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Abstract 

Objective: By the full adoption of IFRS, measurement and disclosure of fair values become more 
common in Iranian financial reporting. The present study aims to identify the technical challenges 
of fair value measurement and disclosure in accordance with the proposed framework in IFRS13 
as well as technical factors underlying resistance to fair-value based financial reporting from 
accounting and auditing experts’ points of view in the financial reporting environment of Iran. 

Methods: Technical challenges were identified by conducting a comprehensive review study with 
analytical approach. Then, we used qualitative content analysis method in order to elicit the 
primary model of categorizing technical challenges. Using the structured research questionnaires 
developed based on the Fuzzy Logic, experts’ points of view about technical challenges of fair-
value based financial reporting in Iran were collected from three different groups: 1) Theorists and 
standard setters group (23 experts), 2) Independent auditors group (29 experts) and 3) financial 
managers group (27 experts). The data of the study was analyzed via Fuzzy Delphi method as well 
as Fuzzy Hierarchical Analysis method. 

Results: Findings reveal that Iranian professional experts had a positive viewpoint about Fair-
Value measurement paradigm. However, adoption of fair value measurement paradigm and 
widespread implementation of it is challenging in practice, because of the technical challenges of 
fair value measurement and disclosure. Results show that, in spite of positive viewpoint of 
professional experts about quality and quantity of disclosure requirements in IFRS 13, 
effectiveness of fair-value based financial reporting in Iran is controversial from two aspects: the 
usefulness of fair-value based information in evaluating of stewardship and efficiency of those 
requirements from information users’ standpoint. Results reveal that there is some possibility of 
non-compliance with IFRS13 disclosure requirements in financial reporting environment of Iran. 
In addition to the weakness of enforcement requirements in Iran, non-compliance with disclosure 
requirements will have negative impact on effectiveness of IFRS13 and fair-value based financial 
reporting. Albeit, some differences exist between experts’ viewpoint among “Theorists and 
standard setters group” and “executive group” in regards to determination of those disclosure 
requirements which will not be accomplished in practice and technical factors underlying 
resistance to adoption and implementation of IFRS13. 

Conclusion: Standard setters and professional accounting and auditing communities should be 
aware of significant technical challenges of fair value accounting and also prepare suitable 
infrastructures for high quality fair-value based financial reporting as well as implementation of 
IFRS13 effectively and efficiently in financial reporting environment of Iran.  
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  چكيده

ارزش منصفانه در گزارشگري مالي ايران  و افشاي گيري ، اندازهالمللي گزارشگري مالي با پذيرش كامل استانداردهاي بين :هدف
در  شده گيري و افشاي ارزش منصفانه طبق چارچوب پيشنهاد هاي فني اندازه چالشهدف اين پژوهش شناسايي . فراگيرتر خواهد شد

از ديدگاه خبرگان حرفه  محور ساز مقاومت در برابر گزارشگري مالي ارزش منصفانه و عوامل فني زمينه 13المللي  استاندارد بين
  .ايران استدر حسابداري و حسابرسي 

سپس با استفاده از روش تحليل محتواي . شدندهاي فني شناسايي  ، چالشه مروري گسترده با رويكرد تحليليمطالع پس از :روش
 براي گردآوري ،بر منطق فازي  هاي ساختاريافته مبتني نامه از پرسش. شدهاي فني استخراج  بندي چالش كيفي، مدل اوليه مقوله

و مديران مالي ) خبره 29(، حسابرسان مستقل )خبره 23(ديدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظريه پردازان و استانداردگذاران 
  .نددشمراتبي فازي تجزيه و تحليل  هاي دلفي فازي و تحليل سلسله هاي پژوهش با استفاده از روش داده .بهره برده شد) خبره 27(

خصوص  شده در هاي فني شناسايي چالش، اما. نسبت به الگوي ارزش منصفانه مثبت است در ايران ديدگاه خبرگان حرفه :ها يافته
انگيز  كارگيري گسترده آن در عمل چالش پذيرش الگوي ارزش منصفانه و به شوند كه موجب ميارزش منصفانه  و افشاي گيري اندازه
، اثربخشي 13المللي  ارزيابي مثبت خبرگان حرفه از كميت و كيفيت الزامات افشاي استاندارد بين با وجوددهد  ها نشان مي يافته. شود

كنندگان از اطالعات  بر ارزش منصفانه در ايران از بعد ارزيابي وظيفه مباشرت و كارايي آن از ديدگاه استفاده  گزارشگري مالي مبتني
در هاي اجرايي  كه در كنار ضعف ضمانت پذير است امكان 13برخي الزامات افشاي استاندارد  همچنين عدم رعايت. برانگيز است بحث

تأثير منفي محور در ايران  ياد شده و گزارشگري مالي ارزش منصفانه بر اثربخشي استانداردتواند  ميمحيط گزارشگري مالي ايران 
، بين دو گروه مقاومتساز  و عوامل فني زمينه الزامات افشايي كه ممكن است در عمل رعايت نشوند خصوصالبته، در . داشته باشد

  .وجود دارد هاييپردازان و استانداردگذاران اختالف نظر اجرايي و گروه نظريه
و  منصفانه آگاه باشندبر ارزش   هاي فني حسابداري مبتني نسبت به چالشبايد اي  استانداردگذاران و جوامع حرفه: گيري نتيجه

در  13المللي  استاندارد بينكارا و اثربخش بودن  محور با كيفيت و را براي گزارشگري مالي ارزش منصفانه يبسترهاي مناسب و الزم
   .كنندمحيط گزارشگري مالي ايران فراهم 

، حسابداري 13المللي گزارشگري مالي شماره  استاندارد بينمحور،  گيري ارزش منصفانه، افشاي اطالعات ارزش منصفانه اندازه: ها كليدواژه
  .محور بر ارزش منصفانه، چالش فني گزارشگري مالي ارزش منصفانه  مبتني

  

بـا  : ايران مالي گزارشگري در منصفانه  ارزش كارگيري به فني هاي شناسايي چالش). 1397(محمدي، مريم؛ رحماني، علي  گل :استناد
   .414-387، )3(25 هاي حسابداري و حسابرسي، فصلنامه بررسي. IFRS13تأكيد بر الزامات 

-------------------------------------------------------------------------------------  
  414-387. صص ،3شماره ، 25 هر، دو1397، هاي حسابداري و حسابرسي بررسي فصلنامه
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 1مقدمه

شود و استاندارد های منصفانه حمایت میکارگیری ارزشآشکارا از به 3المللی گزارشگری مالیدر مجموعه استانداردهای بین

گیری ارزش ، گامی مهم در راستای انتشار رهنمودهای جامع و یکنواخت برای اندازه311المللی گزارشگری مالی شماره بین

(. با پذیرش کامل مجموعه IFRS13 ،3332گیری شود )مبانی تصمیمطالعات مرتبط محسوب میمنصفانه و افشای ا

IFRS 4شود )بارلو و حدادگیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی فراگیر میعنوان مبنای گزارشگری مالی، اندازهبه ،

ه حسابرسی پرایس واتر هاووس کوپرز و مؤسس 3333، 2جی. ام. پی. کی؛ 3333، 1؛ بوشمن و لندسمن3331 ،2بال؛ 3331

کارگیری گسترده الگوی ارزش منصفانه، اغلب سمت بهواسطه حرکت به(. تغییر نظام گزارشگری مالی به3331ال ال پی، 

شود )بارلو و شود که خود در حوزه گزارشگری مالی، تحولی اساسی محسوب میعنوان تغییر الگوی حسابداری تلقی میبه

شده بر بهای تمام بر ارزش منصفانه نسبت به حسابداری مبتنی(. برتری حسابداری مبتنی 3332، 7و هیتز 3331حداد، 

ای در حوزه گزارشگری مالی پذیرفته و تأیید شده )پنگ و صورت گسترده از سوی استانداردگذاران و افراد حرفهتاریخی به

منصفانه استفاده کرد یا خیر به  بایست از ارزشین موضوع که آیا می( و مسئله اصلی روز استانداردگذاران از ا3333، 2بیولی

(. اما، همچنان نسبت به الگوی 3331، 33های منصفانه استفاده کرد، تغییر یافته است )بارثاینکه چگونه باید از ارزش

و عملی کامل این  دهنده عدم مشروعیت شناختیهای متضادی وجود دارد که نشانگیری ارزش منصفانه دیدگاهاندازه

 (. 3333، 33جک و جورجیودیدگاه است )

عنوان یک بر مبنای منطق مقاومت، رعایت قوانین و مقررات جدید )شامل الزامات جدید گزارشگری مالی( را نباید به

 ،33شوند )وان زیجل و مارونطور کامل رعایت نمیفرض مسلم در نظر گرفت. زیرا در عمل قوانین و مقررات جدید به

معنای عدم تمایل برای پذیرش یا رعایت آن استاندارد ، بهIFRS(. مقاومت در برابر یک استاندارد از مجموعه 3332

( و همچنین عدم تفسیر و 3337، 34و سئیت، پاتل و مارون 3332؛ وان زیجل و مارون، 3334، 13)سایدین، بادارا و دانریمی

گونه که توسط طور خودکار همان( در عمل است، بهIFRS13الزامات کارگیری الزامات جدید آن استاندارد )همچون به

های ها و چالش(. هدف این پژوهش شناسایی محدودیت3332شده است )وان زیجل و مارون، استانداردگذاران از قبل تعیین 

شرایط پذیرش در محیط گزارشگری مالی ایران در  IFRS13منصفانه طبق الزامات  گیری و افشای ارزشفنی اندازه

هایی که با ایجاد مقاومت در برابر پذیرش و عنوان مبنای گزارشگری مالی است؛ محدودیتبه IFRSدستوری مجموعه 

