فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال چهارم  /شماره  /31بهار 3131

مولفههای کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی

رضا غالمی جمکرانی
دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

هاشم نیکومرام
استاد و عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

سید عباس موسویان
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

فریدون رهنمای رودپشتی
استاد و عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی
تاریخ دریافت39/4/01 :

تاریخ پذیرش39/7/03 :

چکیده
گزارشگری مالی محصول نهایی حسابداری است .حسابداری دانشی اجتماعی است .دانشی که با محیط ،ارزشها و هنجارهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعهای که در آن به کار گرفته میشود ،رابطهای ذاتی دارد .ازاینرو ،منطق حکم میکند که در
بکارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی ،شرایط ،الزامات و ویژگیهای محیطی جامعهی هدف در نظرگرفته شود .این
پژوهش با بهرهگیری از روشهای تفسیری ،انتقادی و دلفی مولفههای این چارچوب مرجع را با رویکرد اسالمی تبیین نموده است .در
رویکرد ا سالمی ،حسابداری دارای ابعاد دنیوی و اخروی و مبتنی بر پاسخگویی اسالمی است .این پاسخگویی در بعد اخروی،
پاسخگویی نفس و در بعد دنیوی پاسخگویی اجتماعی را در بردارد .نتایج این مطالعه نشان میدهد خبرگان حرفهای و دانشگاهی
گزارشگری مالی ایران اتفاقنظر دارند د ر گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی ،هدف پاسخگویی نسبت به سودمندی در تصمیمگیری،
اولویت دارد و همچنین گسترش دامنه استفادهکنندگان به ذینفعان ،ارائه منصفانه اطالعات ،نظام اندازهگیری مبتنی بر ارزش منصفانه

و افشای کامل و پاسخگویی شرعی ،مولفههای کلیدی چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی میباشند.
واژههای کلیدی :چارچوب نظری گزارشگری مالی ،پاسخگویی ،گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی.
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 -1مقدمه
افزایش سریع اقتصااد باازار جهاانی توجباه باه مو اوعات
اجتماعی همچون مباشرتهای اجتماعی و عدالت اقتصاادی در
بستر اجتماعی امروز را میطلبد .اگرچه اقتصاد جهانی مناافعی
همچون کاهش قیمت ،افزایش کیفیت ،افازایش اساتانداردهای
زندگی و  ...را به ارمغان آورده است امبا هامزماان بارای چناین
نظامهایی ،واسطه هایی را ایجاد نموده است که به جای آن کاه
افراد و کشورها منافع خود را با باه کاارگیری ایان سیساتمهاا
حفظ نمایند ،باید با سرسپردگی محض ،با آنان همراه و همگام
گردند .عالوه بر سازمانهای چند ملیتی شبیه سازمان تجاارت
بینالملل ،صندوق بینالمللایپاول و بانا جهاانی ،ایان باازی
توسط شرکتهای بزرگ نیز اداره می شود .بر طبق نظرسانجی
مؤسسه مطالعات راهبردی واشنگتن 10 ،مورد از  011اقتصااد
بزرگ جهان کشاور نیساتند ،بلکاه شارکتهاای چناد ملیتای
میباشند (اندرسن و کاواناف .)0111 ،مطالعه مورترای ()0331
حاکی از آن اسات کاه تقریباا  911شارکت چناد ملیتای71 ،
درصد مبادالت باینالمللای و  31درصاد سارمایهگاذاریهاای
خارجی را انجام دادهاند .وی باا نقاد چناین رویاهای اساتنبا
میکند که با توجبه به توانایی آنان در انتقال و برداشات آزاداناه
سرمایه از طریق سیستم های حسابداری و گزارشاگری ماالی از
بستر اقتصاد بینالملل و خروج آن از مرزهای محادود کنناده،
قوانین ،استانداردها ،رژیمهاای مالیااتی ،فشاارهای صانفی و ...
هیچ گونه پاسخگویی به کشاورها و انتخاابکننادههاای خاود
ندارند .در عوض این ملل و جواماع هساتند کاه بایاد باه آنهاا
پاسخگو باشند.
بر اساس مطالعه انجام شده در سال  0101دین اساالم باا
 06.0میلیارد نفر پیرو ،دومین دین جهان محساوب مایگاردد
(ویکیپدیا )0930 ،که با توجه به نرخ رشد سریعتری که نسبت
به سایر ادیان دارد به زودی به دین اول جهان تبدیل می گردد.
سارمایهگااذاری مااو ر و منطبااق بااا شااریعت اسااالم از اهااداف
سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسالمی مایباشاد .لاذا جهات
ترغیب افراد به سرمایه گذاری ،الزم است تا زمینه جذب اعتماد
ایشان در خصوص رعایات و انطبااق عملکارد واحادتجاری باا
شریعت اسالم فراهم آید .یکی از شرایط الزم بارای ایجااد ایان
اعتماد وجود اطالعاتی اسات کاه سارمایهگاذاران را از تواناایی
واحدتجاری برای رسیدن باه اهاداف آنهاا ،مطماین مایکناد.
مهمترین منابع این گونه اطالعات ،گزارشهاای ماالی اساالمی
است که طبق استانداردهای قابل اجرا تهیه شود .جهت تادوین
چناااین اساااتانداردهایی تعریاا و تااادوین مفااااهیمنظاااری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی ،اجتناب ناپذیر است .در ایان
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رابطه استفاده از تجارب دیگران به شرطی که مفیاد و منطباق
با دین اسالم باشد سودمند است.
از طرفی ،در دههی اخیر ،سخن از بروز بحران در حیطاهی
تدوین تیوری حساابداری فراگیار شاده اسات .حساابداری در
زمره ی آن دسته از علوم اجتمااعی اسات کاه از جهات غایات
تعری می شود و نه از باب مو وع .از اینرو تادوین تیاوری در
حسابداری مستلزم لحاظ کردن واقعیت های این علام و غایات
آن بهطور همزمان است .اعتقاد براین است که غایت حسابداری
جز فراهم آوردن اطالعات الزم برای تصمیمگیاری اقتصاادی از
یاا سااو و ایفااای مساایولیت پاسااخگویی از سااوی دیگاار
نیساات( قفی و صاایدی .)73 ،0910،شااکوفایی ماادنیت مااردم
ساالری در این سالها ،به ایفای مسیولیت پاسخگویی اهمیتای
دوچندان بخشیده است و بسیاری تأکید براین نکته دارناد کاه
پااای ا باااتیگااری یااا پوزیتیویساام در ارتبااا دادن واقعیاات
حسابداری یا جنبهی پاسخگویی غایت آن لنگ است.
در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو-
امریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچگونه سوالی توساط
سایر فرهنگ هاا و ماردم جهاان پذیرفتاه شاود ،تردیاد وجاود
دارد(واالس .)0331،بعالوه تحقیقاات نشاان داده اناد کاه باین
حسابداری و فرهنگ رابطه وجود دارد(گری0311،؛ الهاشمی و
آرپان0330،؛ پریرا .)0313،چارچوب نظری گزارشاگری ماالی
مجموعه ای از اهداف ،اصول و مبانی اسات کاه ماهیات ،نحاوه
عمل و حادود گزارشاگری ماالی را مشاخ ماینمایاد .ایان
چارچوب مفهومی مرجع ،در هر کشاوری متناساب باا محایط
اقتصادی-اجتماعی آن کشور تادوین مایگاردد .ایان پاژوهش
تالش نموده است تاا مولفاه هاای ایان چاارچوب مرجاع را در
جوامع اسالمی بررسی نماید .بر اساس مباحث ذکر شده ،سوال
اصلی تحقیق این است که مولفههاای کلیادی مفااهیم نظاری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی کدامند؟ ساوالهاای فرعای
عبارتند از:
 )0آیا چارچوب مفهومی مبتنی بر مسیولیت پاسخ گاویی
در مقایسه با چارچوب مفهومی مبتنی بار ساودمندی
در تصاامیمگیااری ،باارای اهااداف گزارشااگری مااالی
واحدتجاری اسالمی مناسبتر است؟
 )0اسااتفادهکنناادگان در گزارشااگری مااالی واحاادتجاری
اسالمی ،شامل چه کسانی میگردد؟
 )9آیا خصوصیات کیفای اطالعاات در گزارشاگری ماالی
مرسوم جهت پاسخگویی به نیازهای استفادهکننادگان
مسلمان ،مناسب است؟
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 )4نظام اندازه گیری مناسب گزارشگری مالی که اهداف و
نیاز استفادهکنندگان مسلمان را برآورده نمایاد ،کادام
است؟
 )1افشای در گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی ،شامل
چه مواردی است؟
بدیهی است از آن جا که هدف اصلی تحقیق ،مطالعه رفتاار
متغیرهایی خاص و یا رد و ا بات آنها نمیباشد ،بلکه کشا و
شناسایی مولفه های کلیدی چارچوب نظری گزارشگری مالی با
رویکرد اسالمی اسات ،تادوین فر ایه بارای پاساخ گاویی باه
سااوالهااای تحقیااق اارورت نداشااته و ایاان مهاام بااا تنظاایم
پرسشنامه عملی شده است.
کش و توسعه مفاهیم نظری گزارشگری مالی باا رویکارد
اسالمی ،باه منظاور ارائاه چاارچوبی مشاخ جهات تادوین
استانداردهای قابل اجرا و منطباق باا شاریعت اساالم ،بعناوان
مبنایی جهت تهیه اطالعات حسابداری به منظاور بهارهگیاری
جامعه اسالمی و به طور خاص تهیهکنندگان ،تدوینکننادگان و
استفاده کننادگان مسالمان گزارشاگری ماالی ،از اهاداف ایان
تحقیق میباشد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2ماهیت چارچوب نظری گزارشگری مالی
گزارشگری مالی محصول نهایی فرآیناد حساابداری ماالی
است .ارائه اطالعات مالی به استفادهکننادگان مختلا  ،اعام از
استفادهکننادگان داخلای و اساتفادهکننادگان خاارج از واحاد
تجاری ،در قالاب گازارشهاای حساابداری اسات .آن گاروه از
گزارشهای حسابداری که با هادف تاأمین نیازهاای اطالعااتی
استفاده کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه میشود ،در
حیطه عمل گزارشگری مالی 0قرار میگیرد.
چارچوب نظری گزارشاگری ماالی ،مجموعاه ی مفااهیمی
است که زیربناای تهیاه و ارائاه گازارش هاای ماالی را فاراهم
می آورد .هدف اصلی چارچوب نظری کم به تدوینکننادگان
استانداردهای حسابداری ،برای شناسایی مفااهیمی اسات کاه
می تواند به طور مستمر در زمان توسعه و اصالح اساتانداردهای
گزارشگری مالی استفاده شود .چارچوب نظاری همچناین مای
تواند در درک و تفسیر استانداردهای گزارشگری مالی موجود و
تعیین خطمشی حسابداری ،زمانی که هیچ استاندارد یا تفسایر
بخصوصی برای ی معامله یا رویداد خاصی ،وجود ندارد ،ایفای
نقش نماید .چاارچوب نظاری ،اساتاندارد یاا تفسایر نیسات و
الزامات هیچ استاندارد یا تفسیری را باطل نمیکند .با این حال،
چارچوب نظری تأ یر قابال تاوجهی در توساعه اساتانداردهای
جدید و تجدید نظر شده خواهد داشت(.)01 ،0109،IASB

