50

P-valueآماره آزمونبازه زمانیمتغیر

حجم مبادالت سهام

359/0000/0روز قبل3
292/0000/0روز بعد3
332/0000/0روز قبل7
275/0000/0روز بعد7

322/0000/0روز قبل14
289/0000/0روز بعد14
311/0000/0روز قبل21
298/0000/0روز بعد21
315/0000/0روز قبل30
287/0000/0روز بعد30
349/0000/0روز قبل50
334/0000/0روز بعد50

ی نرمال بودن کلیه متغیرها کمتر از آزمون بررسP-value،  3با توجه به نتایج حاصل در جدول
توان نرمال بودن متغیرها را مورد تأیید قرار داد، بدین ترتیب براي باشد، لذا نمیمی05/0شاخص 
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مقایسه ارزش و حجم مبادالت سهام کلیه بازه هاي زمانی در مرحله قبل و بعد، می بایست از آزمون 

ویلکاکسون استفاده نماییم.
آزمون فرضیه اول

، "آثار تغییر در نرخ ارز"بعد از اصالح استاندارد حسابداري « فرضیه اول تحقیق بدین شرح است، 
ها، کاهش هاي ارزي به حساب داراییهاي مشمول احتساب زیان بدهیارزش مبادالت سهام شرکت

م را در هاي ارزش مبادالت سها، براي یافتن صحت و سقم این فرضیه الزم است که تفاوت»یافته است. 
روز قبل و بعد از اصالح استاندارد مورد بررسی قرار دهیم:50و 30، 21، 14، 3،7هاي مشخصبازه

 روز قبل و بعد3مقایسه ارزش مبادالت سهام در
گزارش شده است:4نتایج آزمون ویلکاکسون براي مقایسه ارزش مبادالت سهام در جدول

روز قبل و بعد3زش مبادالت سهام در : نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر ار4جدول

(ریال)معیارانحراف(ریال)میانگینارزش مبادالت سهام 

7،485،375،67322،035،587،314روز قبل3
7،728،665،14118،608،983،922روز بعد3

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

458/0-78/13743/0کاهش 73/11افزایش
شود، میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد کاهش یافته و مشاهده می4طور که در نتایج جدولهمان

آزمون ویلکاکسون نیز بزرگتر P-valueافزایش یافته در ارزش مبادالت سهام یکسان هستند و مقایسه 
داري بین ارزش ي اختالف معنیباشد، بدین ترتیب می توان گفت که از لحاظ آمارمی05/0از شاخص 

توان با اطمینان  روز بعد از اصالح استاندارد وجودندارد. بعبارت دیگر می3روز قبل و 3مبادالت سهام 
هاي ارزي به حساب هاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«%  چنین بیان نمود که؛ 95

روز قبل 3بهنسبت16شمارهاستانداردحسابداريروز بعد از اصالح3سهام ها، ارزش مبادالت دارایی
»داري نداشته استمعنییا افزایشکاهش
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 روز قبل و بعد7مقایسه ارزش مبادالت سهام در
روز قبل و بعد7: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر ارزش مبادالت سهام در 5جدول

(ریال)معیارانحراف(ریال)میانگینارزش مبادالت سهام

9،749،160،36329،749،936،695روز قبل7
7،073،736،11715،217،745،420روز بعد7

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

753/0-42/13314/0کاهش 58/11افزایش
کاهش یافته و افزایش توان مشاهده نمود که میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد از لحاظ شهودي می

آزمون ویلکاکسون نیز بزرگتر از P-valueیافته در ارزش مبادالت سهام یکسان هستند و مقایسه 
توان گفت که از لحاظ آماري اختالف باشد، در این صورت با شرایط مذکور میمی05/0شاخص 

ندارد وجود ندارد. به عبارت استاروز بعد از اصالح7روز قبل و 7داري بین ارزش مبادالت سهام معنی
- هاي مشمول احتساب زیاندر شرکت«نمود که؛ % چنین بیان95توان با اطمینان دیگر می

- نسبت به16روز بعد از اصالح استاندارد7سهام مبادالت ها، ارزشداراییارزي به حسابهايتسعیربدهی