توانند کارایی و اثربخشی الزامات این استاندارد را تحت تأثیر قرار داده و بر کیفیت اطالعات در عمل می IFRS13رعایت 

 ند از:اهای اصلی پژوهش عبارترو، پرسشای منفی داشته باشند. از این های مالی اثرهو شفافیت در گزارش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )س( دانشگاه الزهرادانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی مستخرج از رساله دکتری حسابداری در . 3

2. International Financial Reporting Standards (IFRS) 

3. International Financial Reporting Standard No.13 (IFRS13) 

4. Barlev & Haddad 5. Ball 

6. Bushman & Landsman 7. Klynveld Peat Marwick Goerdeler LLP (KPMG) 

8. Hitz 9. Peng & Bewley 

10. Barth 11. Georgiou & Jack 

12. Van Zijl & Maroun 13. Saidin, Badara & Danrimi 

14. Swait, Patel & Maroun 
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دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی نسبت به الگوی ارزش منصفانه و در رابطه با کارایی و اثربخشی  .3

این های زیربنای تدوین و انتشار های اصلی گزارشگری مالی و هدفاز بعد دستیابی به هدف IFRS13الزامات 

 استاندارد در محیط گزارشگری مالی ایران چیست؟ 

های منصفانه در گزارشگری مالی ایران طبق چاچوب پیشنهادی گیری و افشای ارزشهای فنی اندازهچالش .3

IFRS13 ساز مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الزامات و همچنین عوامل زمینهIFRS13  در محیط گزارشگری

 خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی چیست؟مالی ایران از دیدگاه 

در محیط  IFRS13از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی، در ارتباط با کدام دسته از الزامات افشا طبق  .1

گزارشگری مالی ایران با مقاومت در پذیرش و رعایت در عمل مواجه خواهیم شد؟ مقاومت در پذیرش و رعایت 

در محیط گزارشگری مالی ایران را تحت تأثیر  IFRS13تواند اثربخشی الزامات یزان میبرده به چه مالزامات نام

 قرار دهد؟

 33/33/3123( و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران )مورخ 32/31/3123موجب مصوبات سازمان حسابرسی )مورخ به

 بعد و 33/33/3122 تاریخ از آنها مالی دوره (، برخی نهادهای مالی و ناشران بزرگ بورسی و فرابورسی، که37/37/3122و 

 IFRSشده بر اساس مجموعه های مالی ساالنه حسابرسیشود، ملزم به تهیه و ارائه یک مجموعه صورتمی شروع آن از

گیری ارزش منصفانه و افشای عنوان مبنای گزارشگری مالی در ایران، چگونگی اندازهبه IFRSهستند. با پذیرش مجموعه 

ات مرتبط، موضوع جدید و بااهمیتی است که جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با آن درگیر خواهد شد. تجربه اطالع

محور در محیط گزارشگری مالی سازی استانداردهای ارزش منصفانهدهد که پیادهها نیز نشان میگذاریحسابداری سرمایه

 برانگیز است. ایران چالش

گیری ارزش منصفانه و رعایت دقیق و درست و ز مقاومت در برابر پذیرش الگوی اندازهسایکی از عوامل فنی زمینه

گیری ارزش (، مشروعیت نداشتن الگوی اندازهIFRS13ویژه الزامات گیری و افشای ارزش منصفانه )بهکامل الزامات اندازه

گیری و افشای ارزش منصفانه شی الزامات اندازهای و ارزیابی منفی آنها از کارایی و اثربخمنصفانه بین اعضای جامعه حرفه

بار در ایران، دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و در یک محیط گزارشگری مالی است. پژوهش حاضر برای نخستین 

را با استفاده  IFRS13گیری ارزش منصفانه و ارزیابی آنها از کارایی و اثربخشی الزامات حسابرسی نسبت به الگوی اندازه

صورت کامل از سوی که ممکن است به IFRS13کند. شناسایی آن دسته از الزامات افشایروش علمی دلفی مستند میاز 

برده و کنندگان اطالعات رعایت نشوند و دیدگاه خبرگان حرفه در رابطه با سطح اهمیت هر گروه از الزامات افشای نامتهیه

بر ارزش منصفانه در ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی مبتنی نهبندی آنها و همچنین شناسایی عوامل فنی زمیرتبه

ای و تفاوت در شیوه عمل های حرفههای فنی بااهمیت ناشی از قضاوتگزارشگری مالی ایران ضمن مشخص شدن چالش

ای گزارشگری ههای پژوهش حاضر هستند. برای دستیابی به هدفواسطه آزادی عمل برای انتخاب رویه از سایر خروجیبه

بایست در راستای در محیط گزارشگری مالی ایران می IFRS13های انتشار و تدوین بر ارزش منصفانه و هدفمالی مبتنی 

ای در حوزه شده در این پژوهش از سوی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه و نهادهای حرفههای فنی شناساییرفع چالش

 بخشی انجام شود.حسابداری و حسابرسی، اقدامات بهبود
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 پژوهشنظری پیشینه 

شده بهای تمام»ای های حسابداری از مفاهیم پایهباعث دور شدن رویه IFRSزیربناهای مفهومی استانداردها در مجموعه 

و « های نقدی آتیگذاران بر مبنای جریانگیری سرمایهتصمیم»سمت مفاهیم دهی آنها به، جهت«مباشرت»، «تاریخی

گیری (. ارزش منصفانه، معیار اندازه3333جک،  و ؛ جورجیو3334 3؛ ریچارد3331شده است )بال، « نصفانههای مارزش»

گیری از بابت فروش قیمتی است که در یک معامله عادی بین فعاالن بازار در تاریخ اندازه و نه بنگاه محور و بازار محور

توان ارزش منصفانه را بر (. همچنین میIFRS13 ،3332شود )ییک دارایی دریافت یا از بابت انتقال یک بدهی پرداخت م

گیری از دیدگاه فعاالن بازار تعیین کرد )مؤسسه حسابرسی پرایس واتر هاووس کوپرز ای فرضی در زمان اندازهمبنای معامله

ات مرتبط که طبق گیری ارزش منصفانه و افشای اطالعبرای اندازه IFRS13(. موارد کاربرد الزامات 3331ال ال پی، 

 منعکس شده است. 3الزامی و اختیاری هستند، در جدول  IFRSرهنمودهای استانداردهای دیگر در مجموعه 

 IFRSدر مجموعه  IFRS13. موارد استفاده از الزامات 7 جدول

 IFRSافشا طبق 

13 
گیری طبق اندازه

IFRS 13 

پس از شناخت 

 اولیه

شناخت 

 اولیه
 استاندارد هاستقاده از ارزش منصفان

 IFRS 2 الزامی   خارج از دامنه خارج از دامنه

  -  الزامی با موارد استثنا IFRS 3 

    الزامی IFRS 5 

    الزامی IFRS 9 

  -  اختیاری IFRS 10 

 IAS 2 اختیاری -  خارج از دامنه خارج از دامنه

   - رویهاختیاری ـ انتخاب IAS 16 

 IAS 17 الزامی  - خارج از دامنه ارج از دامنهخ

 IAS 19 الزامی    خارج از دامنه

 IAS 26 الزامی    خارج از دامنه

   - اختیاری IAS 27 

    الزامی IAS 28 

 IAS 36 الزامی -  خارج از دامنه خارج از دامنه

   - رویهاختیاری ـ انتخاب IAS 38 

    الزامی/ اختیاری IAS 39 

   - 
رویه و اختیاری ـ انتخاب 

 الزامی برای افشا
IAS 40 

    الزامی IAS 41 

 

های گزارشگری مالی که ترین هدفمنصفانه، اساسی گیری و افشای ارزشکارگیری اثربخش الزامات اندازهعدم به

کنندگان از اطالعات است، را به مخاطره خواهد دی استفادههای اقتصاگیریفراهم کردن اطالعات مفید برای تصمیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Richard 
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معنای میزان موفقیت در ایجاد نتایج مطلوب و مورد انتظار نامه آکسفورد، اثربخشی به(. در واژه3333انداخت )پنگ و بیولی، 

بدین صورت تبیین کرد که توان رو، اثربخشی الزامات یک استاندارد گزارشگری مالی را میاز این  (.3337)آکسفورد، است 

های زیربنای تدوین و انتشار استاندارد های اصلی گزارشگری مالی و هدفاین استاندارد تا چه اندازه در دستیابی به هدف

ها با کمترین هزینه ممکن در مقایسه با برده موفق است. در نتیجه، کارایی استاندارد نیز بدین معناست که تحقق هدفنام

 از استاندارد میسر باشد. منافع حاصل 

ها گیری در فرایند گزارشگری مالی، داراییهای اصلی و اولیه اندازه، هدفIFRS13طبق تعریف ارزش منصفانه در 

محور تأکید شده است توان چنین استدالل کرد که در این تعریف بر رویکرد ترازنامهها هستند. بر همین اساس میو بدهی

(IFRS13 ،3332،به3332 ؛ هیتز .)(،  به رویکرد 3337) 3( و کوایفت3337، )3های دیچوهای پژوهشموجب یافته

 بر ارزش منصفانه شوند:ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی مبتنی توانند زمینهای انتقادهایی وارد است که میترازنامه

د اقتصادی که عامل اصلی موفقیت وکار تجاری و عملکرد واحکسبدرباره مفاهیمی همچون مدل این رویکرد  .3

بر ارزش کند. در نتیجه، اثربخشی الزامات گزارشگری مالی مبتنی و ایجاد ارزش در شرکت هستند، سکوت می

های نقش قراردادی حسابداری( منصفانه از بعد ارزیابی عملکرد مدیران در راستای انجام وظیفه مباشرت )هدف