از جمله اهداف دیگر چارچوب نظری ،کم به تهیه
کنندگان صورتهای مالی در استفاده از استانداردهای
گزارشگری مالی و در برخورد با مو وعاتی که هنوز به صورت
استاندارد گزارشگری مالی در نیامدهاند ،کم به حسابرسان در
شکلدهی به قضاوت درباره اینکه آیا صورتهای مالی مطابق با
استانداردهای گزارشگری مالی هستند یا نه و کم به استفاده
کنندگان صورتهای مالی در تفسیر اطالعات موجود در
صورتهای مالی تهیه شده مطابق با استانداردهای گزارشگری
مالی میباشد( .)03 ،0109،IASBبنابراین ،چارچوب نظری،
غیر از هییت تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری ،نقش
مهمی در کم به بخش های دیگر؛ برای مثال ،تهیه کنندگان،
حسابرسان و استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد.
 -2-2رویکردهای تدوین چارچوب نظری گزارشگری
مالی
بخش عمدهای از ادبیات حسابداری به مطالعات ،پژوهشها
و فعالیتهای اندیشمندان ،سازمانها و نهادهای حرفهای
استانداردگذاری حسابداری و گزارشگری مالی در تدوین
مجموعهی اهداف و مبانی نظری مرتبط با ماهیت ،دامنهو
چگونگی گزارشگری واحدهای تجاری باز میگردد .مولفههای
این مجموعه در ادبیات حسابداری شامل اهداف ،استفاده
کنندگان ،ویژگیهای کیفی اطالعات ،شناخت ،نظام
اندازهگیری و افشا –نحوه ارائه اطالعات -میباشد.
دو رویکرد غالب سودمندی در تصمیمگیری و رویکرد
پاسخگویی در تدوین چارچوبهای نظری گزارشگری مالی،
مطرح میباشند .در چارچوب مبتنی بر سودمندی در
تصمیمگیری ،هدف اصلی گزارشگری مالی ،فراهم ساختن
اطالعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی است .اطالعات قابل
اتکا و مربو  ،مشرو بر اینکه مقرون بهصرفه باشد مطلوب
است .تمرکز این رویکرد بر استفادهکنندگان گزارشهای مالی
با تاکید بر سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،تصمیمات و
نیازمندیهای اطالعاتی و توان آنان برای تحلیل و بهکارگیری
اطالعات است .در چارچوبهای نظری مالی مرسوم که عمدتا
مبتنی بر رویکرد سودمندی در تصمیمگیری میباشند ،نظام
اندازه گیری صرفا پولی و اولویت مبنای ارزشگذاری بهای تمام
شده میباشد .افشا در این رویکرد به گزارش و عیت مالی،
عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی منتهی میشود .این
چارچوب بر رفتار تصمیمگیران در انتخابهای مختل
حسابداری چه به صورت شخصی و چه به صورت گروهی اصرار
دارد .تصمیمگیرنده فردی ،از مطالعه بر اصالح رفتار با استفاده
از فنون روانشناسی و غیره بهره میبرد .تصمیمگیرنده گروهی
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یکدیگر پاسخگو هستند (ایجیری .)0319 ،بر اساس ارتبا
مسیولیت پاسخگویی ،پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطالعات
خاصی برای پاسخخواه است .حسابداری نیز به عنوان طرف
سوم ،وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطالعات مطمین
سازد.
از آنجا که رویکرد غالب چارچوبهای نظری گزارشگری
مرسوم رویکرد مبتنی بر تصمیمگیری میباشد رویکرد مبتنی
بر پاسخگویی بسط و توسعه چندانی نیافته است و صرفا در
برخی موارد در گزارشگری مالی دولتی به آن پرداخته شده
است .در نمودار  0مولفههای چارچوب نظری گزارشگری مالی
مرسوم آورده شده است.

از تحقیقات بازار اوراق بهادار با استفاده از قیمتهای سهام و
تصمیمات خرید و فروش موجودی ،بهرمند میشود.
در چارچوب مبتنی بر پاسخگویی ،هدف حسابداری ایجاد
ی سیستم مناسب جریان اطالعات بین پاسخگو (0حسابده)
با پاسخخواه( 9حسابخواه) است .این چارچوب بر پایه ی
ارتبا دوطرفه بنا شده است .بر اساس این ارتبا پاسخخواه
حق دارد بداند ،همانطور که پاسخگو حق دارد در افشای
اطالعات ،ی حریم قانونی برای خود قائل شود .ارتبا
پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.
ی شرکت ،ی دولت ،یا سازمانهای تابعه آن ،باید به
سهامداران ،اعتباردهندگان ،شهروندان ،اتحادیههای کارگری،
مشتریان و به طور کلی عموم مردم ،پاسخگو باشد .درون
سازمان نیز کارمندان و مدیران بر طبق سلسله مراتب در مقابل

چارچوب نظري گزارشگري مالي مرسوم

رويكرد

سودمندي در تصمیم گیري

مبنا:

هدف اصلي

استفاده کنندگان

ويژگیهاي اصلي اطالعات

افشـا

نظام
اندازهگیري

اقتصادي

سودمندي در تصميمات

سرمايهگذاران و اعتبار دهندگان

استفاده كنندگان اصلي:

مربوط بودن و قابليت اتكا

شده تاريخي

واحد پولي ،تاكيد بر بهاي تمام

32

سال چهارم  /شماره سيزدهم /بهار 3131

انعطافپذيريمالي واحد تجاري

نمودار -1مؤلفههاي چارچوب نظري گزارشگري مالي مرسوم

وضعيت مالي ،عملكرد مالي و

کلیدي

ارائه اطالعاتي براي ارزيابي

مؤلفههاي
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 -2-2مروری بر پژوهشهای مربوط
توسعه بان ها و موسسات مالی اسالمی و رشد این باور که
مفرو ات زیربناایی سیساتمهاای حساابداری ماالی غربای باا
ارزشها و اعتقادات اساال مای ساازگار نیسات منجرباه توساعه
تحقیقات گزارشگری مالی اسال می گردیاده اسات .گزارشاگری
مالی اسال مای نقاش شاایانی در زمیناه تحقیقاات حساابداری
بینالمللی داشتهاند ،بهطوری که به جای اینکه تفاوتهای نحوه
عمل در کشورهای مختل را تشریح کنند ،به توسعه روشاهای
حسابداری جدید پرداختهاند .در این راستا سازمان حسابداری و
حسابرسی موسسات مالی اسالمی )AAOIFI( 4در ساال 0330
تشکیل شد .سازمان مذکور تا کناون  0بیانیاه حساابداری04 ،
اسااتاندارد حسااابداری 1 ،اسااتاندارد حسابرساای 7 ،اسااتاندارد
حاکمیاات شاارکتی 0 ،آیااین رفتااار حرفااهای و  41اسااتاندارد
شریعت تدوین نموده است.
ظهور ادبیات علمی حسابداری اسالمی در زبان انگلیسی به
گونه ای نسبتا دقیق به سال  0310بر میگردد ،در ایان ساال
عبدالمجید شکلی از یا نظریاه آزمایشای بارای شایوه هاای
حسابداری بان های اسالمی ،که در آن زماان باه عناوان یا
نیروی قابل توجه پدیدار شده باود ،را ارائاه داده اسات .ساپس
تو یح میدهد که چگونه اصول شریعت از طریق محدودهای از
معامالت بانکی مطابق با شرع ،به کار برده میشود و ادعای نیاز
به رفتارهای خاص حسابداری این معامالت را نتیجه میگیارد.
به طور کلی بیان میدارد که حسابداری اسالمی لزوماا بایاد باا
حسابداری غربی متفاوت باشد.
گمبلینگ و کریم ( )031.در مورد عوامل مو ر بر جامعاه
اسالمی کاه احتمااال بار سیساتم هاای حساابداری اساالمی و
نیازهای استفادهکنندگان مسلمان در ارتبا با گزارشگری مالی
ا رگذار هستند را شناسایی و مورد بحث قرار دادند .این عوامال
شامل ا ر قرآن و سنت بر تهیاهکننادگان و اساتفادهکننادگان،
ممنوعیت ربا ،استفاده از ساختار ویژه معامالت برای جاایگزین
کردن تمهیدات مرسوم کاه مایتاوان ساود را در آن گنجاناد،
پرداخت مالیات دینی (زکات) به عنوان وظیفهی اساسای هماه
مسلمانان و اهمیت دانشمندان و علماای اساالمی مای باشاند.
ایشان در مورد اصول زیربنایی اندازهگیری زکات کاه شاکلی از
مالیات بر روت بر اساس ارزش جاری دارایی های خاص است،
بحث کردند اما آنها ی نظریاه جاامع حساابداری اساالمی را
گسترش ندادند.
از آنجا که طبق نظر گمبلینگ و کریم ()0330ی انگیازه
کلیدی برای گزارشگری مالی ،ارائه اطالعات مرباو باه زکاات
است ،مفهوم محافظهکاری نه با اهداف گزارشگری مالی اسالمی
مرتبط است و نه با کاربرد بهای تمامشده تاریخی ،که اساسا باا