»استداري نداشتهمعنییا افزایشروز قبل کاهش7
 روز قبل و بعد14ارزش مبادالت سهام در مقایسه

روز قبل و بعد14: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر ارزش مبادالت سهام در 5جدول

(ریال)معیارانحراف(ریال)میانگینارزش مبادالت سهام 

10،105،826،04530،520،196،679روز قبل14
6،175،925،86110،259،156،375روز بعد14

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

864/0-00/13171/0کاهش 00/12افزایش
شود، میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد کاهش یافته و مشاهده می5همانطور که در نتایج جدول

آزمون ویلکاکسون P-valueافزایش یافته در ارزش مبادالت سهام یکسان هستند. همچنین مقایسه 
داري بین توان گفت که از لحاظ آماري اختالف معنیصورت میباشد در اینمی05/0بزرگتر از شاخص 



103....16ندارد حسابداري شماره تاثیر اصالح استا
توان روز بعد از اصالح استاندارد وجود ندارد. به عبارت دیگر می14روز قبل و 14ارزش مبادالت سهام 

هاي ارزي احتساب زیان تسعیر بدهیهاي مشمول در شرکت«%  چنین بیان نمود که؛ 95با اطمینان  
روز قبل 14نسبت به 16روز بعد از اصالح استاندارد14سهام  ها، ارزش مبادالت به حساب دارایی

».داري نداشته استکاهش یا افزایش معنی
 روز قبل و بعد21مقایسه ارزش مبادالت سهام در

روز قبل و بعد21م در : نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر ارزش مبادالت سها6جدول

(ریال)معیارانحراف(ریال)میانگینارزش مبادالت سهام 

9،463،570،54226،986،841،447روز قبل21
6،175،925،86113،154،366،317روز بعد21

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

001/0-89/13257/3کاهش 20/7افزایش
توان مشاهده نمود که میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد از لحاظ شهودي می6در نتایج جدول

کاهش یافته به مراتب بیشتر از میانگین رتبه موارد افزایش یافته در ارزش مبادالت سهام است. این 
میلیارد ریال به 5/9ود توان در مقدار میانگین این متغیر نیز مشاهده نمود که از مقدار حدتفاوت را می

آزمون ویلکاکسون که کوچکتر از شاخص P-valueمیلیارد ریال تنزل یافته است. از مقایسه 2/6مقدار 
داري بین ارزش مبادالت توان چنین بیان نمود که از لحاظ آماري اختالف معنیباشد نیز میمی05/0

توان با ود آمده است. به عبارت دیگر میروز بعد از اصالح استاندارد بوج21روز قبل و 21سهام 
هاي ارزي به هاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«%  چنین بیان نمود که؛ 95اطمینان  

روز قبل کاهش 21نسبت به 16روز بعد از اصالح استاندارد 21سهام ها، ارزش مبادالت حساب دارایی
».داري داشته استمعنی

روز قبل و بعد30سهام در مقایسه ارزش مبادالت
روز قبل و بعد30: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر ارزش مبادالت سهام در 7جدول

(ریال)معیارانحراف(ریال)میانگینارزش مبادالت سهام 

10،915،628،06630،133،113،708روز قبل30
5،917،055،32414،078،574،937روز بعد30

کاکسوننتایج آزمون ویل
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P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

004/0-26/13914/2کاهش 60/9افزایش
شود، میانگین ارزش مبادالت بعد از اصالح استاندارد حدود مشاهده می7همانطور که در نتایج جدول

ش یافته و توان در میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد کاهموضوع را میاست که این% کاهش یافته50
آزمون ویلکاکسون که P-valueافزایش یافته در ارزش مبادالت سهام نیز مشاهده نمود. از مقایسه 

- داري بین ارزشمعنیتوان گفت که از لحاظ آماري اختالفباشد، میمی05/0کوچکتر از شاخص 

توان با ت دیگر میروز بعد از اصالح استاندارد وجود دارد. به عبار30روز قبل و 30سهام مبادالت
هاي ارزي به هاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«%  چنین بیان نمود که؛ 95اطمینان  