 رسد.نظر می برانگیز بهبحث

های سود )افزایش نوسان در سود، کم شدن استمرار ای، در سطح عملیاتی، تغییر در ویژگیویکرد ترازنامهدر ر .3

بینی سودهای آتی بر مبنای سودهای جاری( از پیامدهای احتمالی سودها در آینده و کاهش قابلیت پیش

بر ارزش منصفانه از بعد نی کارگیری این رویکرد است. در نتیجه، اثربخشی الزامات گزارشگری مالی مبتبه

 رسد.نظر میبرانگیز به های نقش اطالعاتی حسابداری بحثهدف

های های بازار تأکید زیادی دارد و قیمتبر ارزش منصفانه بر درست و قابل اعتماد بودن قیمتحسابداری مبتنی  .1

های برد. در شرایطی که قیمتری باال میگیبازار را تا اندازه استانداردی پایدار برای صحت و درستی مبنای اندازه

 های ذاتی و بنیادی متمایز هستند، این فرض بسیار خطرناک خواهد بود. بازار از ارزش

( مشخص شد که 3332پس از اجرای آن ) 157SFAS1 آمده از گزارش ارزیابی عملکرددستبر اساس شواهد به

گیری و اندازه الزامات اثربخشی و برده تردید دارند. کاراییستاندارد نامهای مختلف در عمل، درباره اثربخشی الزامات اگروه

 های کلیهدف تحقق و رهنمودها کیفیت ب. رهنمودها، الف. کفایت مختلف بعد چهار از توانمی را منصفانه افشای ارزش

 الزامات رعایت اقتصادی فهصر د. نهایت در و اطالعات موقعبه ارائه ج. ،IFRS13 انتشار هایهدف و مالی گزارشگری

ار کرد. ارزیابی هزینه ـ منفعت یک استانداردی بسی بررسی هزینه ـ منفعت مالحظات به توجه با منصفانه ارزش با مرتبط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dichev 

2. Kvifte 

گیری ارزش منصفانه را آغاز کرد که به انتشار استاندارد حسابداری میالدی پروژه اندازه 3331( در سال FASBئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی )هی. 1

نصفانه ارائه و الزامات گیری ارزش مبرده ارزش منصفانه تعریف، چارچوبی برای اندازهانجامید. در استاندارد نام 3331( در سال SFAS157) 322مالی شماره 

  ASC820به انتشار اصالحیه این استاندارد تحت عنوان  FASBمیالدی،  3333گیری ارزش منصفانه تعیین شده است. در سال افشای در رابطه با اندازه

 اقدام کرد.
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شده های تحمیلگیرد: هزینهالمللی حسابداری موارد ذیل را در نظر میذهنی است و برای قضاوت، هیئت استانداردهای بین

که اطالعات در دسترس نباشد، مزایای  کنندگان، وقتیشده به استفاههای تحمیلهای مالی، هزینهان صورتکنندگبه تهیه

کنندگان از گزارش هایی که استفادهمالی در ایجاد اطالعات دارند، در مقایسه با هزینه کنندگان گزارشای که تهیهمقایسه

گیری اقتصادی بهتر حاصل از بهبود گزارشگری کنند و مزایای تصمیماطالعاتی را رفع  شوند تا کاستیمالی متحمل می

(. چنانچه دیدگاه اعضای حرفه در یک محیط گزارشگری مالی نسبت 3337المللی، مالی )مبانی نظری گزارشگری مالی بین

ی اصلی گزارشگری هااز بعد دستیابی به هدف IFRS13به الگوی ارزش منصفانه مثبت باشد و کارایی و اثربخشی الزامات 

رود های زیربنای تدوین و انتشار این استاندارد در محیط گزارشگری مالی ایران مثبت ارزیابی شود، انتظار میمالی و هدف

گیری ارزش منصفانه در آن محیط مشروعیت عملی محقق شده و در برابر پذیرش و رعایت الزامات برای الگوی اندازه

 محور مقاومتی صورت نگیرد.استانداردهای ارزش منصفانه

معنای عدم تمایل برای پذیرش یا به IFRSمقاومت در برابر یک استاندارد از مجموعه ، «منطق مقاومت»بر مبنای 

( و همچنین، عدم 3337سئیت و همکاران،   3332؛ وان زیجل و مارون، 3334و همکاران،  رعایت آن استاندارد )سایدین

گونه که توسط طور خودکار همان( در عمل بهIFRS13استاندارد جدید )همچون الزامات  کارگیری الزاماتتفسیر و به

های های محدودی به بررسی محدودیت(، است. پژوهش3332شده )وان زیجل و مارون، استانداردگذاران از قبل تعیین 

هایی که به شناسایی های پژوهشیافته رو، بهپردازند. از این می IFRS13فنی مؤثر بر مقاومت در برابر پذیرش و رعایت 

پردازند، می IFRSهای فنی مؤثر بر ایجاد مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الزامات مندرج در استانداردهای مجموعه چالش

 است. 3شرح جدول شود. مدل مفهومی پژوهش حاضر بهنیز توجه می

 (IFRS13برابر پذیرش و رعایت الزامات  ساز مقاومت در. مدل مفهومی پژوهش )عوامل زمینه5جدول 

 های اصلیمقوله نام پژوهشگران

 SFAS157 (3332)گزارش ارزیابی پس از اجرای 
نفع گزارشگری مالی نسبت به اثربخشی های ذیدیدگاه گروه

 منصفانه گیری و افشای ارزشالزامات اندازه

 3و جین جین (، کپکون، کولینز3331) 3جرماکوئیسز و گورنیک توماسزسکی
 SFAS157 (3332)( و گزارش ارزیابی پس از اجرای 3333)

گیری و افشــای بود درک و تفســیر یکپارچه از الزامات اندازهن
 منصفانه و تفاوت در شیوه عمل ارزش

 SFAS157 (3332)گزارش ارزیابی پس از اجرای 
های فنی و مالیاتی تعیین واحد حساب مبنا؛ چالش فنی چالش

مان کارگیبه فاده در ز یار بیشـــترین و بهترین اســـت ری مع
 های غیرمالیگیری ارزش منصفانه داراییاندازه

نن جرای 3337) 1رو پس از ا بی  گزارش ارزیــا  ،)SFAS157 (3332 ،)
ــتنت، 3337(، کوایفت )3337(، دیچو )3332(، هیتز )3272) 4وودهوپ (، اس

 ( 3331) 2برادبری و هوکز

زارشــگری مالی نســبت به الگوی نفع گهای ذییدگاه گروهد
 ارزش منصفانه )مثبت/ منفی( 

هادار )گزارش ک یام و جکســـون(، 3332میســـیون بورس اوراق ب  1جی ویل
(3337) 

 ثر فراچرخگی ارزش منصفانه بر اقتصادا
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1. Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2. Capkun, Collins & Jeanjean 

3. Ronen 4. Hopwood 

5. Stent, Bradbury & Hooks 6. Gwilliam & Jackson 
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 5جدول دامه ا

 های اصلیمقوله نام پژوهشگران

 نوسان زیاد سود حسابداری  (3222) 3 لندزمن و والن ،بارث ،(3337گزارش کمیسیون بورس اوراق بهادار )

(، 3223) 3هوفر(، واگن3332) SFAS157رش ارزیابی پس از اجرای گزا
(، سایدین و همکاران 3333) 4(، لیئو، یااو، هو و لیو3331) 1گیتزمن و ترومبتا

 (3337( و سئیت و همکاران )3334)

گیری و الحظات هزینه ـ منفعت و کارایی الزامات اندازهم
 منصفانه  افشای ارزش

گزارش ارزیابی پس از اجرای (، 3337اوراق بهادار )گزارش کمیسیون بورس 
SFAS157 (3332( بیور و همکاران ،)3223 ،)( 3337جی ویلیام و جکسون ،)

 (3333) 1سانگ، توماس و یی( و 3333) 2ریدل و صرافیم

گیری ارزش منصفانه در صورت های فنی مرتبط با اندازهالشچ
های قابل به دادهفقدان بازارهای قابل مشاهده و عدم دسترسی 

 مشاهده بازار

، بارث، جاگولینزر و آرمسترانگ(، 3332) 2، لی، والکر و زنگکریستینسن
کریستینسن، لی و (، 3337) 2، هیل، لوئیز و وردیداسک(، 3333) 7ریدل
 (3337( و سئیت و همکاران )3333(، لیئو و همکاران )3332) 33والکر

رزش منصفانه و تمایل بر ا های گزارشگری مالی مبتنینگیزها
برای ایجاد شفافیت بیشتر )کاهش عدم تقارن اطالعاتی و 

 مدیریت سود(

(، گزارش ارزیابی پس از اجرای 3332) 33، هویتاش و یزیگلهویتاش

SFAS157 (3332( جرماکوئیسز و همکاران ،)کپکون و همکاران 3331 ،)
 (3121فرقاندوست حقیقی و نصر )( و 3333)

گیری ارزش منصفانه و کمبود/ فقدان اندازه یچیدگی الزاماتپ
 رهنمودهای فنی

گزارش ارزیابی (، 3332) 31(، فیلیپ و همکاران3332) 33ایزلین و نیکولتی
واگن هوفر (؛ 3332) 34لچمن و هرمانSFAS157 (3332 ،)پس از اجرای 

(؛ سایدین و 3333(، لیئو و همکاران )3331(، گیتزمن و ترومبتا )3223)
فرقاندوست حقیقی و نصر ( و 3337(، سئیت و همکاران )3334همکاران )

(3121) 

 محور جم و نحوه افشای اطالعات ارزش منصفانهح

 SFAS157گزارش ارزیابی پس از اجرای  (،2333) 32بادیا، دورو، پنالوا و رایان
 ABA (3332)( و 3332)