مفهوم محافظه کاری توجیه میشاود .باه عاالوه طبقاه بنادی
دارایی ها در ترازنامه باید به گوناه ای باشاد کاه مقادار اروت
مشمول زکات را مشخ کند .ارزشیابی دارایی های جاری بار
اساس ارزش بازار فعلی منجر به شناساایی تفااوت باین بهاای
تمام شده و ارزش بازار در صورتهای ماالی خواهاد شاد .ایان
مابه التفاوت بر طبق شریعت مشمول مالیات میشود اماا قابال
توزیع نیست.
حمید و همکاران ( )0339ا ر احتمالی فرهنگ اسالمی بار
حسابداری و یکپارچهسازی بین المللی حسابداری را مورد بحث
قرار دادند .آنها استدالل کردند که اساالم دارای پتانسایل الزم
باارای نفااوذ در ساااختار ،مفاااهیم زیربنااایی و سااازوکارهای
حسابداری در جهان اسالم است .به این دلیل که قواعد اخالقی
زیربنایی تجارت شامل مطابقت با قوانین اسالمی ،مو عگیاری
در برابر ربا ،تحمیل زکات و ترتیبات تجاری جایگزین ،در نظاام
اسالمی مستتر شده است .به ادعای آنان ممنوعیات رباا بادان
معنی است که بسیاری از روشهای حسابداری مبتنی بر تنزیل
از نقطه نظر اسالمی غیرقابل قبول میباشد .عالوه بر این اعمال
زکات ،دارایی ها را در چارچوب مذهبی ارزیابی میکند و ارزش
جاری بازار را مورد استفاده قرار می دهد .همچناین بسایاری از
اقالم ترازنامه مرسوم عینیت ندارند و روت در معنای واقعای را
نشان نمیدهناد(بنابراین مشامول زکاات نیساتند) ،از ایان رو
دارایی هایی از قبیل سارقفلی و هزیناههاای سارمایهگاذاری را
نمیتوان در چارچوب حسابداری اساالمی متمرکاز بار زکاات،
یافت کرد.
متسیچ( )0331با تأکید بر دگرگونی اساسی نقش تااریخی
حسابداری ،یادآور میشود که عصر عدم پاسخگویی سپری شده
است .او قبل از هرچیز برتلقی علم حسابداری به عنوان«دانشی
کاربردی»-و نه علم محض -پای فشرده و سپس نتیجاهگیاری
میکند که چون باید در علوم کاربردی به ارزشهاا و هنجارهاا
توجه داشت ،تقویت جنبه پاساخگاویی در حساابداری در گارو
تقویت زمینه ی ارزشی واخالقی این رشته از داناش اسات .وی
نگاااه بااه حسااابداری باادون زمینااهی اخالقاای را بااه منزلااهی
جداسازی ریشه از درخت تلقی کرده و بیان مایدارد« :اکناون
زمااان آن اساات کااه بااه نقااش مسااائل اخالقاای و ارزشاای در
نظریههای حسابداری توجه کافی شود».
ملیاااه ساالیمان ( )0337در پایااان نامااه دکتااری خااود در
دانشگاه اوتاگو کشور نیوزیلناد کاه باا عناوان «آزماون نظریاه
گزارشگری مالی اسالمی؛ نمونه موردی مالزی» و به دنباال آن
در پژوهشی که با عنوان «آزمون مدلی برای گزارشاگری ماالی
اسالمی» به هماراه تیلور.دی.دبلیاو در ساال  0111باه انجاام
رسانده اسات ،فر ایه عادم کفایات اطالعاات منتشرشاده در
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صورت های مالی مرسوم برای پاسخ گویی به استفادهکنندگان و
پاسخ خواهان در جوامع اسالمی را باه ا باات رساانده و در پای
مدلی برای گزارشگری مالی بوده تا ناواق ماذکور را برطارف
نماید.
بایدون و ویلت( )0111معتقدند که عقاالنیات اقتصاادی و
اصول حاکم بر اقتصاد سرمایه داری ،باه افشاای فعالیاتهاایی
رهنمون می شود که ممکن است بهترین تشاریح برپایاه معیاار
"پاسخگویی فردی" باشد و برای دستیابی به چنین پاسخگویی،
افشای محدودی از اطالعات مالی الزم است ،در مقابل آنهاا باه
ایاان نکتااه اشاااره دارنااد کااه در اسااالم تمرکااز باار شااکلی از
"پاسخگویی اجتماعی" و افشای کامل اطالعات حسابداری قرار
دارد؛ درنتیجااه ،در راسااتای رساایدن بااه هاادف پاسااخگااویی
اجتماعی آنچه الزم است باید افشا شود.
لوئیس ( )0110تا یر اسالم را بار حساابداری ماورد بحاث
قرارداد و باه ایان نتیجاه رساید کاه مفااهیم افشاای کامال و
پاسااخگااویی اجتماااعی ،اجاازای الینفا حسااابداری اسااالمی
هستند .لوئیس مجددا استدالل میکند که از دیادگاه اساالمی
مفهااوم افشااای کاماال در تضاااد بااا ایاادههااای حسااابآرایاای،
حسابداری خالق و تاکید بر شکل قانونی ،نه رجحان شاکل بار
محتوا است .به عالوه مفهاوم اساالمی پاساخگاویی اجتمااعی،
وظیفه نخست حسابدار اسالمی باه امات (جامعاه اساالمی) را
مشخ میسازد.
ملیاه سلیمان( ،)0119در تحقیقی باا عناوان «تاأ یر رباا و
زکات بر حسابداری اسالمی» بیان مینماید که نظامحساابداری
کشورها میتواند متأ ر از چاارچوب سیاسای و قاانونی ماهیات
مالکیت ،بزرگی و پیچیادگی تجاارت ،ساطح مهاارت مادیران
تجاری و جامعه ی مالی ،میزان مداخله قانون در تجارت ،وجاود
قوانین خاص حسابداری ،سارعت نوآوریهاای بازرگاانی ،ساطح
توسعة اقتصااد ،و اعیت تحصایالت و ساازماندهی حرفهاای و
و عیت اجتماعی باشد .در ادامه باه مقولاة رباا و تاأ یر آن بار
اقتصاد و حسابداری ا افه می کند که ربا باعث ایجاد بیعادالتی
در جامعه و افزایش فاصله بین افراد غنی و فقیر میشود .که در
نتیجه سست شدن پیوند برادری است و در انتها باه حساادت،
خصااومت و بااداندیشاای خواهااد انجامیااد و پیاماادهای آن در
حسابداری تأ یر آن بر ساختار سرمایة ی شرکت و ساپس بار
روشهای افشای گزارشگری ماالی اسات .زکاات و تاأ یر آن بار
حسابداری که منجر می شود بارای انادازهگیریها ساود کاانون
توجبه از رویکرد درآمدا هزینه به رویکرد دارایی -بادهی تغییار
میکند و در نتیجه ترازنامه منباع اصالی اطالعاات حساابداری
خواهد شد .در پایان نتیجهگیری مینمایاد کاه الزم اسات کاه
گزارشهای مالی اسالمی مسلمانان را قادر به تعیین دین زکاات
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بسازد و در نهایت به عدالتی اجتمااعی -اقتصاادی برسااند .باا
توجبه به این مسیله و تأکید بر افشای کامل پیشنهاد مایشاود
که برای شرکتهایی که در اقتصاد اسالمی فعالیت میکنند باید
ترازنامة ارزش جاری تهیه شود.
حمید و یایا( ،)0111معتقدند در فعالیتهای اقتصادی باید
فااالح و رسااتگاری بااه عنااوان هاادف نهااایی انتخاااب شااود و
حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطالعات در محیط اقتصاادی
باید با این هدف سازگار باشاد .بناابراین اهاداف و خصوصایات
حسابداری اسالمی نه تنهاا بایاد موجاب ارائاه تصاویر درسات
درباره واحد تجاری شود بلکه باید بهگونهای باشد که واحدهای
تجاری را به سوی احسان و پرهیز از بیعادالتی تشاویق کناد.
برای حسابداریاسال می اهداف متفاوتی مانند سودمندی بارای
تصمیمگیری ،پاسخگویی ،پاسخگویی اسال می و پاساخگاویی از
طریق زکات مطرح شده است .ایشان معتقدند واحدتجاری برای
ایفای مسایولیت پاساخ گاویی ،بایاد فعالیاتهاای مرباو باه
مو وعات اسالمی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی را شناساایی،
اندازهگیری و گزارش کند .همچنین آنها آوردهاند که بهای تمام
شده تاریخی برخالف روش ارزش جاری هیچ پایه قابل دفااعی
در شریعت ندارد .بناابراین در انادازهگیاری بایاد از ارزشهاای
جاری استفاده شود .استفاده از بهایتمامشده تاریخی میتواناد
موجب تحری اصل افشای واقعیت شود .واقعیت ،ارزش جااری
اساات و بایااد افشااا شااود .در شاارایط تااورمی ،بکااارگیری
بهایتمامشده تاریخی موجب دوری از واقعیت میشود.
ناپیر( )0117در مقالاه ارائاه شاده خاویش در «پنجماین
کنفرانس بینالمللی تاریخ حسابداری» با عنوان «فرهناگهاای
دیگر ،حسابداریهای دیگر» بیان میدارد کاه طای قارن هاای
متمادی اسالم نماینده یکی از مهمترین مظااهر"دیگار" بارای
جهان غرب بوده است .درمقابل دیدگاه هاایی مبنای بار اینکاه
شیوه های حساابداری در جواماع اساالمی بار ظهاور و توساعه
دفترداری بت دوطرفه تا یرگذار بوده است جبهه گیری شده و
بخش گسترده ای از حسابداری در جوامع اسالمی برای غربیها
همانند رازی سر به مهار بااقی ماناده اسات .اخیارا ادبیااتی از
حسابداری اسالمی پایه های خود را مستحکم کرده و فرصتی را
برای مطالعه درباره عواملی که به ظهور ایده ها و بررسیهاا در
مطالعات حسابداری منجر شده را فراهم آورده است .وی معتقد
است حسابداری معاصر در جوامع اسالمی برای ایجاد سازگاری
در پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی همراه باا
حفظ ارزش های ذاتی اسالمی با چالش مواجه می گردد.
ناااپیر( )0113در مقالااه خااود تحاات عنااوان "حسااابداری
اساالمی :مباحااث جااری وریشااههاا" اامن بررسای تاااریخی
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حسابداری اسالمی ،آن را ادبیات جدیدی در حسابداری معرفی
کردهاست که عمده این ادبیات هنجاری میباشد.
ابااراهیم نجفاای( ،)0930در رساااله دکتااری خااود کااه در
دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شده است ،تالش نموده است تا
دکترین حسابداری اسالمی را تبیاین نمایاد .ایان تحقیاق باه
صورت تطبیقی کتابخانهای و به شیوه قیاسی -استقرایی صورت
گرفته است .در این تحقیق آمده است که در مدرنیسم اصاالت
از آن دنیاست ،اماا در اساالم اصاالت از آن آخارت اسات .لاذا
جامعهی مدرن ،صرفا محاسابه ی دنیاا بارای دنیاا را دارد ،اماا
جامعه اسالمی ،محاسبه دنیا برای آخرت را انجام میدهد ،زیارا
دنیا را مزرعه آخرت میداند .دکترین حسابداری اسالمی توأمان
دنیوی و اخروی است که در بعد دنیوی ،واجد جنبههای مادی
و معنوی است و در بعد اخروی ،دربرگیرنده جنبههای اعمال و
انفس است .در حسابداری مدرن نفع و رر محاسبه مایشاود،
اما در حسابداری اسالمی ،سوای نفع و رر ،مقولاه خساارت و
فالح نیز با توجه به تقسیمبندی قارآن محاسابه مایگاردد .در
دکترین حسابداری اسالمی محاسبه ی دنیا نه صرفا برای دنیاا،
که برای عقبا و آخرت صورت میگیرد و کشت دنیوی اعمال در
آخرت نیز قابل برداشت است .محاسبه ی این کشت و برداشت،
حسابداری اسالمی است.
حجت اله صیدی ( ،)0917در رساله دکتری خود با عناوان
«ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه ی کشورهای
اسالمی» که در دانشگاه عالمه طباطبایی انجاام گرفتاه اسات؛
بیان میکند که در نظام اقتصادی مورد نظر اسالم ،از یا ساو
باار شاافافیت گزارشااگری مااالی و همچنااین ارتقااای ظرفیاات
پاسخ گویی تاکید گردیده و از سوی دیگر ،محاسبه سود واقعای
و نهایتا توزیع عادالنه آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
بدین ترتیب ،مدل گزارشگری مورد نظر در این نظام اقتصاادی
باید به گوناه ای باشاد کاه در عاین شافافیت و برخاورداری از
ویژگاای کلیاادی افشااای کااافی ،اباازاری کارامااد باارای ایفااای
مساایولیت خطیاار پاسااخگااویی شاارکتهااا تلقاای شااود و از
قابلیت هاای الزم بارای محاسابه ساود واقعای و نهایتاا توزیاع
عادالنهی آن بین ذینفعان بنگاه نیز برخوردار باشد.
در کشور ما مو وع «حسابداری اسالمی» و یا باه عباارتی
مناساابتاار« ،توجااه بااه رویکاارد اسااالمی در حسااابداری» از
مو وعاتی است که آن چنان که شایسته است ،مورد توجه قرار
ن گرفته است .لذا این مو وع برای بسیاری همچنان مبهم است.
تحقیق حا ر تالشی جدید در تعیاین و تبیاین مفااهیم ماو ر
مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکردی اساالمی ،در کشاور
جمهوری اسالمی ایران میباشد.