نسبت به 16روز بعد از اصالح استانداردحسابداري شماره30سهام ها، ارزش مبادالت حساب دارایی
».داري داشته استروز قبل کاهش معنی30
روز قبل و بعد50ر مقایسه ارزش مبادالت سهام د

روز قبل و بعد50: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر ارزش مبادالت سهام در 8جدول

(ریال)معیارانحراف(ریال)میانگینارزش مبادالت سهام 

13،183،460،13544،441،922،973روز قبل50
9،352،926،40529،049،423،310روز بعد50

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

059/0-50/13886/1کاهش 50/10افزایش
روز بعد از اصالح استاندارد 50شود، میانگین ارزش مبادالت مشاهده می8همانطور که در نتایج جدول
توان در میانگین رتبه اختصاص روز قبل داشته است، این موضوع را می50کاهش چشمگیري نسبت به 

افته به موارد کاهش یافته و افزایش یافته در ارزش مبادالت سهام نیز مشاهده نمود اما از لحاظ آماري ی
آزمون P-valueدار باشد زیرا از مقایسه این تفاوت آنقدر نبوده است که از لحاظ آماري معنی

توان با اطمینان  یاي گرفت. لذا متوان چنین نتیجهباشد نمیمی05/0ویلکاکسون که بزرگتر از شاخص 
هاي ارزي به حساب هاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«%  چنین گفت که؛ 95

روز قبل کاهش یا 50نسبت به 16روز بعد از اصالح استاندارد 50سهام ها، ارزش مبادالت دارایی
».داري نداشته استافزایش معنی



105....16ندارد حسابداري شماره تاثیر اصالح استا
آزمون فرضیه دوم

آثار تغییر در نرخ "بعد از اصالح استاندارد حسابداري « ین شرح است، فرضیه دوم تحقیق حاضر بد
ها، کاهش هاي ارزي به حساب داراییهاي مشمول احتساب زیان بدهی، حجم مبادالت سهام شرکت"ارز

، براي یافتن صحت و سقم این فرضیه نیز مشابه فرضیه اول تحقیق الزم است که »یافته است.
روز قبل و بعد از اصالح 50و 30، 21، 14، 3،7هاي مشخصت سهام را در بازههاي حجم مبادالتفاوت

استاندارد مورد بررسی قرار دهیم:
 روز قبل و بعد3مقایسه حجم مبادالت سهام در

روز قبل و بعد3: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر حجم مبادالت سهام در 9جدول

(سهم)معیارانحراف(سهم)میانگینحجم مبادالت سهام 

1،102،6762،550،759روز قبل3
1،308،0642،380،160روز بعد3

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

376/0-22/13886/0کاهش 07/12افزایش
به موارد توان مشاهده نمود که میانگین رتبه اختصاص یافته، از لحاظ شهودي می9در نتایج جدول

آزمون P-valueکاهش یافته و افزایش یافته در حجم مبادالت سهام یکسان هستند. از مقایسه 
توان چنین بیان نمود که از لحاظ آماري اختالف باشد نیز میمی05/0ویلکاکسون که بزرگتر از شاخص 

وجود ندارد. به عبارت روز بعد از اصالح استاندارد3روز قبل و 3داري بین حجم مبادالت سهام معنی
هاي مشمول احتساب زیان تسعیر در شرکت«%  چنین بیان نمود که؛ 95توان با اطمینان  دیگر می

3نسبت به 16روز بعد از اصالح استاندارد3سهام ها، حجم مبادالت هاي ارزي به حساب داراییبدهی
».داري نداردروز قبل کاهش یا افزایش معنی

روز قبل و بعد7دالت سهام در مقایسه حجم مبا
روز قبل و بعد7: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر حجم مبادالت سهام در 10جدول

(سهم)معیارانحراف(سهم)میانگینحجم مبادالت سهام

1،477،4283،374،976روز قبل7
1،218،2591،903،270روز بعد7

نتایج آزمون ویلکاکسون
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P-valueاره آزمونآممیانگین رتبه

886/0-92/12143/0کاهش 08/12افزایش
شود، میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد کاهش یافته و مشاهده می10همانطور که در نتایج جدول