 ای گستردههای حرفهرآوردهای حسابداری و قضاوتب

(، بادیا 3332، ایزلین و نیکولتی )(3331) 32وو، ثیبودآو و کچ(، 3332) 13گرین
( و 3332) 32(؛ لین و همکاران3331) 37(، هوسو و لین3332و همکاران )

 SFAS157 (3332)گزارش ارزیابی پس از اجرای 

زادی عمل برای انتخاب رویه حسابداری و تفاوت در شیوه آ
 عمل

(، فرقاندوست حقیقی 3222) 33ینگاسترل(، 3332) ، لین، فورنارو و هوآنگلین
 (3331) و همکاران بارتن(، 3331) 33ریچ و ویلکس ،مارتین(، 3121و نصر )

 (3331) 33، تیلو و ووگلوورو 

گیری و استفاده از خدمات رایند ارزشیابی، خطای اندازهف
 کارشناسان ارزشیابی
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1. Barth, Landsman & Wahlen 2. Wagenhofer 

3. Gietzmann & Trombetta 4. Liu, Yao, Hu & Liu 

5. Riedl & Serafeim 6. Song, Thomas & Yi 

7. Christensen, Lee, Walker & Zeng 8. Armstrong, Barth, Jagolinzer & Riedl 

9. Daske, Hail, Leuz & Verdi 10. Christensen, Lee & Walker 

11. Hoitash, Hoitash & Yezegel 12. Iselin & Nicoletti 

13. Filip et. al 14. Lachmann & Herrmann 

15. Badia, Duro, Penalva & Ryan 16. Green 

17. Wu, Thibodeau & Couch 18. Hsu & Lin 

19. Lin, Lin, Fornaro & Huang 20. Sterling 
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 5جدول دامه ا

 های اصلیمقوله نام پژوهشگران

(، جرماکوئیسز و گورنیک 3334) (، باسو3334) 3دوروچر و جندرون
(، زهری و 3333) ، کولینز و جیانجینکپکون(، 3331ماسزسکی )تو

 و همکاران بارتن(، 3337) ، پاتل و مارونسئیت(، 3331) 3عبدالباکی
 (3333دلفاورو ) و پانسو  (3333) احمد؛ (3331)

ای و آموزش افراد حرفه برای های حرفهانش علمی و مهارتد
 پذیرش و رعایت الزامات

 4( و حمامی و ملدووان3332) 1(، فیلدمن3332) ن، ریدل و شلهورمولر
(3331) 

 منصفانه گیری و افشای ارزشثربخشی الزامات اندازها

گزارش ارزیابی پس از اجرای  ،(3332) کریستینسن، لی، والکر و زنگ
SFAS157 (3332) 

 های گزارشگری مالیهزینه

 (،7333) 2وپز، مآکی و سوموزا لساندگرین(، 3332(، فیدلمن )3334باسو )
 SFAS157گزارش ارزیابی پس از اجرای  ،(3332فیلیپ و همکاران )

(3332) 
 منصفانه دم رعایت الزامات افشای ارزشع

 پیشینه تجربی پژوهش

گیری های منصفانه در ایران )با تأکید بر اندازهسازی نظام ارزش( به تدوین مدلی برای پیاده3121کرمی و بیک بشرویه )

نفر از خبرگان حرفه و با استفاده از ابزار مصاحبه، شرایط  32انه( پرداختند. در این پژوهش، بر اساس دیدگاه ارزش منصف

گیری سازی، ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازهگر و پیامدها در خصوص پیادهعلی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله

( در این است که این پژوهش 3121وهش با پژوهش کرمی و بیک بشرویه )در ایران ارائه شد. وجه تمایز اصلی این پژ

بار در ایران شواهدی در خصوص دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی ایران نسبت به الگوی  برای نخستین

انه با تأکید بر گیری ارزش منصفهای فنی اندازهکند و در ادامه، به شناسایی چالشگیری ارزش منصفانه فراهم میاندازه

( لحاظ نشده است. همچنین 3121پردازد که این جزئیات در پژوهش کرمی و بیک بشرویه )می IFRS13جزئیات الزامات 

های فنی مؤثر بر ایجاد مقاومت محور و محدودیتهای فنی افشای اطالعات ارزش منصفانهدر گام بعد، به شناسایی چالش

گیری و افشا( در عمل با استفاده از روش دلفی فازی )اعم از الزامات اندازه IFRS13در برابر پذیرش و رعایت الزامات 

گیری ارزش منصفانه و های فنی اندازه( فقط بر چالش3121پردازد. گفتنی است پژوهش کرمی و بیک بشرویه )می

ادند که در شبکه بانکی د نشان( 3121های محیطی مؤثر بر آن متمرکز است. از سوی دیگر، رحمانی و طاهری )چالش

کند. مقدسی بینی میها را بهتر پیششده تسهیالت در مقایسه با ارزش منصفانه، زیان اعتباری بانکایران، بهای تمام

در  IFRS9ای ( نیز نشان دادند که زیان اعتباری طبق رویکرد سه مرحله3121نیکجه، حجازی، اکبری و دهقان دهنوی )

الوصول و در نتیجه کاهش طبق بخشنامه بانک مرکزی، موجب افزایش ذخایر مطالبات مشکوکمقایسه با رویکرد فعلی 

ها شود. بنابراین، مطالعه آثار احتمالی تعیین ارزش منصفانه تسهیالت اعطایی بانکسود و نسبت کفایت سرمایه بانک می

 . رسدنظر میدر سیستم بانکی ایران ضروری به  IFRS9با استفاده از رویکرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3. Feldmann 4. Hammami & Moldovan 

5. Sundgren, Mäki & Somoza-López 
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در عمل  IFRS13 ساز مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الزاماتهای محدودی به بررسی عوامل زمینهپژوهش

های فنی همچون ضرورت افشای ( نشان دادند که محدودیت3337( و سئیت و همکاران )3332پردازند. سئیت )می

 هایمپذیرش استاندارد جدید بر سود حسابداری، تصمی اطالعات بیشتر، آموزش افراد درگیر در فرایند گزارشگری مالی، تأثیر

های تجاری اتخاذشده از سوی رقبا در زمینه پذیرش و رعایت استاندارد جدید و مربوط بودن یک استاندارد جدید با فعالیت

 یار بااهمیتیرا به تعویق بیاندازد. همچنین منطق مقاومت بس IFRS13توانند پذیرش و رعایت الزامات یک واحد تجاری، می

دهد، وجود دیدگاه منفی در رابطه با فراهم کردن اطالعات را تحت تأثیر قرار می IFRS13که پذیرش و رعایت الزامات 

( نیز به بررسی منطق مقاومت در برابر حسابداری 3331) 3های مالی است. پاندیاکنندگان از صورتمفیدتر برای استفاده

دهد هر گاه حسابداری های آنها نشان میهای مقاومت پرداخت. یافتهها و مکانیزمنگیزهبر ارزش منصفانه شامل ا مبتنی

کار گرفته شود، پذیرش و رعایت آن ظاهری و صوری های مالی بهصورت دستوری برای تهیه صورتارزش منصفانه به

در برابر این الزامات است که ناشی  های مقاومتکننده طیفی از انگیزهمنعکس IFRS13خواهد بود. رعایت ظاهری الزامات 

 از مالحظات عملی و نظری است. 

 شناسی پژوهشروش

گیری ارزش کارگیری گسترده الگوی اندازههای فنی پذیرش و بهبندی اولیه چالشدر این پژوهش ابتدا، الگوی مقوله

با انجام مطالعه  IFRS13 یشنهادیهای منصفانه طبق چارچوب پگیری و افشای ارزشهای فنی اندازهمنصفانه و چالش

و همچنین تحلیل  های آنهاهای پیشین و تحلیل محتوای کیفی یافتهمروری گسترده با رویکرد تحلیلی روی پژوهش

شده توسط های پیمایشی انجامپژوهش هاییافته ،گیری الزامات این استانداردو مبانی تصمیم IFRS13محتوای کیفی 

( و 3337) SECبر ارزش منصفانه همچون گزارش لمللی در رابطه با گزارشگری مالی مبتنی اای بیننهادهای حرفه

( و رهنمودهای فنی 3332) FASBهمچون گزارش  FAS157و  IFRS13استانداردهای  ارزیابی پس از اجرایگزارشات 

بر ارزش منصفانه و الی مبتنی گیری ارزش منصفانه، گزارشگری مالمللی در رابطه با اندازهمؤسسات حسابرسی بزرگ بین

( و 3331) PwC (3332 ،)Deloitte (،3332و  3333) KPMGهمچون گزارش  FAS157و  IFRS13استانداردهای 

E&Y (3332 استخراج ) شد که مبنای طراحی ابزار پژوهش است. سپس، دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی

های کارگیری گسترده ارزشدر برابر پذیرش، بهمقاومت ساز های فنی زمینهشچال»، «الگوی ارزش منصفانه» دربارهایران 

های فنی چالش»و « IFRS13الزامات کارایی و اثربخشی »، «IFRS13منصفانه در عمل و رعایت کامل الزامات 

از استفاده  در محیط گزارشگری مالی ایران با« IFRS13گیری و افشای ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهادی اندازه

آوری و به روش دلفی فازی و سلسله مراتب فازی تحلیل شد. از شده بر اساس منطق فازی جمع ساختاریافته نامهپرسش

شرح شناسی آمیخته با طرح تحقیق اکتشافی استفاده شده است. رویکرد کلی پژوهش به رو، در این پژوهش از روش این

 است.  3شکل 
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 کلی پژوهشچارچوب طرح  .7شکل 

در اختیار پنج نفر از دانشجویان دکتری حسابداری دارای  نامهپرسشمنظور سنجش روایی ظاهری ابزار پژوهش، به