 -3-2مولفههای کلیدی چارچوب نظری گزارشگری مالی
با رویکرد اسالمی
چاااارچوب نظاااری  FASBو  IASBو مفااااهیم نظاااری
گزارشگری مالی ایران هر سه مبتنی بر رویکارد ساودمندی در
تصمیمگیری میباشند .در این بخش من نقد چارچوب نظری
گزارشگری مالی مرسوم ،مولفههاای کلیادی چاارچوب نظاری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی را پیشنهاد مینماییم.
چارچوب نظری مرسوم باه کااربرد صاورتهاای ماالی در
ارزیابی مباشرت و پاسخ گویی مدیریت اشاره دارد .با این حاال،
صورتهای مالی اغلب فقط منعکس کننده پاسخگویی مدیریت
در قبال سرمایه گاذاران هماان واحاد تجااری هساتند .بیانیاه
مفاااهیم حسااابداری مااالی شااماره  ،)0101( 1کااه باار مبنااای
کااارگروهی هییاات اسااتانداردهای حسااابداری مااالی و هییاات
استانداردهای بینالمللی می باشد ،هدف از گزارشگری ماالی باا
مقاصد عمومی را ارائه اطالعات مالی واحد تجاری برای سرمایه
گذاران بالفعل و بالقوه ،اعطاکنندگان تساهیالت ماالی و ساایر
اعتبار دهندگان در تصمیم گیاری بیاان نماوده اسات .در ایان
بیانیه سرمایه گذاران بالفعل و باالقوه ،اعطاکننادگان تساهیالت
مالی و سایر اعتباردهندگان ،گروه اساتفاده کننادگان اصالی را
تشکیل میدهند و دیگر استفادهکننادگان از جملاه مشاتریان،
کارکنااان دولاات و ...در گااروه سااایر اسااتفاده کنناادگان قاارار
میگیرند .در میمه بیانیه شماره  1در پاسخ به این سؤال کاه
آیا استفادهکنندگان اصلی بایساتی تفکیا و مشاخ شاوند،
آمده است که با توجبه به اینکه سایر استفادهکنندگان به دالیال
مختلاا از گزارشااگری مااالی اسااتفاده ماایکننااد ،هییاات
استانداردهای حسابداری مالی من در نظار داشاتن نیازهاای
اطالعاتی ایشان ،این تفکی را به دلیل پیشگیری از ا افه باار
اطالعاتی در چارچوب نظری یا مبهم شادن آن قائال گردیاده
است .در رویکرد اسالمی ،گزارش مالی باید پاسخگویی مدیریت
در قبال جامعه وسایر ذینفعان را نیز منعکس کند.
گزارشگری مالی مرسوم در زمینه ادای وظیفه پاسخ گاویی
اجتماعی ،کفایت نمیکند .مسلما صورتهای مالی بخش مهمی
از گزارشااگری مااالی را تشااکیل ماایدهنااد و مااا باار ایاان کااه
صورت های مالی باید حاداقل بارای پاساخگاویی باه نیازهاای
عمومی استفاده کنندگان تهیه گردد ،توافق نظر داریم .باا ایان
حال ،تصمیمگیریهای استفاده کنندگان ممکن است با عوامال
دیگری به غیر از اطالعات در مورد و عیت مالی ،عملکردماالی
و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری نیز هادایت شاود .برخای از
استفاده کنندگان احتماال مبنای تصمیم گیری خود را بر باورها
و اعتقادات اخالقی ،سیاسی و محیطی قرار میدهناد .ازطرفای
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صورت های مالی استفادهکنندگان را در ارزیابی توزیاع عادالناه
روت یاری نمیرساند.
پاسخگویی در رویکرد اسالمی را میتوان به انجام یاا تارک
برخی اعمال و ارائه گزارش عملکرد یا عدم عملکرد توسط یا
سازمان یا شاخ (پاساخ گاو) در تأدیاه وظاای شارعی چاه
قراردادی یا اجتماعی به عنوان کمکی برای اصالح نفس و رفتار
ذینفعان به سوی فالح ،تعری نمود .از این منظار پاساخگاویی
اسالمی ،دارای دو بعد پاساخگاویی نفاس و پاساخگاویی ماال
میباشد .این کار حساابداری را باه یا فعالیات پاساخگاویی
اجتماعی تبدیل میکند و در این مورد شاوییکرر ( )0339بیاان
میکند «:چیزی که حسابداری را فعاالیتی مرباو باه چگوناه
زیستن ما میساازد هماان ارائاه گزارشای از اعماال گذشاته و
پیامدهای آنهاست (کاه معماوال باه چنادین صاورت توصای
ماایشااوند؛ سیاساای ،اقتصااادی ،اجتماااعی و شخصاای) ،یعناای
پیامدهای مربو به پاسخگویی اعمال گذشته».
 ،)0101( AAOIFIدر اشاره باه تفااوتهاای باین اهاداف
حسابداری مالی برای بان های اسالمی و بانکهای دیگار بیاان
میکند کاه « :اگرچاه حساابداری ماالی بیشاتر دربااره فاراهم
ساختن اطالعات برای کم به تصمیمگیریِ استفادهکننادگان
است ،اما آنهایی که باا بانا هاای اساالمی ساروکار دارناد در
ابتدای امر به اطالعت از خادا و جلاب ر اایت او در معاامالت
مالی خود توجه می کنند» AAOIFI .چهاار هادفر حساابداری
مااالی را در همااان بیانیااه فهرساات ماایکنااد و تنهااا آخااری،
سودمندی در تصمیمگیری به نظر میرسد؛ سه هادف نخسات
مربو به پاسخگویی اسالمی میشوند .این بیانیه ،تعیین حقوق
و تعهاادات کلیااه اشااخاص ذینفااع را طبااق اصااول شااریعت و
همچنین مفاهیم آن دربااره انصااف ،نیکوکااری و مطابقات باا
ارزش هااای اسااالمی در کساابوکااار را فهرساات ماایکنااد
(پاراگراف .)0-.همچنین افراد را به مطابقت با شاریعت اساالم
در تمام معامالت و رویدادها تشویق می نماید (پااراگراف .)0-.
بنابراین ،مفهوم پاساخگاویی اساالمی در گزارشاگری ماالی باا
رویکرد اسالمی بهو وح در بیانیه  AAOIFIاشاره شده است.
در رویکرد اسالمی ،دامنه استفادهکننادگان باه ذینفعاان و
ذیحقان گسترش مییابد .ذینفعان اشخاص یا مخلوقاتی هستند
که می توانند بر واحد تجاری تأ یر گذارند و یا از واحاد تجااری
تأ یر پذیرند و ذیحقاان امن در بار گارفتن ذینفعاان شاامل
ذیحق اصلی ،خداوند سبحان هم میگردد ،چارا کاه باریتعاالی
تأ یرگذار می باشد لیکن هرگز تأ یر نمیپذیرد .در مفاهیم نظری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی ،میبایست توجباه شاود کاه
ذیحق اصلی خداوند یکتاست و سپس در مرحله بعاد جامعاه و
اقتصاد ،ذینفعان نهایی گزارشگری مالی میباشند.
23