آزمون ویلکاکسون که بزرگتر P-valueافزایش یافته در حجم مبادالت سهام یکسان هستند. از مقایسه 
داري بین حجم توان چنین بیان نمود که از لحاظ آماري اختالف معنیباشد نیز میمی05/0از شاخص 

توان با اطمینان عبارت دیگر میروز بعد از اصالح استاندارد وجود ندارد. به7روز قبل و 7مبادالت سهام 
هاي ارزي به حساب هاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«% چنین بیان نمود که؛ 95

روز قبل کاهش یا 7نسبت به 16روز بعد از اصالح استانداردشماره7سهام  ها، حجم مبادالت ارایید
».داري نداشته استافزایش معنی

 روز قبل و بعد14مقایسه حجم مبادالت سهام در
روز قبل و بعد14: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر حجم مبادالت سهام در 11جدول

(سهم)معیارانحراف(سهم)یانگینمحجم مبادالت سهام

1،540،5543،231،680روز قبل14
1،008،4841،667،558روز بعد14

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

103/0-80/13629/1کاهش 33/10افزایش
روز بعد به 14نگین حجم مبادالت در توان مشاهده نمود که میا، از لحاظ شهودي می11در نتایج جدول

توان در میانگین رتبه محاسبه شده در آزمون مراتب کاهش یافته است که این وضعیت را می
آزمون ویلکاکسون که بزرگتر از P-valueتوان مشاهده نمود اما با توجه به ویلکاکسون را نیز می

آنقدر زیاد نبوده است که بتوان از لحاظ توان چنین بیان نمود که این کاهشباشد میمی05/0شاخص 
% چنین بیان نمود 95توان با اطمینان  دار دانست. بر اساس این نتایج میآماري این اختالف را معنی

ها، حجم مبادالت هاي ارزي به حساب داراییهاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«که؛ 
روز قبل کاهش یا افزایش 14نسبت به 16ابداري شمارهروز بعد از اصالح استاندارد حس14سهام 
».داري نداشته استمعنی

 روز قبل و بعد21مقایسه حجم مبادالت سهام در
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روز قبل و بعد21: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر حجم مبادالت سهام در 12جدول

(سهم)معیارانحراف(سهم)میانگینحجم مبادالت سهام 

1،469،3342،897،306روز قبل21
913،2261،528،588روز بعد21

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

001/0-81/12400/3کاهش 33/10افزایش
شود، میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد کاهش یافته به مشاهده می12همانطور که در نتایج جدول

توان در یانگین رتبه موارد افزایش یافته در حجم مبادالت سهام است. این تفاوت را میمراتب بیشتر از م
هزار 900میلیون سهم به مقدار 5/1مقدار میانگین این متغیر نیز مشاهده نمود که از مقدار حدود 

یز باشد نمی05/0آزمون ویلکاکسون که کوچکتر از شاخص P-valueسهم تنزل یافته است. از مقایسه 
روز قبل و 21داري بین حجم مبادالت سهام توان چنین بیان نمود که از لحاظ آماري اختالف معنیمی
%  چنین بیان 95توان با اطمینان  روز بعد از اصالح استاندارد بوجود آمده است. به عبارت دیگر می21

ها، حجم داراییهاي ارزي به حسابهاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«نمود که؛ 
روز قبل کاهش 21نسبت به "ارزدر نرختغییرآثار "روز بعد از اصالح استاندارد 21سهام مبادالت 

».داري داشته استمعنی
 روز قبل و بعد30مقایسه حجم مبادالت سهام در

روز قبل و بعد30: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر حجم مبادالت سهام در 13جدول

میانگینت سهام حجم مبادال
(سهم)

معیارانحراف
(سهم)

1،715،8263،279،894روز قبل30
937،4401،586،859روز بعد30

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

001/0-81/12400/3کاهش 33/10افزایش
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حجم مبادالت بعد از اصالح استاندارد بسیار شود، میانگینمشاهده می13همانطور که در نتایج جدول

یافته و توان در میانگین رتبه اختصاص یافته به موارد کاهشکاهش یافته است که این موضوع را می
آزمون ویلکاکسون که P-valueیافته در حجم مبادالت سهام نیز مشاهده نمود. از مقایسه افزایش