قرار گرفت و اصالحات پیشنهادی آنها اعمال   IFRSمحور بر مبنای دانش علمی در زمینه گزارشگری مالی ارزش منصفانه

لمی ها از دیدگاه پنج نفر از اعضای هیئت عژوهش، کمیت و کیفیت پرسششد. سپس، برای سنجش روایی محتوایی ابزار پ

بر ارزش منصفانه بر مبنای  دانشگاه و پنج نفر از شاغالن حرفه حسابداری که بر حوزه موضوعی گزارشگری مالی مبتنی

IFRS13  ،( طی 3333) 3و شرانددچو، جی اشراف داشتند، قرار گرفت و اصالحات پیشنهادی آنها اعمال شد. از سوی دیگر

درجه برای ارزیابی جامعیت شواهد درباره  113های سنجش کیفیت سود را شناسایی کرده و از رویکرد پژوهشی شاخص

کارگیری رویکرد استفاده کردند. به« کیفیت سود»های کیفیت سود با هدف سنجش اعتبار سازه مجهول هر یک از شاخص

( توصیه شده است. بنابراین، کارکرد 3222) 3سازه مفاهیم مجهول، توسط کرونباخ و میلمنظور ارزیابی اعتبار درجه به 113
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1. Dechow, Ge & Schrand 

2. Cronbach & Meehl 

سترده آن در کارگیری گپدیده: پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به
 گزارشگری مالی ایران

 آمیخته شناسی:روش
 طرح پژوهش:

 اکتشافی

 های پژوهش:روش

 تحلیل محتوای کیفی.3

  روش دلفی فازی.3

 ابزار پژوهش: پرسشنامه

کارگیری گسترده پدیده: پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به
 آن در گزارشگری مالی ایران

 شناسی:روش
 آمیخته

 طرح پژوهش:
 شافیاکت

( تحلیل محتوای 3( مطالعه مروری با رویکرد تحلیلی؛ 3های پژوهش: روش
 ( روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی فازی1کیفی و 

 ابزار پژوهش: پرسشنامه
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کند. برای طراحی شده توسط پژوهشگر تجلی پیدا میدرجه در افزایش اعتبار سازه ابزارهای پژوهشی ساخته 113رویکرد 

یت شواهد درباره هر یک از عوامل فنی منظور ارزیابی جامعدرجه به 113ابزار پژوهش با روایی سازه باال، از رویکرد 

برده در انعکاس ابعاد مختلف مقاومت در برابر گزارشگری مالی مبتنی منظور اطمینان از توانایی عوامل نامشده بهشناسایی

های هر بخش با توجه به ابزار پژوهش متشکل از شش قسمت مجزاست. گزارهبر ارزش منصفانه استفاده شده است. 

منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش، از ضریب شوند. بهمورد آزمون در آن بخش، یک خرده آزمون محسوب می هایمقوله

شرح ذیل است و اگر ضریب آلفا بیشتر آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای هر بخش از ابزار پژوهش به

ساز های عمومی زمینهچالش .فصل دهم(: 3121قیومی، و  )مؤمنیباشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است  2/3از 

است.  717/3: آلفای کرونباخ برای کل بخش نخست از ابزار پژوهش برابر با IFRS13مقاومت در برابر پذیرش و رعایت 

 3خرده آزمون (، 733/3) 3خرده آزمون  :اند ازترتیب عبارتبرای چهار خرده آزمون مجزا در این بخش آلفای کرونباخ به

ای های حرفه. قضاوت3(. پایایی بخش نخست تأیید شد. بخش 273/3) 4( و خرده آزمون 221/3) 1(، خرده آزمون 233/3)

گیری و افشای ارزش منصفانه: بخش دوم فاقد خرده آزمون است و آلفای کرونباخ برای کل بخش برانگیز در اندازهچالش

گیری و افشای ارزش منصفانه: برانگیز در اندازههای چالش. آزادی عمل1است. بخش  223/3دوم از ابزار پژوهش برابر با 

. 4است. بخش  733/3بخش سوم فاقد خرده آزمون است و آلفای کرونباخ برای کل بخش سوم از ابزار پژوهش برابر با 

 221/3رم از ابزار پژوهش برابر با گیری و افشای ارزش منصفانه: آلفای کرونباخ برای کل بخش چهاهای فنی اندازهچالش

(، خرده آزمون 713/3) 3اند از خرده آزمون است. برای پنج خرده آزمون مجزا در این بخش، آلفای کرونباخ به ترتیب عبارت

( پایایی بخش چهارم تأیید شد. 233/3) 2( و خرده آزمون 213/3) 4( و خرده آزمون 233/3) 1(، خرده آزمون 744/3) 3

: آلفای کرونباخ برای کل بخش IFRS13ارزیابی دیدگاه نسبت به الگوی ارزش منصفانه و کارایی و اثربخشی . 2بخش 

( و برای خرده آزمون کارایی 271/3است. آلفای کرونباخ برای خرده آزمون اثربخشی ) 212/3پنجم از ابزار پژوهش برابر با 

ایی مواردی از الزامات افشا که در عمل ممکن است رعایت . شناس1( است. پایایی بخش پنجم تأیید شد. بخش 233/3)

 است. 722/3نشوند. بخش ششم فاقد خرده آزمون است و آلفای کرونباخ برای کل بخش ششم از ابزار پژوهش برابر با 

متشکل جامعه آماری پژوهش اجرا شده است.  3122پژوهش حاضر از بعد قلمرو زمانی، از نوع مقطعی بوده و در سال 

اعضای واحد تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی و گروه نخست، ز سه گروه مختلف همگن از خبرگان حرفه است. ا

سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اعضای هیئت علمی گروه حسابداری  IFRSهای تخصصی اعضای کمیته

گنجند زان و استانداردگذاران در گزارشگری مالی ایران میپردااین گروه از خبرگان در زمره نظریههای مادر در ایران. دانشگاه

مؤسسات حسابرسی طراز اول معتمد بورس با رتبه کیفیت الف هستند خبره(، گروه دوم، شرکا و حسابرسان ارشد  31)تعداد 

ز بین آنها هستند، ا IFRSبر های مالی مبتنیکه حسابرسان مستقل ناشران بورسی و فرابورسی که ملزم به تهیه گزارش

مالی  ( و گروه سوم، مدیران مالی ناشران بورسی و فرابورسی که ملزم به تهیه گزارشخبره 32تعداد شوند )انتخاب می

و روش « ایهدفمند طبقه»گیری منظور انتخاب خبرگان حرفه از روش نمونهخبره(. به 32)تعداد  هستند IFRSبر مبتنی 

ای استفاده شد که فقط افراد مطلع گونهگیری گلوله برفی بهاز روش نمونهشده است.  استفاده« گلوله برفی»گیری نمونه

شرح ذیل را داشته عنوان خبره در مطالعه مشارکت داشته باشند. خبرگان حرفه باید حداقل یکی از معیارهای خبرگی بهبه
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بر و کتاب در زمینه گزارشگری مالی مبتنی باشند: الف. داشتن سوابق علمی، مطالعات پژوهشی و تألیفات اعم از مقاله 

IFRS های علمی و فردی / حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه/ حسابرسی ارزش منصفانه و ارائه مطالب علمی و دیدگاه

ها یا ، ب. داشتن سابقه تدریس در دانشگاهIFRSبر های حسابداری با موضوع محوری گزارشگری مالی مبتنی در همایش

بر ارزش منصفانه/ حسابرسی ارزش / حسابداری مبتنی IFRSبر ای در زمینه گزارشگری مالی مبتنی موزش حرفهمراکز آ

بر / حسابداری مبتنی IFRSبر های عملی در زمینه گزارشگری مالی مبتنی ای و فعالیتمنصفانه و ج. داشتن تجارب حرفه

سی سوابق علمی و پژوهشی خبرگان حرفه از منابع اطالعاتی های منصفانه. پس از بررارزش منصفانه/ حسابرسی ارزش

ای خبرگان حرفه نیز در بخش موجود و در دسترس، اطالعات مرتبط با سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و حرفه

های خبرگان، درصد برای هر یک از گروه 23با نرخ پاسخگویی باالی پژوهش مستند شده است.  نامهپرسششناختی جمعیت

  نفر اخذ شد. 22نظر 

 های پژوهشیافته

توانند در برابر گزارشگری مالی محور عمومیت دارند و میهای فنی برای تمام استانداردهای ارزش منصفانهبرخی چالش

گیری های فنی اندازهچالش»بر اینکه ساز مقاومت باشند. در پاسخ به پرسش پژوهش مبنی منصفانه زمینه بر ارزشمبتنی 

ساز مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الزامات ی ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران و همچنین عوامل زمینهو افشا

IFRS13 های حاصل از ، داده«در محیط گزارشگری مالی ایران از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی چیست؟

های پژوهش در خصوص این تجزیه و تحلیل شد. یافته بخش اول، دوم، سوم و چهارم ابزار پژوهش به روش دلفی فازی

 است.  1شرح جدول  ها بهچالش

عنوان مبنای به IFRSپردازان معتقدند که در صورت پذیرش کامل گذاران، استانداردگذاران و نظریهگروه سیاست

های مالی ملزم به رعایت کامل این الزامات در عمل هستند )هر چند چنین کنندگان گزارشگزارشگری مالی در ایران، تهیه

ت(. طبق دیدگاه آنها، عواملی همچون نداشتن انگیزه برای گزارشگری مالی قابل رد اس« منطق مقاومت»فرضی بر مبنای 

ساز مقاومت محسوب شوند. های فنی زمینهتوانند چالشبر ارزش منصفانه و عدم تمایل برای افزایش شفافیت نمیمبتنی 