نیازهای اطالعاتی ذینفعان در جوامع اسالمی متفاوت است.
سرمایهگذاران مسلمان و مشاوران آنها نگران این مسیله هستند
که آیا سرمایهگذاری های آنان مطابق با احکاام شاریعت انجاام
شده است یا خیر .آنها همچنین دغدغه منبع و جواز هار گوناه
سود کسب شده را دارند .شریعت بین وام(قرض) و تأمین مالی
تمایز قائل است .وام هیچ گونه سودی دربرنادارد در حاالی کاه
داشتن سود در فعالیت های تأمین مالی مجااز ،در صاورتی کاه
تأمین مالی مبتنی بر ی قارارداد مجااز باشاد ،ماانعی نادارد.
تأمینکنندگان مالی می خواهند بدانند که چگوناه تفااوتهاای
قراردادی بین معامالت ماالی منطباق باا شاریعت و معاامالت
مشابه مرسوم ،بر ریس و بازده آنها تأ یرگذار اسات .اطالعاات
واحدتجاری ،احتمااال تصامیمات خریاد مشاتریان مسالمان را
تحت تأ یر قرار مایدهاد؛ باه عناوان مثاال اساتفادهکننادگان
مسلمان احتماال مایل به مصرف کاال و خادمات از موسساه یاا
گروهی که فعالیتهای حرام را بکار میگیرناد ،نباشاند .دولات
ومراجع ذیصالح قانونی نیاز ممکان اسات بخواهناد بار ساطح
درآمد مجاز و غیر مجاز و فعالیت واحدتجاری نظارت کنند تا از
نابسامانیهای اقتصادی اجتمااعی احتماالی پیشاگیری نمایناد.
احتکار و افزایش غیرواقعی قیمتها را میتوان از جمله مصادیق
عوامل ایجاد نابسامانیهای اجتماعی نام بارد .اعضاای مسالمان
جامعه نیازمند اطالعاتی در مورد میزان همکااری واحادتجاری
با جامعه خود و چگونگی انطباق واحادتجاری باا شاعائر دینای
افراد ،مای باشاند .اروری اسات گزارشای کاه نشاان دهناده
اطالعات مالی و غیرمالی به شیوه ای مطابق باا اصاول اساالمی
است ،به کارگرفته شود .این گزارش میبایست اطالعات مالی و
غیر مالی را به ذینفعان ارائه نماید تا ایشان را در مورد این کاه
آیا واحادتجاری عملیاات خاود را در محادوده شاریعت انجاام
میدهد و به مسیولیتهای خود در قبال جامعه و محیط زیست
متعهد است ،قادر به ارزیابی نماید و آنها را در اتخاذ تصامیمات
کم نماید.
ارائهی منصفانه اطالعات در کنار ویژگای مرباو باودن از
ویژگی های اصلی گزارشگری ماالی در رویکارد اساالمی اسات.
ارائهی منصفانه زماانی وجاود دارد کاه بتاوان اطمیناان یافات
اندازهگیری بهقدر کافی به مبلغ واقعی خاصه اندازهگیری شاده
نزدی است و هنگامی پدید می آید که بین اندازه مشاهدهشده
و مبلغ واقعی خاصه مربو  ،اختالف اندکی وجود داشته باشاد.
شریعت اساتفاده از شاواهد متقاعدکنناده را در غیااب شاواهد
قطعی مجاز می داند .از طرفی از منظر اسالم ،ماهیت ی چیاز
ممکن است به آن مو وعیت دهد هر چند اندازه آن باه لحااظ
کمبی ناچیز باشد .در این رابطه آیهای از قرآن چنین می گویاد:
« ...و اگر به مقدار وزن ی دانه خردل (اعمال نی و بد) باشد،
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ما آن را به حساب خواهیم آورد 1.»...لذا کمیته فقهیتخصصای
وابسته به هییت تادوین اساتانداردهای حساابداری ،مایتواناد
معیارهایی را برای تعیاین حادود مجااز اقاالم و فعالیاتهاای
مختل ایجاد نماید.
هیچ نویسنده مشاهوری در گزارشاگری ماالی باا رویکارد
اسالمی ،در پذیرش مفهوم احتیاا ساخنی باه میاان نیااورده
است .یکی از نویسندگان دلیل این سکوت را بیطرفی در ایجاد
زمینهای بارای شاناخت کمتار از واقاع درآماد یاا ارزشهاای
دارایی ها دانسته است .این امر شاید به مبناای زکاات وخماس
پایینتری منجر شود.
گزارشگری مالی برای اندازه گیری ،از واحاد پاولی اساتفاده
میکند .پول به عنوان ی واحد اندازهگیری در رویکرد اسالمی
پذیرفته شده است و علت پذیرفتاه شادن آن ،داشاتن ویژگای
ارزشی مثل طال و نقره به عنوان ذخیاره ارزشای اسات .واحاد
اناادازهگیااری پااولی دارای دو کاسااتی عمااده اساات .نخساات،
حسابداری تنها اطالعات قابل سانجش در شارایط اساتفاده از
پول را در نظر می گیرد و هرگونه مسائل مرتبط دیگار ،ممکان
است توسط حسابدار برای استفاده کننادگان اطالعاات نادیاده
گرفته شود(الکساندر و بریتون .)0333،دوم ،باوجود این واقعیت
که قدرت خرید پول معموال در طول زمان به دلیل تورم ابت و
پایدار نیست ،لیکن فرض واحد اندازه گیری پولی بر اصل بات،
استوار است(ناپیر.)0113،
استفاده از پول باه عناوان واحاد انادازهگیاری در شارایط
تورمی از دیدگاه اسالمی مورد تردید است ،چراکه پول قادر باه
کارکرد عادالنه و صادقانه به عناوان واحاد حسااب ،نمایباشاد
(ناپیر .)0113،خان ( )0334در مورد باات و پایاداری قادرت
خرید اظهار میکند که این مفهوم ذاتا با اصول اسالمی تنااق
دارد ،چون پول بهعنوان واحد اندازهگیری ،باعث ایجااد مبناای
غیر منصفانه و ی منبع غیرقابل اعتماد برای پرداختهای آتی
میشود و مردم را به بیانصافی در باین خاود ساوق مایدهاد.
بعبااارتی تعاادیل از باباات تااورم در گزارشااگری مااالی ،جهاات
پیشگیری از سوء استفاده ای که از وام دهنده میشود نیاز است
و از طرفی دیگر ،این تعدیل ممکن است مشامول رباا گاردد و
صحیح نمیباشد.
نظامهای اندازهگیری گوناگونی وجود دارد که میتوان آنهاا
را در حسابداری بکار گرفت  .مهمترین ویژگی متمایزکننده آنها
از یکدیگر ،اتکا بر «بهای تمام شده تاریخی» یا «ارزش جااری»
است .کاربست نظام بهای تمام شاده تااریخی نیاز در رویکارد
اسااالمی مااورد تردیااد اساات .گمبلینااگ( ،)0330حمیااد و
همکارانش( ،)0339گمبلینگ( )0334و سلیمان( )0119اظهار
داشتند که بهتر است به جای ارزشهای تاریخی از ارزشهاای