داري بین حجم ان گفت که از لحاظ آماري اختالف معنیتوباشد نیز میمی05/0کوچکتر از شاخص 
توان با روز بعد از اصالح استاندارد وجود دارد. به عبارت دیگر می30روز قبل و 30مبادالت سهام 

هاي ارزي به هاي مشمول احتساب زیان تسعیر بدهیدر شرکت«% چنین بیان نمود که؛ 95اطمینان  
- نسبت به"ارزدر نرختغییرآثار "استاندارد روز بعدازاصالح30سهام ها، حجم مبادالت حساب دارایی

»استداري داشتهمعنیروز قبل کاهش30
 روز قبل و بعد50مقایسه حجم مبادالت سهام در

روز قبل و بعد50: نتیجه آزمون ویلکاکسون متغیر حجم مبادالت سهام در 14جدول

میانگینحجم مبادالت سهام 
(سهم)

معیارفانحرا
(سهم)

1،901،6214،663،667روز قبل50
1،184،3242،416،634روز بعد50

نتایج آزمون ویلکاکسون
P-valueآماره آزمونمیانگین رتبه

010/0-63/12571/2کاهش 00/12افزایش
اصالح استاندارد روز بعد از50شود، میانگین حجم مبادالت مشاهده می14همانطور که در نتایج جدول

توان در میانگین رتبه اختصاص روز قبل داشته است، این موضوع را می50کاهش چشمگیري نسبت به 
یافته به موارد کاهش یافته و افزایش یافته در حجم مبادالت سهام نیز مشاهده نمود. از لحاظ آماري نیز 

آزمون P-valueسوب کرد زیرا از مقایسه دار محاین تفاوت آنقدر زیاد بوده است که بتوان آن را معنی
اي گرفت. حال بر اساس این توان چنین نتیجهباشد میمی05/0ویلکاکسون که کوچکتر از شاخص 

هاي مشمول احتساب زیان تسعیر در شرکت«%  اینگونه بیان نمود که؛ 95توان با اطمینان  نتایج می
در تغییرآثار "روز بعد از اصالح استاندارد 50سهام ها، حجم مبادالتهاي ارزي به حساب داراییبدهی

».داري داشته استروز قبل کاهش معنی50نسبت به "ارزنرخ



109....16ندارد حسابداري شماره تاثیر اصالح استا
نتایج آزمون فرضیه ها

: خالصه نتایج آزمون ویلکاکسون فرضیه ها15جدول

بازه زمانیفرضیه
(قبل و بعد)

آماره 
P-valueآزمون

نتیجه 
آزمون

فرضیه اول :
آثار تغییر "د از اصالح استاندارد حسابداري بع

هاي ، ارزش مبادالت سهام شرکت"در نرخ ارز
مشمول احتساب زیان بدهی هاي ارزي به 

ها، کاهش یافته است.حساب دارایی

رد458/0-743/0روز3
رد753/0-314/0روز7

رد864/0-171/0روز14
تایید001/0-257/3روز21
تایید004/0-914/2روز30
رد059/0-886/1روز50

فرضیه دوم :
آثار تغییر "بعد از اصالح استاندارد حسابداري 

هاي ، حجم مبادالت سهام شرکت"در نرخ ارز
مشمول احتساب زیان بدهی هاي ارزي به 

ها، کاهش یافته است.حساب دارایی

رد376/0-886/0روز3
رد886/0-143/0روز7

رد103/0-629/1روز14
تایید001/0-400/3روز21
تایید001/0-400/3روز30
تایید010/0-571/2روز50

هانتایج و تجزیه و تحلیل آن
هاي آماري جهت آزمون فرضیه هاي پژوهش حاضر، حاکی از این است که نتایج حاصله از اجراي روش

هاي ارزي به بهاي تمام شده دارایی ها، ارزش و حجم یر بدهیهاي مشمول احتساب زیان تسعدر شرکت
"آثار تغییر در نرخ ارز"روز بعد از اصالح استاندارد حسابداري 14و 7، 3مبادالت سهام در بازه هاي 