ئولیت پاسخگویی کند و مس، فقط چگونگی ارائه اطالعات مفید تغییر میIFRSبر این، در صورت پذیرش افزون 

که، گروه اجرایی شامل حسابرسان مستقل و مدیران مالی بر  در حالی کنندگان اطالعات همچون گذشته خواهد بود.تهیه

این باور هستند که افزایش مسئولیت پاسخگویی، افزایش حجم و هزینه گزارشگری مالی و عدم تمایل مدیران واحدهای 

تواند باعث مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الی جدید و اجرای آن در عمل، میتجاری برای پذیرش نظام گزارشگری م

محور، حسابداران این مسئولیت محور شود. با پذیرش و رعایت الزامات ارزش منصفانهالزامات استانداردهای ارزش منصفانه

مبنای ارزش منصفانه منعکس کنند و مسئله ای قابل اتکا بر گونهدرستی و بهرا به پذیرند که اقالم دارایی/ بدهیرا می

ها از سوی حسابرسان نیز مطرح است. بنابراین نگرانی از بابت افزایش مسئولیت پاسخگویی گیریاعتباربخشی این اندازه

 رسد. صحیح به نظر می
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 IFRS13ساز مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الزامات های فنی زمینهچالش .8 جدول

 های فنی چالش میانگین فازی مقدار قطعی اجماع کلی

 رعایت الزامات گزارشگری مالی ایفقدان/کمبود انگیزه بر (13/3، 221/3، 722/3) 212/3 پذیرش

 فقدان/کمبود انگیزه برای افشای اختیاری اطالعات (144/3، 734/3، 233/3) 221/3 پذیرش

 عدم وجود تمایل برای بهبود شفافیت  (224/3، 222/3، 723/3) 214/3 پذیرش

 یهای اجرایی گزارشگری مالفقدان/ ضعف ضمانت (131/3، 733/3، 232/3) 227/3 پذیرش

 سازی الزامات در عملپیچیدگی و دشواری پیاده (22/3، 217/3، 721/3) 244/3 پذیرش

 عدم وجود درک و تفسیر یکسان و یکپارچه از الزامات  (137/3، 733/3، 231/3) 222/3 پذیرش

 سازی الزاماتبر بودن پیادهبر و هزینهزمان (133/3، 733/3، 232/3) 221/3 پذیرش

 ای گستردهکارگیری قضاوت حرفهلزوم به (114/3، 742/3، 223/3) 733/3 پذیرش

 کنندگان اطالعاتافزایش مسئولیت پاسخگویی تهیه (217/3، 211/3، 772/3) 217/3 پذیرش

 های مالیافزایش حجم گزارش (24/3، 212/3، 711/3) 231/3 پذیرش

 های فنی چالش گذاران حرفهسیاست حسابرسان مستقل مدیران مالی

 رعایت الزامات گزارشگری مالی فقدان/کمبود انگیزه برای رد -12/3 پذیرش -74/3 پذیرش -22/3

 فقدان/کمبود انگیزه برای افشای اختیاری اطالعات پذیرش -23/3 پذیرش -3877 پذیرش -24/3

 عدم وجود تمایل برای بهبود شفافیت  رد -22/3 پذیرش -73/3 پذیرش -73/3

 های اجرایی گزارشگری مالیفقدان/ ضعف ضمانت پذیرش -24/3 پذیرش -22/3 پذیرش -22/3

 سازی الزامات در عملپیچیدگی و دشواری پیاده پذیرش -21/3 پذیرش -22/3 پذیرش -23/3

 عدم وجود درک و تفسیر یکسان و یکپارچه از الزامات  پذیرش -21/3 پذیرش -22/3 پذیرش -22/3

 سازی الزامات بر بودن پیادهبر و هزینهزمان پذیرش -21/3 پذیرش -22/3 پذیرش -27/3

 ای گستردهکارگیری قضاوت حرفهلزوم به پذیرش -71/3 پذیرش -73/3 پذیرش -22/3

 کنندگان اطالعاتافزایش مسئولیت پاسخگویی تهیه رد -14/3 پذیرش -22/3 پذیرش -23/3

 مالی هایافزایش حجم گزارش رد -11/3 پذیرش -22/3 رد -12/3

 

سوگیری یا ای گسترده است. گیری و افشای ارزش منصفانه، قضاوت حرفههای فنی اندازهترین چالشیکی از مهم

ساز بروز مشکالت تواند زمینهکنندگان اطالعات، میای در کنار آزادی عمل تهیهاشتباهات سهوی بااهمیت در قضاوت حرفه

(. برآوردهای 3332، 3خطر اخالقی یا خطر گزینش نامناسب و در نهایت انحراف در گزارشگری مالی شود )لندسمن

یافته به آنها از دیدگاه خبرگان حرفه، برانگیز، به ترتیب وزن اختصاصچالش ای بااهمیت وهای حرفهحسابداری و قضاوت

 است.  4 شرح جدول به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Landsman 
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 گیری و افشای ارزش منصفانهبرانگیز در اندازهای چالشهای حرفهبرآوردهای حسابداری و قضاوت .3جدول 

 نتیجه مقدار قطعی میانگین فازی ای و برآوردهای حسابداری قضاوت حرفه

 پذیرش 724/3 (224/3، 233/3، 211/3) گذاریهنگام قیمتمفروضات مورد استفاده فعاالن بازار به

 پذیرش 743/3 (237/3، 712/3، 242/3) بندی اولیه ابزارهای مالیتعیین طبقه

 پذیرش 737/3 (122/3، 723/3، 224/3) برآورد صرف ریسک برای تعیین نرخ تنزیل

 پذیرش 733/3 (11/3، 712/3، 243/3) یسک برای تعیین نرخ تنزیلبرآورد نرخ بازده بدون ر

 پذیرش 732/3 (127/3، 711/3، 212/3) انتخاب روش ارزشیابی مناسب و تشخیص ضرورت تغییر روش 

 پذیرش 731/3 (141/3، 713/3، 24/3) های غیرمالیتعیین باالترین و بیشترین استفاده از دارایی

 پذیرش 734/3 (113/3، 732/3، 22/3) های بازارها و فعاالن آنهاآنها و ویژگی تعیین بازارها و فعاالن

 پذیرش 277/3 (131/3، 733/3، 231/3) های غیرقابل مشاهده مورد نیاز ایجاد داده

 پذیرش 221/3 (132/3، 222/3، 232/3) هابرآورد ریسک بازار و سایر ریسک

 پذیرش 213/3 (274/3، 222/3، 231/3) بازار  در نبود قیمتیک معامله فرضی از دیدگاه فعاالن بازار 

 پذیرش 234/3 (233/3، 234/3، 711/3) میزان ارائه جزئیات یا میزان تأکید بر هر یک از الزامات افشای 

 

و  نرخ تنزیل، نرخ بازده بدون ریسک»و « بندی اولیه ابزارهای مالیطبقه»، «مفروضات فعاالن بازار»درباره  قضاوت

گیری ارزش منصفانه باید بر مبنای مفروضات فعاالن از دیدگاه خبرگان حرفه اهمیت بیشتری دارند. اندازه« صرف ریسک

بازار انجام شود، نه واحد تجاری. ممکن است در عمل این قاعده رعایت نشود. همچنین، ممکن است مفروضات واحد 

تر باشد. تر و در نتیجه مناسبفروضات فعاالن بازار به واقعیت نزدیکتجاری درباره یک قلم دارایی/ بدهی در مقایسه با م

گیری آن ابزارهاست و ممکن است مشکالت بندی اولیه ابزارهای مالی یکی از مبانی تعیین معیار اندازهگفتنی است طبقه

ز در ادی پرنوسان ایران نیخطر اخالقی یا خطر گزینش نامناسب در مورد آن محقق شود. برآورد نرخ تنزیل در شرایط اقتص

نرخ »گیری ارزش منصفانه بر مبنای رویکرد مدل محور اهمیت بسیاری دارد. البته خبرگان حرفه درباره اهمیت برآورد اندازه

دلیل وجود تواند به( که می142/3اجماع نظر نداشتند )مقدار قطعی « شده بازارشده مؤثر و نرخ سود تضمینسود تضمین

های ترین ویژگیباشد. از سوی دیگر، یکی از مهمنی سازمان حسابرسی و تعیین تکلیف در این خصوص رأی کمیته ف

، اصول محور بودن آنهاست. وجود آزادی عمل و اختیار برای انتخاب رویه توسط IFRSمحور استانداردهای ارزش منصفانه

و تفسیر یکسان و یکپارچه از الزامات ارزش  های فنی همچون عدم وجود درککنندگان اطالعات در کنار چالشتهیه

تواند به تفاوت در عمل و کاهش قابلیت ( می1شرح جدول محور و پیچیدگی و دشواری اجرای آنها در عمل )به منصفانه

 مقایسه اطالعات بینجامد. 