جاری استفاده گردد؛ چرا که محاسبه واجبات مالی اسالمی نیاز
به ارزش های جاری دارناد .ماا معتقادیم در چاارچوب نظاری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی میتوان با اولویات دادن باه
ارزش جاری نسبت به بهای تمام شده تااریخی ،هام از رعایات
اصول ارزشگذاری واجبات مالی اسالمی اطمینان حاصال نماود
هاام بتااوان ارائااهای منصاافانه از اطالعااات مااالی را باارای
استفادهکنندگان به همراه داشت.
عقالنیاات اقتصااادی و اصااول حاصاال از آن بااه افشااای
فعالیتهایی رهنمون میشود که ممکن اسات بهتارین تشاریح
برپایهی معیار «پاسخگویی فردی» باشاد و بارای دساتیابی باه
چنین پاسخ گویی ،افشاای محادودی از اطالعاات ماالی الزم و
کافی است(بایدون و ویلت .)0111 ،در مقابل به این نکته اشاره
می شود که در اسالم تمرکز بر شکلی از «پاسخگویی اجتماعی»
و افشای کامل اطالعات حسابداری قارار دارد .بایادون و ویلات
( )0111اعتقاد دارند که پاسخگویی اجتماعی و افشاای کامال،
مبنای گزارش های واحدهای تجاری اسالمی است .با توجاه باه
نظر آنان ،ترازنامه بر مبنای ارزش های جاری ،بخشی از گزارش
مورد نیاز برای واحدهای تجاری است که در جامعه ی اساالمی
فعالیت می کنند .جایگاه سود و زیاان بایاد باه یادداشاتهاای
تو یحی تنزل یابد ،زیرا سود و زیاان موجاب تقویات گارایش
مردم به سود مفر میشود و در نتیجه برای جامعهی اساالمی
ا ر منفی دارد .به جای ساود و زیاان ،بایاد ارزش افازوده ارائاه
شود ،زیرا خصوصیات توزیعی صورت ارزش افزوده ،پاسخگاویی
در اسااالم را پشااتیبانی ماایکنااد .کارکنااان ماایتواننااد باارای
تأ یرگذاری بر واحدتجاری در مواردی مانند پاداش ،تا حدودی
از صورت ارزش افزوده استفاده کنناد .عاالوه بار این،جامعاهی
اسالمی نیز می تواند برای مجبور سااختن یا واحاد تجااری
برای توجه بیشتر به مسیولیت اجتماعی از صورت ارزشافازوده
استفاده کند در حالیکه صورت سود و زیان چنین توانایی ندارد.
ما معتقدیم در گزارشگری مالی با رویکرد اساالمی صاورت
ارزش افزوده می تواناد اطالعااتی در ماورد توزیاع اروت باین
بخشهای مختل جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه
به منافع تمام ذی نفعان نشان دهد در نتیجه سیاسات آگاهاناه
توزیع مجدد روت و انتقال منابع بین گروه های مختل جامعه
را تقویت میکند ،لایکن مایبایسات افشاای کاافی وکااملی از
رعایت و تطبیق معامالت و درآمدهای واحدتجاری با شریعت و
تفکی معامالت احتمالی ممنوع و یا مغایر با اصول شاریعت و
همچنین انجام مسیولیت های اجتماعی واحد تجااری در برابار
تمام ذینفعان و ذیحقان صورت گیرد.
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براساااس توصاای و تحلیاال صااورت گرفتااه ،مولفااههااای
چارچوب ن ظری گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی در نمودار0

پیشنهاد گردیده است.

چارچوبنظري گزارشگريمالي با رويكرد اسالمي

رويكرد مبنا:

پاسخگويي اسالمي

اولويت در پاسخگويي

ارائه منصفانه و مربوطبودن

واحد پولي و غيرپولي ،تاكيد بر ارزش جاري

گزارشگري مالي

مشاركت و نظارت هيئت شرعي در تدوين استانداردهاي

کلیدي

مصارف مطابق با شریعت و مغایر با آن.

مؤلفههاي

صورت منابع و مصارف و صورت ارزش افزوده) و تفكيك منابع و

ذيحقان و ذينفعان

اطالعات

افشای اطالعات نحوه کسب و چگونگی توزیع سود (ازجمله

هدف اصلي

مخاطبان

ويژگیهاي اصلي

نظام اندازهگیري

افشـا

نمودار -2مؤلفههای چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویكرد اسالمی

 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حا ر تالش دارد با بهرهگیری از روشهای ترکیبی
به کش و توسعه ی مفاهیم نظری گزارشاگری ماالی اساالمی
بپااااردازد .بنااااابراین روشهااااای تفساااایری ،انتقااااادی،
ساختاری(برحسب کاوش شواهد تاریخی) در این تحقیق به کار
گرفته شده است .این تحقیق به لحااظ طباع و ماهیات آن در
مراحل مختلفی به شرح زیر اجرا شده است:
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ال  -مطالعة مبانی نظری :در این مرحله به شرح آنچاه در
بخش دوم گذشت ،تحقیقات انجام شده در حوزة حساابداری و
گزارشگری مالی مورد نیاز جامعه اسالمی و سایر
مباحث نظری مناسب با ویژگیهاای محیطای ایان جامعاه
مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعه ،عوامل کلیدی مبتنای
بر مبانی نظری و پژوهشی که به نظر پژوهشاگر باا ویژگیهاای
محیطی گزارشگری مالی مورد نیاز جامعاه ی اساالمی ساازگار

سال چهارم  /شماره سيزدهم /بهار 3131

مولفههاي كليدي مفاهيم نظري گزارشگري مالي با  / ...رضا غالمي جمكراني ،هاشم نيكومرام ،سيدعباس موسويان و فريدون رهنماي رودپشتي

شناخته شده برای نظر خواهی عمومی است ،استفاده میشاود
(نمودار شماره  .)9در این مرحلاه مفااهیم کلیادی یا نظاام

است استخراج گردید تا بر اساس آنها سؤاالت کلیدی قابل درج
در پرسشنامه جهت نظر خواهی خبرگان طراحی گردد.
ب -نظاار خااواهی عمااومی از خبرگااان :در ایاان مرحلااه از
تحقیق ،از روش تحقیق دلفی کاه یا مادل معتبار عملای و

گزارشگری مالی بر مبنای اجماع خبرگان شناسایی میشود.

استخراج مؤلفههای الگو
از پژوهش

توجبه به تجارب موجود

پیشنهاد الگوی اوبلیه

تدوین پرسشنامه

یافتن خبرگان و

اجرای نظرخواهی از خبرگان و

نظرخواهی

متخصصین

متخصصین

مرور بر پژوهشهای قبلی

خیر

اجماع در

استخراج نتایج و اعمال

پاسخها؟

اصالحات در پرسشنامه

بله

استخراج نتایج و نهایی
ساختن الگو

نمودار شماره  -9فرآیند اجرای روش دلفی (طبیبی و همکاران)0911،

در تحقیق به شیوه دلفی ،نمونه مورد مطالعه باید به نحوی
انتخاب شود تاا افاراد متخصا و خباره در مو اوع تحقیاق،
موسوم به اعضای گروه دلفی به عنوان نمایندگان جامعه ماورد
نظر در نظرسنجی نقشی اساسی ایفا نمایند .باه هماین جهات
روش های نمونه گیری تصادفی برای انتخاب این افاراد مناساب
نمی باشد ،بلکه در این قبیل پژوهشها اشخاص صااحبنظار از
طریق بررسی دانش و تجربیاتی که دارناد انتخااب مای شاوند.
مبنای انتخاب این افراد نیز ویژگیهایی است که صاحبنظاران
روش دلفی برای اعضای گروه دلفی روری شمردهاند .به نظار
هارمن و پرس ( ،)0371ی گروه متخص در دلفی ،گروهای
هستند که نمایندگان گروههای مختل در آن شرکت داشاته و
از افرادی تشکیل شده باشند که علم و آگاهی عمیق و وسایعی
در زمینه تحقیق دارند .با توجبه به ویژگیهای مذکور 001 ،نفار

از متخصصین و خبرگان واجد شرایط ،شامل گروههای زیر و به
شرح جدول  0انتخاب شدند:
 )0اعضای هییت علمی گروههای حساابداری و مادیریت
مالی دانشگاهها با تاکید و تمرکز بر دانشگاههای تهران
شامل دانشاگاه هاای آزاد اساالمی علاوم و تحقیقاات،
تهااران ،عالمااه طباطبااایی ،تربیاات ماادرس ،الزهاارا،
شهیدبهشااتی ،علااوم اقتصااادی و امااام صااادق(ع) ،در
انتخاب این اعضا معیارهاای اساسای نظیار دارا باودن
درجه دکترا در یکی از رشتههای حسابداری و مدیریت
مالی ،ساابقه تادریس در دروس تخصصای دورههاای
کارشناسی ارشد و دکتارا باا اولویات دادن باه دروس
تیوری و مباحث نظری مرباو باه گزارشاگری ماالی
مورد توجبه ویژه قرار گرفتند.

سال چهارم  /شماره سيزدهم /بهار 3131

22

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 )0اعضااای کمیتااهی تاادوین اسااتانداردهای حسااابداری،
کمیته آموزش و تحقیقات ،کمیته فنی و هییت عامال
سازمان حسابرسی و همچنین مشااوران و مادیران باا
سابقه ایان ساازمان بعناوان افارادی کاه در تادوین و
انتشااار اصااول و ااوابط حسااابداری و حسابرساای
متخص و صاحبنظر میباشند.
 )9حسااابداران رساامی شاااغل بااه لحاااظ آشاانایی بااا
گزارشگری مالی ،از آنجا که فعالیت در تجزیه و تحلیل
اطالعات مالی ،بررسی و قضاوت در خصوص کیفیات و
اعتبار صورتهای مالی دارند از جملاه افاراد خبرهاای
هستند که می توان برای رسایدن باه اجمااع ،از آراء و
نظرات این گروه استفاده قابل اتکایی به عمل آورد.
 )4حسابداران رسمی غیرشاغل کاه عاالوه بار دارا باودن
تخصاا الزم در بااااب قضااااوت کیفیااات و اعتباااار
صورت های مالی به دلیل مناصاب مادیریتی واجرایای
خود با تهیه و ارائه گزارشگری مالی و مساائل مارتبط
آن هاام سااروکار دارنااد ،بااه عنااوان چهااارمین گااروه
متخص از اعضای گروه دلفی میباشند.
جدول  -1گروههای خبرگان
تعداد

گروه

شرح

اوبل

اعضای هیأت علمی گروههای حسابداری و
مدیریت مالی دانشگاهها

41

دوم

مدیران و مشاوران ارشد سازمان حسابرسی

01

سوم

حسابداران رسمی شاغل

91

سوم

حسابداران رسمی غیرشاغل

91

جمع

(نفر)

121

با توجه به اینکه هدف اصالی تحقیاق ،کشا و شناساایی
مولفه های کلیدی چارچوب نظری گزارشگری مالی باا رویکارد
اسالمی است ،بر اسااس عوامال اصالی و مولفاههاای کلیادی
پیشنهادی نمودار  9مبتنی بر مرحله اول تحقیق ،بارای کساب
نظر خبرگان در خصوص مو وع مورد پاژوهش ،پرسشانامهای
حاوی  04سوال تدوین و بین ایشان توزیع گردید .خبرگاان باا
اظهارنظر موافق یا مخاال در ماورد پرساش هاای مطروحاه و
اختصاااص امتیااازی از  1تااا  3بااه هریا از پرسااشهااا ،نظاار
تخصصی خود را در مورد مولفههای کلیادی پیشانهادی اعاالم
نمودند .عالوه براین در پرسشانامه ماذکور از پاساخ دهنادگان
خوا سته شده بود پس از اعالم نظر موافق یا مخال در خصوص
عامل پیشنهادی ،نظر خود را در مورد و عیت عامل مربوطه در
22

چارچوب نظری گزارشگری مالی فعلی اعالم نمایناد تاا از ایان
طریق زمینه مناسبی برای مقایسه و ارزیاابی و اعیت موجاود
مفاهیم نظری گزارشاگری ماالی کشاور و فاصاله آن باا و اع
مطلوب فراهم شود .در این ارزیابی پاساخدهناده باا اختصااص
امتیازی از صفر به منزلهی فقدان آن عامل در و عیت فعلی تاا
 3امتیاز نشان دهنده ی تحقق کامل عامل مورد ارزیابی ،میازان
دستیابی به عامل موردنظر را در مفاهیم نظری گزارشگری مالی
موجود اعالم مینمود.