نداشته اند. حصول نتیجه مذکور و وجود کاهش معنی دار در بازه هاي نسبت به قبل تغییر معنا داري
روز پس از اصالح استاندارد 14دهنده این است که سرمایه گذاران تا بازه ز نشانرو14بیشتر از 

اطالعی از اصالح استاندارد نداشته اند یا تحلیل تاثیرات اعمال استاندارد اصالحی 16حسابداري شماره 
از عدم بر شرایط شرکت ، به صورت فراگیر مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگرفته است که این امر ناشی

هاي بورسی داراي تسهیالت ارزي در خصوص شمول یا عدم شمول اجراي استاندارد افشا سازي شرکت
رسانی جامع، در خصوص اصالح باشد و در وهله دوم این امر می تواند ناشی از عدم اطالعاصالحی می

هاي مشمول اجرا باشد.استاندارد و ارائه تحلیل تاثیرات آن بر شرکت
روز پس از اصالح استاندارد 30و 21یه اول تحقیق بیانگر این است که در بازه هاي زمانی نتایج فرض

هاي مشمول احتساب زیان ، کاهش معنی داري در ارزش مبادالت سهام شرکت16حسابداري شماره 
هاي ارزي به حساب دارایی ها رخ داده است، بخش عمده این کاهش ارزش، ناشی از تسعیر بدهی
مبادالت سهام است و بخش دیگر آن، با توجه به اینکه درصد کاهش ارزش مبادالت بیشتر کاهش حجم

ها می باشد. این امر حاکی سهام شرکتاز درصد کاهش حجم مبادالت می باشد، مربوط به کاهش قیمت
ه را براي این گون16این است که سهامداران و سرمایه گذاران اعمال مفاد استاندارد اصالحی شماره 



27، شماره1397پاییز، یو حسابرسيحسابدارمطالعات.110
شرکت ها مثبت تلقی ننموده اند و در این راستا سرمایه گذاران بالقوه از خرید سهم خودداري نموده و 
موجب کاهش حجم مبادالت گردیده و عرضه بیش از تقاضا سهامداران نیز موجب کاهش قیمت سهام 

علی ،16اره روزه بعد از اصالح استاندارد حسابداري شم50ي گردیده است. شایان ذکر است در بازه
رغم کاهش میانگین ارزش مبادالت و فزونی رتبه اختصاص داده شده به موارد کاهش یافته نسبت به 

هاي رتبه موارد افزایش یافته ارزش مبادالت سهام،  کاهش معنی داري در ارزش مبادالت سهام شرکت
بصورت ضعیف P-value059/0هاي ارزي به حساب دارایی ها، با مشمول احتساب زیان تسعیر بدهی

رد شده است، که طبق بررسی هاي انجام شده و با توجه به اینکه ارزش مبادالت، تابعی از حجم 
سهام می باشد، رد معنی داري این فرضیه در بازه مزبور، ناشی از افزایش قیمت سهام و مبادالت و قیمت

یا ارائه گزارشات سه ماهه عملکرد ها و بینی درآمد هر سهم سال مالی آتی شرکتبواسطه اعالم پیش
ها رخ داده است. سال مالی جاري شرکت

روز پس از اصالح استاندارد 50و 30، 21همچنین، یافته هاي فرضیه دوم پژوهش در بازه هاي زمانی 
هاي مذکور، کاهش معنی داري ، حاکی از این است که حجم مبادالت سهام شرکت16حسابداري شماره 

نتایج فوق تایید کننده این است که سرمایه گذاران افزایش سود سال جاري را خبر مثبتی یافته است، 
گونه شرکت ها تلقی ننموده اند و به دالیلی اعم از هموار سازي سود و کاهش براي بازار سهام این

هاي مزبور خودداري و هاي آتی، سرمایه گذاران بالقوه از تحصیل سهام شرکتنقدینگی در سال
امداران شرکت نسبت به فروش آن اقدام نموده اند.سه

هاي پژوهشمحدودیت
هاي مالی خود، اجراي اصالح هایی که داراي تسهیالت مالی ارزي بودند اما در صورتشرکت.1

ها را افشا و اعمال زیان تسعیر ارز به حساب بهاي تمام شده دارایی16استاندارد حسابداري شماره 
نه ها حذف شدند.ننموده بودند، از نمو