است که دربرگیرنده آزادی عمل برای  IFRS13 دهنده آن دسته از الزامات، نشان2 شرح جدول های پژوهش بهیافته

صورت قابل توجهی به تفاوت در عمل توانند بهبرانگیز بوده و میانتخاب رویه هستند و از دیدگاه خبرگان حرفه بسیار چالش

عدم »(، 441/3)مقدار قطعی « IFRS13ناکافی بودن الزامات »وجه به عدم وجود اجماع نظر در خصوص بینجامند. با ت

گیری و افشای ارزش منصفانه پس از ( در اندازه122/3)قطعی « وجود ابهام»(، 123/3)مقدار قطعی « وجود یکنواختی
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محیط گزارشگری مالی ایران، جای خالی های فنی و عمومی ذکرشده در ضمن توجه به چالش IFRS13تدوین و انتشار 

 شود. محور احساس میکارگیری درست الزامات ارزش منصفانهرهنمودهای فنی مناسب برای به

 ویهواسطه وجود آزادی عمل برای انتخاب رهای فنی ناشی از تفاوت در شیوه عمل بهچالش .2 جدول

 نتیجه مقدار قطعی میانگین فازی هاگویه

 پذیرش 777/3 (217/3، 232/3، 273/3) های ارزشیابی مجازانتخاب از بین روش

 پذیرش 723/3 (24/3، 722/3، 222/3) های ارزشیابی مناسب و مجاز بندی روشاولویت

 یرشپذ 711/3 (232/3، 72/3، 223/3) بندی ابزارهای مالیاجرای مراحل طبقه

 پذیرش 711/3 (231، 772/3، 223/3) گیری و افشای ارزش منصفانهپیامدهای مالیاتی الزامات اندازه

 پذیرش 712/3 (122/3، 714/3، 223/3) گذاری اجرای مراحل فرایند قیمت

 شپذیر 713/3 (12/3، 727/3، 242/3) های غیرمالی فرایند تعیین باالترین و بیشترین استفاده از دارایی

 پذیرش 731/3 (112/3، 723/3، 222/3) های ورودی مربوط دسترسی به داده

 پذیرش 731/3 (142/3، 743/3، 22/3) اجرای مراحل فرایند تعیین کاهش ارزش 

 پذیرش 731/3 (143/3، 713/3، 242/3) تعیین واحد حساب مبنا

 پذیرش 217/3 (272/3، 224/3، 233/3) گیریانتخاب بازار در دسترس و مناسب در تاریخ اندازه

 

محور ساز مقاومت در برابر پذیرش و رعایت الزامات ارزش منصفانههای فنی زمینههای پژوهش درباره سایر چالشیافته

ای و تجربه عملی همچون های حرفهرگان حرفه، فقدان یا کمبود دانش علمی، مهارتاست. از دیدگاه خب 1 شرح جدولبه 

قابل  های فنی ناشی از ناکارآمدی بازارها و تمایل برای استفاده از رویکرد بها در مقابل رویکرد سود در نبود قیمتچالش

 شتری دارند.های فنی مرتبط با انتخاب روش ارزشیابی مناسب وزن بیمشاهده بازار و چالش

 گیری ارزش منصفانه در محیط گزارشگری مالی ایران های فنی اندازهچالش .3جدول 

 طبقه کلی چالش فنی مقدار قطعی میانگین فازی نتیجه

فقدان/ کمبود دانش  های مختلف ارزشیابیمدل 772/3 (223/3، 233/3، 222/3) پذیرش
های علمی و مهارت

 ایحرفه

 ریاضیات و آمار و علم اکچوئری 714/3 (127/3، 727/3، 242/3) پذیرش

 های ارزیابی ریسکمدل 711/3 (212/3، 72/3، 212/3) پذیرش

 بندی ابزار مالی و حسابداری آنطبقه 717/3 (123/3، 714/3، 222/3) پذیرش
فقدان/ کمبود تجربه 

 ای عملی و حرفه
 سازهای مالی مصونحسابداری ابزار 723/3 (237/3، 721/3، 212/3) پذیرش

 حسابداری تأمین مالی از طریق انتقال مطالبات 731/3 (174/3، 723/3، 241/3) پذیرش

 سطح کارایی بازارها 717/3 (233/3، 711/3، 241/3) پذیرش

های فنی مرتبط چالش
 های ورودی با داده

 1ی سطح های وروداستفاده گسترده از داده 274/3 (133/3، 732/3، 213/3) پذیرش

 227/3 (133/3، 733/3، 233/3) پذیرش
های دادهدر  عدم انعکاس مفروضات فعاالن بازار

 ورودی غیرقابل مشاهده
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 3جدول ادامه 

 طبقه کلی چالش فنی مقدار قطعی میانگین فازی نتیجه

 انتخاب روش ارزشیابی مناسب 737/3 (123/3، 713/3، 243/3) پذیرش

های فنی مرتبط چالش
 محور با رویکرد مدل

 صحیح مدل ارزشیابیکارگیری به 213/3 (227/3، 274/3، 233/3) پذیرش

 های اولیه در مدل ارزشیابیتعیین فرض 221/3 (132/3، 222/3، 233/3) پذیرش

 های ورودی در مدل ارزشیابیانتخاب داده 273/3 (133/3، 732/3، 233/3) پذیرش

 734/3 (111/3، 732/3، 234/3) پذیرش
تمایل برای اســـتفاده از رویکرد بها در مقابل 

 قابل مشاهده بازار نبود قیمترویکرد سود در 

 272/3 (113/3، 73/3، 237/3) پذیرش
تر نبودن اطالعات حاصل از رویکرد سود مربوط

 نسبت به رویکرد بها

 733/3 (141/3، 732/3، 212/3) پذیرش

وجود تفاوت بین باالترین و بیشترین استفاده از 
سبت به  دارایی غیرمالی از دیدگاه فعاالن بازار ن

 گی استفاده فعلی از دارایی غیرمالیچگون

های فنی مرتبط چالش
گیری اندازهبا الزامات 

در ارزش منصفانه 
IFRS13 

 222/3 (131/3، 7/3، 2/3) پذیرش
استفاده گسترده از خدمات کارشناسان ارزشیابی 

 و اطمینان زیاد به نتایج کار آنها

 شده مفروضستفاده از بهای تمامهزینه باالتر ا 222/3 (113/3، 732/3، 217/3) پذیرش

 بازار برای ابزارهای مالی  یکسان نبودن ریسک 227/3 (133/3، 734/3، 213/3) پذیرش

 733/3 (11/3، 731/3، 237/3) پذیرش
ــیص تعدیالت در  ــوار بودن تخص پیچیده و دش

 سطح پرتفوی به هر ابزار مالی درون پرتفوی

 تعیین نرخ بازده بدون ریسک 231/3 (244/3، 232/3، 747/3) پذیرش

های فنی مرتبط چالش
 نرخ تنزیلبا 

 برآورد صرف ریسک در محاسبه نرخ تنزیل 273/3 (13/3، 734/3، 232/3) پذیرش

 پرنوسان بودن نرخ سود تضمین شده بانکی 733/3 (114/3، 712/3، 21/3) پذیرش

 

میزان تأکید بر هر یک از الزامات افشای »ای برای تعیین ، قضاوت حرفه4شرح جدول های پژوهش به موجب یافتهبه

گیری در رابطه با کمیت برانگیز شناخته شده است. زیرا، تصمیمهای چالشعنوان یکی از قضاوتبه «یا میزان ارائه جزئیات

بر عدم رعایت گرانی مبنی رو، نشود. از این و کفایت افشا کامالً در اختیار مدیریت ارشد واحد تجاری خواهد بود و ذهنی می

بر کامل الزامات افشا با توجه به مالحظات مدیریت ارشد واحدهای تجاری، وجود دارد. در پاسخ به پرسش پژوهش مبنی 

در محیط  IFRS13از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی، در ارتباط با کدام دسته از الزامات افشا طبق »اینکه 

های حاصل از بخش ششم ابزار ، داده«ن با مقاومت در پذیرش و رعایت در عمل مواجه خواهیم شد؟گزارشگری مالی ایرا

پژوهش به روش دلفی فازی تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش از افراد خبره درخواست شد دیدگاه خود را در رابطه با 

 ارشگری مالی ایران رعایت نشوند، ابراز کنند. در عمل ممکن است در محیط گز IFRS13 یک از الزامات افشایاینکه کدام 
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 در عمل IFRS 13های فنی ناشی از عدم رعایت الزامات افشای چالش .1جدول 

 IFRS 13الزامات افشا در  میانگین فازی مقدار قطعی نتیجه

 گیری غیرمستمر ارزش منصفانهدالیل اندازه (241/3، 232/3، 713/3) 233/3 پذیرش

 (241/3، 217/3، 717/3) 232/3 پذیرش
جایی عمده بین سطوح سلسله مراتب ارزش دالیل هر گونه جابه

 منصفانه

 (12/3، 74/3، 22/3) 733/3 پذیرش
جایی عمده بین بندی هر گونه جابهسیاست شرکت برای تعیین زمان

 سطوح 

 تأثیر تغییر در روش ارزشیابی  (211/3، 211/3، 72/3) 212/3 پذیرش

 گیری ارزش منصفانههای ورودی در اندازهداده (11/3، 731/3، 237/3) 733/3 پذیرش

 های غیرقابل مشاهده بااهمیت اطالعات کمی درباره داده (271/3، 21/3، 722/3) 243/3 پذیرش

 (131/3، 733/3، 23/3) 273/3 پذیرش

در  گیری ارزش منصفانهتوضیحات تشریحی درباره حساسیت اندازه
های غیرقابل مشاهده و روابط متقابل ات در دادهبه تغییر 1سطح 

 های ورودیداده

 (241/3، 711/3، 141/3) 717/3 پذیرش
های ورودی و اثرهای این تغییر بر محاسبات عددی در تغییر در داده

  1سطح 

 (232/3، 773/3، 214/3) 721/3 پذیرش
توضیحات تشریحی درباره فرایندهای ارزشیابی واحد تجاری برای 

  1سطح 

 گذاران حرفهسیاست حسابرس مدیران مالی
نها تفاوت دیدگاه وجود الزامات افشایی که در مورد آ

 دارد

 گیری غیرمستمر ارزش منصفانهدالیل اندازه رد -23/3 پذیرش -27/3 پذیرش -71/3

 رد -21/3 پذیرش -22/3 پذیرش -22/3
تفاوت بین بهترین و باالترین استفاده از یک دارایی غیرمالی با نحوه 