 -4تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده
دادههااای ایاان مطالعااه در مرحلااه دوم از طریااق توزیااع
پرسشنامه بین خبرگان جمعآوری گردید و در تهیاه ،اصاالح و
تایید به منظور روایی پرسشنامه ،از نظرات بایش از  01نفار از
صااحبنظااران اماار اسااتفاده شاد .بااه منظااور بررساای پایااایی
پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتیجه
آزمون با 1/3.حاکی از پایایی باالی پرسشنامه بوده است.
در بخش آزمون های آماری تحلیلی ،باید باه نحاوی عمال
میشد که تایید یا رد سواالت ،شدت موافقت یا مخالفت ،اجماع
یا عدم اجماع در خصوص مو وع و در نهایت ،ارزیاابی فاصاله
و ع موجود از و ع مطلوب روشن میشد .بدین منظور و برای
دستیابی به این اهداف ،پرسشهای مربو به هر ساوال اصالی
دستهبندی و آزمونهای زیر در مورد آنها طراحی و اجرا گردید.
 )0آزمون دوجمله ای برای حصول اطمیناان از نظار نظار
موافااق یااا مخااال آزمااودنیهااا در مااورد هاار یا از
پرسشهای زیرمجموعه سوال اصلی تحقیق.
 )0آزمون  Tی نموناه ای ،باه تفکیا نظارات موافاق و
مخال  ،بارای آگااهی از شادت موافقات یاا مخالفات
خبرگان با مو وع مطروحه در هر پرسش.
 )9آزمااون کولمااوگروف – اساامیرنوف یا نمونااهای بااه
تفکی نظرات موافق و مخال  ،برای تشخی وجود یا
عدم وجود اجماع در بین خبرگان هر گاروه راجاع باه
مو وع مطروحه در هر پرسش.
 )4آزمون  Tزوجی برای مقایسه و ارزیابی و عیت موجود
با میانگین پاسخهای موافق به منظاور ارزیاابی فاصاله
و ع موجود از و ع مطلوب.
 )1آزمون فریدمن جهت رتبه بنادی مولفاه هاای کلیادی
مورد تایید خبرگان.
خالصه نتایج آزمونهای فوقالذکر در جدول  0ارائه شده است.
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جدول  -2خالصه نتایج آزمونهای آماری
تایید یا رد
شماره

عامل یا مؤلفه کلیدی

سؤال

سؤال

مربوط

شدت موافقت یا مخالفت

آزمون

آزمون t

میزان موافقت یا

اجماع یا عدم اجماع در

ارزیابی وضعیت

خصوص شدت موافقت

موجود

آزمون کولموگروف-

آزمون Tزوجی

دوجملهای

t 1.64

مخالفت

موافقت

14.109

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

22.281

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

8.454

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

4

موافقت

9.149

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

1

موافقت

17.653

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

29.237

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

24.995

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

22.084

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

14.196

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

8.889

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

15.309

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

10.989

موافقت شدید

عدم اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت شدید

عدم اجماع

تفاوت معنیدار

اجماع

تفاوت معنیدار
تفاوت معنیدار

0
0
9

.
7

هدف اصلی:
اولویت در پاسخگویی

مخاطبان:
ذیحقان و ذینفعان

1
3

اسمیرنوف یک نمونهای مقایسه با موافقین

01

ویژگی اصلی کیفی
اطالعات:
ارائه منصفانه

00

اولویت ارائه منصفانه

موافقت

09

واحدپولی و غیرپولی

موافقت

10.798

موافقت

23.147

موافقت شدید

موافقت

15.877

موافقت شدید

اجماع

موافقت

20.493

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

25.702

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

21.213

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

16.172

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

19.502

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

19.612

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

19.237

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

11.638

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

موافقت

11.200

موافقت شدید

اجماع

تفاوت معنیدار

00

04
01
0.

نظام اندازهگیری :ارزش
منصفانه

07
01
03
01
00

افشای کافی و کامل در
راستای سودمندی در
ارزیابی ایفای مسیولیت
پاسخگویی

00
09
04

ارائه اطالعات مربو به
الزامات شرعی

سال چهارم  /شماره سيزدهم /بهار 3131

22

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

با توجه به کسب اجماع عمومی در مورد مؤلفههای کلیدی
مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی ،حال سؤال
این است که از نظر پاسخدهندگان کدام مؤلفه کلیدی از
اولویت باالتری برخوردار است؟ به عبارت دیگر ،اولویت هری
از مؤلفههای مورد اجماع خبرگان در چه رتبهای قرار میگیرد.
برای این منظور از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده
است که اولویت موردنظر خبرگان در قالب نمودار  4آمده است.
یافتههای تحقیق بیانگر این واقعیت است که خبرگان
دانشگاهی و حرفهای گزارشگری مالی در ایران ،درباره موارد
مشروحه زیر اتفاقنظر و اعتقاد دارند که:
 )0چارچوب مفهومی مبتنی بر پاسخگویی در مقایسه با
چارچوب مفهومی مبتنی بر سودمندی در تصمیمگیری
جهت اهداف گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی و
استفادهکنندگان مسلمان ،مناسبتر است.
 )0دامنهی استفادهکنندگان گزارشگری مالی با رویکرد
اسالمی گستردهتر و شامل ذیحقان و ذینفعان میباشد ،لذا
محیط زیست و سایر مخلوقات که به نوعی از فعالیتهای
واحدتجاری اسالمی تأ یر میپذیرند یا تأ یر میگذارند،
حسب رورت ،جزو ذینفعان گزارشگری مالی واحدتجاری
اسالمی قرار میگیرند .بدین ترتیب:
 -0-0در گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی میبایست
اطالعاتی مبنی بر سودمندی در ارزیابی ایفای
مسیولیت پاسخگویی ،با دربرگرفتن کلیه ذینفعان به
طور عادالنه ارائه گردد.
 -0-0سودمندی در ارزیابی ایفای مسیولیت پاسخگویی
اجتماعی در گزارشگری مالی واحد تجاری اسالمی،
نسبت به پاسخ گویی فردی ،از اهمیت و اولویت
بیشتری برخوردار است.
 )9خصوصیات کیفی اطالعات چارچوب مبتنی برسودمندی
در تصمیمگیری یا همان مفاهیم نظری گزارشگری مالی
مرسوم ،جهت پاسخگویی به نیازهای استفادهکنندگان
مسلمان مناسب نیست.
 -0-9نظر به ایفای مسیولیت پاسخگویی استفادهکنندگان
مسلمان نسبت به احکام شریعت ،ارزیابی دقیق و
صحیح داراییها ،بدون در نظر گرفتن ویژگی کیفی
احتیا  ،روری است.
 -0-9ویژگی کیفی ارائه منصفانه در گزارشگری مالی
واحدتجاری اسالمی از رورت و اهمیت قابل توجهی
برخوردار است.
 )4نظام گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی بایستی ارزش
منصفانه که تصویری از ارزش عادالنه و جاری اقالم
22