) در بورس اوراق 16/05/1392(تاریخ 16که بعد از اصالح استاندارد حسابداري شماره هاییشرکت.2
ها حذف شدند.از نمونهبهادار تهران پذیرفته شده بودند،

پیشنهادات کاربردي
پیشنهادهاي برگرفته از پژوهش:

هاد می گردد:با توجه بررسی و نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر پیشن
سازمان حسابرسی مطابق با فرآیندهاي پیش بینی شده براي تدوین استانداردهاي حسابداري ایران، 
پیش نویس اصالح استانداردهاي حسابداري را نیز قبل از تصویب نهایی، جهت نظر خواهی عمومی و 

جایگزینی براي حل هايباالخص صاحبنظران مربوط، انتشار و ارسال نماید، تا اینکه در خصوص روش
طرح و مورد بررسی قرار می گرفت و یا ها و غیره، مشکل مزبور از قبیل اجازه تجدید ارزیابی دارایی

هاي فنی انتشار یافته حداقل اینکه ابهامات اجراي استاندارد اصالحی که در قالب برگ پاسخ به پرسش
است در متن استاندارد گنجانده می شد.

برهن است که استانداردهاي حسابداري تعیین کننده ضوابط فرآیند شناخت درآمد بر همگان واضح و م
هاي بورسی مشمول اجراي وگزارشگري مالی واحدهاي اقتصادي است، این در حالی است که شرکت

، پس از اصالح استاندارد هیچگونه افشاسازي در خصوص تاثیر اصالح 16ضوابط اصالح استاندارد شماره 
ها سود و زیان دوره مالی جاري خود نداشته اند و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز آناستاندارد بر



111....16ندارد حسابداري شماره تاثیر اصالح استا
را به این امر ارشاد ننموده است. لذا پیشنهاد می گردد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی 

بالفعل همانند گذاران بالقوه و نظارت بر ناشران بورسی بمنظور کمک به تصمیم سازي صحیح سرمایه
هاي بورسی، به تغییرات در استانداردهاي هاي تولید شرکترصد تغییرات در بازار فروش و نهاده

هاي بورسی توجه بیش از پیش داشته باشد.حسابداري و تاثیر آن بر گزارشگري مالی شرکت
پیشنهاد براي پژوهش هاي آینده:

موارد زیر جهت پژوهش هاي آتی پیشنهاد می شود:
مبادالت بر ارزش و حجم"آثار تغییر در نرخ ارز"16ررسی تاثیر اصالح استاندارد حسابداري شماره ب

.16هاي داراي تسهیالت مالی ارزي و فاقد شرایط اجراي اصالح استانداردشرکت
ها.حسابداري بر ارزش و حجم مبادالت شرکتبررسی تاثیر تجدیدنظر سایر استانداردهاي
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In mid-1391, sanctions and reduced foreign exchange earnings from oil exports,
government regulation of the currency market and exchange rates exchange got
impossible and alternative exchange rate was replaced with reference exchange rate,
Followed by, Rials Equivalent of corporate foreign exchange facilities Multi-fold
increased and This difference should be accounted in the foreign currency loss for
that period. In this regard, the Audit Organization in August 1392 by amending the
Accounting Standard no.16 with the terms of position gave the license of
transferring foreign losses in the foreign currency financing facilities granted to the
cost of the assets created. This study investigated that investors, by applying the
amended standard, consider reporting increased profits are regarded as good news in
the market or consider it as income smoothing that predicting firms Lack of future
cash and is not a positive signal. Therefore, the mean percentage change in stock
value and volume of firms in the sample before and after the amendment of the
accounting standard No. 16 and performing Non-parametric Wilcoxon rank test, was
found: At intervals of 21 and 30 days, the value of stock transactions after the
modified standard "The effects of changes in exchange rates" has decreased than
before and at intervals of 21, 30 and 50 days, the volume of stock transactions after
the modified standard "The effects of changes in exchange rates" has decreased than
before.

Keywords: The Volume of Stock Exchanges,Tthe Value of the Stock Exchanges,
Investors' Behavior, The Effects of Changes in the Standard.
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