صورتهای مالی میباشد را به عنوان معیار اندازهگیری خود
انتخاب نماید .همچنین این گزارشگری مالی نبایستی صرفا
به اندازهگیری بر اساس واحد پولی محدود گردد و میتواند
منابع و تعهداتی که قابلیت اندازهگیری برحسب واحدپولی
را ندارند ،نیز شامل گردد.
 )1در گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی ،میبایست افشای
کافی و کامل در خصوص ایفای مسیولیت پاسخگویی
صورت گیرد .همچنین ارائه اطالعات زیر موجب افزایش
ظرفیت پاسخگویی گزارشگری مالی واحدتجاری اسالمی
میگردد:
 -0-1ارائه اطالعات مربو به تأ یر فعالیتهای
واحدتجاری بر محیط.
 -0-1ارائه اطالعات مربو به چگونگی کسب و توزیع
روت بین ذینفعان.
 -9-1افشای تأ یر اجتماعی فعالیتهای واحدتجاری بر
جامعه.
 -4-1ارائه اطالعات مربو به رعایت الزامات شرعی.
 -1-1افشای ماهیت و دالیل انجام معامالت احتمالی
مغایر با الزامات شرعی و نحوه و محل مصرف منابع
حاصل از آنها.
بنابراین ،یافتههای مرحله اول تحقیق که بر اساس مطالعه،
تحلیل و تفسیر مبانی نظری گزارشگری مالی در کشورهای
اسالمی صورت گرفت و مؤلفههای کلیدی مفاهیم نظری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی را در نمودار  9پیشنهاد
نمود در گام دوم در معرض نظر گروه خبرگان نظری و تجربی
قرار گرفت والگوی پیشنهادی با اتفاقنظر و اجماع خبرگان
مورد تایید قرار گرفت.
 -5نتیجهگیری و بحث
در رویکرد اسالمی ،حسابداری واجد ابعاد دنیوی و اخروی
و مبتنی بر پاسخگویی اسالمی است .این پاسخگویی در بعد
اخروی ،پاسخگویی نفس و در بعد دنیوی پاسخگویی اجتماعی
را در بردارد که وجه تمایز آن اولویت منافع اجتماعی بر منافع
فردی است .در چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد
اسالمی ،هدف اصلی پاسخگویی است .کسب سود و افزایش
روت در اسالم نفی نمیگردد لیکن آنچه مهمتر است نحوهی
کسب سود و چگونگی توزیع آن میباشد .چارچوب مفهومی
مبتنی بر پاسخگویی در مقایسه با چارچوب مفهومی مبتنی بر
سودمندی در تصمیمگیری با اولویت دادن هدف پاسخگویی
جهت اهداف گزارشگری مالی واحد تجاری اسالمی و
استفادهکنندگان مسلمان ،مناسبتر است.
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تیااوریهااای اقتصااادی ،محااور و پایااه چااارچوب نظااری
گزارشگری مالی مرسوم است و این چارچوب به طور کامال بار
نقش اجتماعی حسابداری صحه نمیگذارد و صرفا بر جنبههای
اقتصادی آن تاکید نموده است تا حدی کاه تعهاد گزارشاگری
مالی را از سطح حسابدهی به جامعه ،به سطح حسابدهی باه
منافع واحد تجاری تقلیل داده است .دامنهی استفادهکننادگان
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی ،شامل ذیحقاان و ذینفعاان
می باشد ،لذا جامعه ،محیط زیست و سایر مخلوقات که به نوعی
از فعالیتهای واحدتجاری اسالمی تاأ یر مایپذیرناد یاا تاأ یر
می گذارند ،جزو ذینفعان گزارشگری مالی واحدتجاری اساالمی
قرار میگیرند.
با توجه به نتایج تحقیق در این مورد که ویژگیهای کیفای
اطالعااات چااارچوب نظااری گزارشااگری مااالی مرسااوم جهاات
پاسخگویی به ذینفعان مسلمان مناسب نیست ،با درنظر گرفتن
ویژگی کیفی ارائاه منصافانه باه عناوان ویژگای کیفای اصالی
اطالعات ،میتوان این نقیصه را برطرف نمود .بدیهی است ارائاه
منصفانه اطالعات ،با اندازهگیری دقیقتر و نگاه عادالناه نسابت
به کلیه ذینفعان میتواند در راستای هدف پاسخگاویی مفیاد و
مو رتر باشد.
نظام اندازه گیری مبتنی بر ارزش منصفانه ،افشای اطالعات
در خصوص نحوه کساب و چگاونگی توزیاع ساود و همچناین
افشای تطبیق یا مغایرت احتمالی فعالیتها و مناابع و مصاارف
حاصل از فعالیتهای واحدتجاری مایتواناد منتهای باه هادف
غایی گزارشگری مالی اسالمی؛ یعنی پاسخگویی ،گردد .در این
راساااتا اساااتفاده از صاااورت ارزشافااازوده مااایتواناااد باااه
اسااتفادهکنناادگان مساالمان در ارزیااابی ایفااای مساایولیت
پاسخگویی واحد تجاری اسالمی کم نماید.
اهم محدودیتهایی که در اجرای تحقیق وجود داشت و در
تفسیر نتایج آن مورد توجاه قارار گرفتاه اسات باه شارح زیار
میباشد:
نظر به گستردگی فصل شناخت در صورتهای مالی از
شش فصل مفاهیم نظری گزارشگری مالی مرسوم؛ شامل
مراحل شناخت ،معیارهای شناخت ،فرآیند شناخت و سایر
موارد آن ،تحقیق حا ر به این فصل از مفاهیم نظری
گزارشگری مالی نپرداخته است .در سایر فصول نیز مولفههای
اصلی آنها مورد تحقیق قرار گرفته است و جزئیات آنها را
شامل نمیگردد.
با توجه به اینکه روش دلفی مستلزم طی کردن فرآیندی
طوالنی است و گاه تکرار برخی از مراحل این فرایند رورت
مییابد و از سوی دیگر پاسخدهندگان به ویژه مدیران و
متخصصین معموال با محدودیت وقت مواجه هستند ،تخصی

زمان کافی از سوی ایشان و مشارکت آنان در فرایند تحقیق
یکی از مشکالت این قبیل تحقیقات میباشد که ا رات این
مو وع در مراحل جمعآوری و تکمیل پرسشنامه آشکار
میگردد .لذا میتوان از آن به عنوان یکی از محدودیتهای
تحقیق نام برد.
تحقیق حا ر در خصوص مفاهیم نظری گزارشگری مالی
کلیه واحدهای تجاری اعم از اینکه در بخش خصوصی یا
عمومی فعالیت نمایند صورت گرفته است .بدین ترتیب نتایج
این تحقیق معطوف به مفاهیم نظری گزارشگری مالی
واحدهای انتفاعی است لیکن عمدتا در مورد واحدهای
غیرانتفاعی هم قابل تعمیم است.
براساس مطالعه انجام شده و نتایج حاصل از اجرای
پژوهش ،مواردی را میتوان به عنوان پیشنهاد جهت ارتقاء نظام
گزارشگری مالی ویژه جوامع اسالمی ارائه نمود .برخی از از این
نکات به عنوان پیشنهاد به مراجع قانونی و حرفهای برای و ع
اصول و وابط و تدوین استانداردهای الزم و برخی دیگر به
عنوان پیشنهاد به مراجع دانشگاهی و پژوهشی جهت اجرای
پژوهشهای بیشتر در آینده ارائه می گردد:
 )0با توجه به نتایج تحقیق به مراجاع قاانونی و حرفاهای
مساایول تاادوین مفاااهیم نظااری و اسااتانداردهای
حسابداری و گزارشگری مالی کشور به ویاژه ساازمان
حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور ،پیشنهاد
میگردد نسبت به بررسای جاامع و تادوین چاارچوب
نظری و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی با
رویکرد اسالمی اقدام نمایند.
 )0بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،به مراجاع قاانونی و
حرفاااهای تااادوین اصاااول و اااوابط حساااابداری و
گزارشگری مالی پیشنهاد می شود جهت ارتقااء ساطح
افشا و پاسخگویی در گزارشگری مالی من بهرهمندی
از مولفه های کلیادی معرفای شاده در ایان پاژوهش،
نسبت به طراحی و ابداع صورت یا گزارشهایی مبنای
بر شیوه کسب روت و چگاونگی توزیاع اروت اقادام
نماینااد .باادیهی اساات پژوهشااگران دانشااگاهی نیااز
میتوانند در این مهم تالش کنند.
 )9بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،به مراجاع قاانونی و
حرفاااهای تااادوین اصاااول و اااوابط حساااابداری و
گزارشگری مالی پیشنهاد میشود جهات ارتقااء نظاام
گزارشگری مالی ،اطالعااتی نظیار ارزشهاای جااری،
اطالعاات غیرپاولی ،ارزش افاازوده ایجااد شاده ،لاازوم
شناسایی سودهای تحقق نیافته و مواردی از این قبیال
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را جزء اطالعات روری برای افشا در گزارشگری مالی
به شمار آورند.
 )4با توجه به نتایج تحقیق به سازمان حسابرسای کشاور
پیشنهاد میشود با تشکیل هییت نظارت شرعی از نظر
و مشارکت ایشان در تدوین و تطابق اصاول و اوابط
حسابداری و استانداردهای گزارشگری مالی با اصول و
الزامات شرعی ،استفاده نماید.
یافتااههااای ایاان مطالعااه ماایتواننااد مبنااای مطالعااات و
پااژوهشهااای بعاادی جهاات ارتقااای حااوزهی حسااابداری و
گزارشگری مالی اسالمی قرار گیرند .عالوه بر ایان بادیع و ناو
بودن این حوزه از پژوهش در کشاور و همچناین چاالشهاای
حسابداری موجود در عمل و در توسعهی ابزارهای پولی و مالی
اسالمی جدید ،انجام پژوهش های بیشتر را برای غنیتر کاردن
ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی در کشور ایجاب مینماید.
بر این اساس مو وعات زیر را مایتاوان بارای تحقیقاات آتای
پیشنهاد نمود تاا باه تناساب در ساطوح کارشناسای ارشاد و
دکتری مورد توجه و مداقه اساتید و دانشاجویان مرباو قارار
گیرند:
 )1انجاام تحقیقااات الزم باارای تکمیال و تاادوین الگااوی
تفضیلی چارچوب کلی طراحی شده در ایان مطالعاه و
آزمون آن.
 ).انجام تحقیق مشابه در باب شناخت در مفاهیم نظاری
گزارشگری مالی با رویکرد اسالمی.
 )7انجام مطالعات تطبیقی برای مقایسه و اعیت موجاود
نظام حسابداری و گزارشاگری ماالی کشاور باا ساایر
جوامع اسالمی.
 )1انجااام مطالعااات بنیااادی در خصااوص نقااش و غایاات
حسااابداری و توسااعه مفاااهیم نظااری حسااابداری و
گزارشگری مالی با توجه باه بحارانهاا و چاالشهاای
موجود در حسابداری و گزارشگری مالی.
 )3بررسای و ارزیااابی اساتانداردهای فعلاای حسااابداری و
گزارشااگری مااالی ایااران از منظاار ایفااای مساایولیت
پاسخگویی.
 )01بررسی کفایت صورت های مالی موجود از نظر تطبیاق
با ابزارهای مالی اسالمی مانند انواع صکوک استصاناع،
اجاره و غیره.
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یادداشتها
 در این تحقیق گزارشگری مالی معادل حسابداری (مالی) در نظر.1
.گرفته شده است
2
Accountor
3
Acountee
4.
Accounting and Auditing Standards for Islamic
Financial Institutions
)74 ، وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حََّبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفى بِنا حاسِّبینَ (االنّبیا5
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