 استفاده فعلی از آن و دالیل تفاوت

 رد -31/3 پذیرش -21/3 پذیرش -73/3

افشای اطالعات کافی برای تطبیق دادن و برقراری ارتباط بین طبقات 
طبقات سلسله مراتب با ها در هر سطح از ها/ بدهیمختلف دارایی

 مختلف ترازنامه

 رد -32/3 پذیرش -22/3 پذیرش -22/3
تغییر روش ارزشیابی یا استفاده از یک روش ارزشیابی اضافی و دالیل 

 سلسله مراتب 1و  3آن در سطوح 

 رد -32/3 رد -12/3 پذیرش -22/3
صورت جداگانه از های عمده به درون یک سطح بهجاییجابه
 ج از یک سطح از سلسله مراتبهای عمده به خارجاییجابه

  1یا به خارج از سطح  1عمده به درون سطح  جاییجابه رد -32/3 رد -11/3 پذیرش -73/3

 رد -12/3 رد -42/3 پذیرش -24/3
در سطح  گیری شده به ارزش منصفانهصورت تطبیق برای اقالم اندازه

 سلسله مراتب 1

بندی شدند. سپس، خبرگان حرفه سطح ت گروه مختلف همگن طبقهدر هش IFRS13در این پژوهش الزامات افشای 

و بهبود کیفیت افشای اطالعات را با گروه دیگر مقایسه  IFRS13های برده در تحقق هدفاهمیت هر گروه از الزامات نام

دست آمده که به  323/3 ها با استفاده از مقیاس فازی کمی انجام شد. نرخ ناسازگاری مقایسهکردند. مقایسه زوجی گروه
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با وزن  D3ها از قابلیت اتکای الزم و کافی برخوردار هستند. گروه الزامات افشای تر است. در نتیجه، مقایسهکوچک 3/3از 

 323/3با وزن نرمال  D2 ،331/3با وزن نرمال  D6از بیشترین اولویت برخوردار است و گروه الزامات افشای  331/3نرمال 

 ترتیب دارای اولویت دوم و سوم و چهارم هستند. به 312/3 با وزن نرمال D4و 

 های اصلی الزامات افشاهای حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازی برای گروه. یافته3جدول 

 نرمال مقدار زدایی شدهفازی مقدار معیارهای پژوهش

312/3 مستمر ارزش منصفانهگیری غیراندازه افشای دالیل  311/3  

321/3 لسله مراتب ارزش منصفانهس افشای سطح  323/3  

313/3 سلسله مراتب های عمده بین سطوحجاییهجاب افشای  331/3  

323/3 های ارزشیابیافشای روش  312/3  

371/3 گیری ارزش منصفانهاندازه های ورودی برایافشای داده  373/3  

332/3 ارزش منصفانه سلسله مراتب 1اطالعات سطح  افشای  331/3  

311/3 اطالعات برای دارایی غیرمالی شایاف  313/3  

321/3 و سایر موارد بندیاطالعات برای تطبیق طبقه افشای  323/3  

 

دهد که از دیدگاه خبرگان حرفه، آن دسته از الزامات افشایی که نشان می 2 شرح جدولهای پژوهش بهیافته

لیل حساسیت ارزش منصفانه و اطالعات کمی گسترده در دربرگیرنده توضیحات تشریحی )اطالعات کیفی(، تجزیه و تح

های ورودی هستند، با احتمال باالتری ممکن است رعایت نشوند. آنها بر این باورند که سیاست واحد تجاری خصوص داده

وح طجایی عمده بین سو دالیل هرگونه جابه« سلسله مراتب»جایی عمده بین سطوح بندی هر گونه جابهبرای تعیین زمان

از جمله مواردی هستند که ممکن است در عمل رعایت نشوند. با توجه به اهمیت باالی الزامات افشای « سلسله مراتب»

رسد که کیفیت (، چنین به نظر می7شرح جدول )به« سلسله مراتب»های عمده بین سطوح مختلف جاییمرتبط با جابه

در ایران از این بابت با تهدید جدی مواجه نخواهد بود. اما چنانچه بر ارزش منصفانه های مالی مبتنی افشا در گزارش

سلسله »های عمده بین سطوح مختلف جاییبینی مدیران مالی در رابطه با عدم رعایت الزامات افشای مرتبط با جابهپیش

همچنین، در  د.پذیر خواهد بودر عمل آسیب IFRS13در دنیای واقعی محقق شود، اثربخشی الزامات افشای « مراتب

گیری ارزش منصفانه به تغییر در روش ارزشیابی و عدم رعایت بخش خصوص عدم افشای تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه

بر این، زیادی از الزامات افشای مرتبط با سطح سوم سلسله مراتب ارزش منصفانه در عمل اتفاق نظر وجود دارد. افزون 

اورند که ممکن است تغییر روش ارزشیابی یا استفاده از یک روش ارزشیابی اضافی و خبرگان حرفه گروه اجرایی بر این ب

در عمل از بابت  IFRS13 دالیل آن افشا نشود. با توجه به اهمیت این گروه از الزامات افشا، اثربخشی الزامات افشای 

 پذیر خواهد بود.الزامات افشای یادشده آسیب

دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی نسبت به الگوی ارزش »که اینبر در پاسخ به پرسش پژوهش مبنی 

های زیربنای از بعد دستیابی به اهداف اصلی گزارشگری مالی و هدف IFRS13منصفانه و در رابطه با کارایی و اثربخشی 
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ش پنجم ابزار پژوهش به های حاصل از بخ، داده«تدوین و انتشار این استاندارد در محیط گزارشگری مالی ایران چیست؟

های پژوهش در خصوص دیدگاه خبرگان نسبت به کارایی و اثربخشی الزامات روش دلفی فازی تجزیه و تحلیل شد. یافته

 است.  2شرح جدول افشای ارزش منصفانه به

 های روش دلفی فازی درخصوص کارایی و اثربخشی الزامات افشای ارزش منصفانه. یافته3جدول 

 چالش فنی افشا میانگین فازی ار قطعیمقد نتیجه

 (272/3، 223/3، 72/3) 223/3 پذیرش

 (431/3، 131/3، 223/3) 221/3 رد اثربخشی ـ تحقق هدف کلی

 (217/3، 223/3، 233/3) 242/3 پذیرش

 (242/3، 224/3، 771/3) 213/3 پذیرش
  IFRS 13اثربخشی ـ تحقق هدف 

 (213/3، 243/3، 773/3) 237/3 پذیرش

 (233/3، 214/3، 721/3) 232/3 پذیرش

 کیفیت افشا

 (21/3، 212/3، 233/3) 243/3 پذیرش

 (433/3، 144/3، 734/3) 131/3 رد

 (212/3، 211/3، 773/3) 237/3 پذیرش

 (272/3، 21/3، 721/3) 243/3 پذیرش

 موقع بودنکارایی ـ به (113/3، 241/3، 233/3) 211/3 رد

 (432/3، 131/3، 223/3) 227/3 رد

 کارایی ـ هزینه و منفعت
 (412/3، 142/3، 737/3) 132/3 رد

 (214/3، 211/3، 722/3) 243/3 پذیرش

 (323/3، 472/3، 117/3) 422/3 رد

 

منصفانه  گیری و افشای ارزشبر اساس شواهد، خبرگان حرفه در رابطه با این قاعده کلی اتفاق نظر دارند که اندازه

بندی و عدم اطمینان بینی مبلغ، زمانکنندگان از اطالعات در راستای پیشگیری استفادهعات مفیدی را برای تصمیماطال

کند. همچنین، باعث بهبود کیفیت های نقدی آتی )هدف گزارشگری مالی در نقش اطالعاتی حسابداری( فراهم میجریان

و  3333، 3؛ بارث، بیور و لندزمن3331های بارث، )منطبق با یافته شوداطالعات و افزایش شفافیت در گزارشگری مالی می

بر این، آنها معتقدند که کمیت و کیفیت الزامات (. افزون 3331، 3و پالئا و ماینو 3333 های عبدالخالیک،مغایر با یافته

های شود )منطبق با یافتهمیهای این استاندارد در ایران محقق گیری و افشای ارزش منصفانه مناسب است و هدفاندازه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Barth, Beaver & Landsman 

2. Palea & Maino 
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بر ارزش منصفانه (. اما، درباره اثربخشی الزامات گزارشگری مالی مبتنی SFAS157 ،3332گزارش ارزیابی پس از اجرای 

؛ پالئا و ماینو، 3332، 3هورناز بعد نقش قراردادی حسابداری تردید وجود دارد )منطبق با نتایج پژوهش مولر، ریدل و سل

بر ارزش منصفانه، ( معتقدند در نظام گزارشگری مالی مبتنی 3331(. بارلو و حداد )3332و هیتز،  3333خالیک، ؛ عبدال3331

شده در این زمینه های انجامحفاظت از ارزش حقوق صاحبان سهام، وظیفه اصلی مدیریت خواهد بود که باید بابت تالش

موجب نتایج ز وظایف وی یک تحول اساسی رخ خواهد داد. آنها بههای مدیریت ااندازهپاسخگو باشند. در نتیجه، در چشم

گیری و افشای کنند که از دیدگاه مالحظات هزینه ـ منفعت، رعایت کامل الزامات اندازه، تأیید می2شرح جدول پژوهش به

 ست.ا 3شرح شکل های پژوهش بهشود. مدل نهایی حاصل از یافتههای منصفانه مطلوب ارزیابی نمیارزش

 

 
 های پژوهش. خالصه یافته5شکل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر منفعت گزارشــگری مالی مبتنی -مالحظات هزینه
های کنندگان گزارشارزش منصــفانه از دیدگاه تهیه

فاده گان از مالی و اســـت ند عات ارزش  کن اطال
 محورمنصفانه

ــگری مالی مبتنی بر فقدان/کمبود انگیزه برای گزارش
 ارزش منصفانه

شتر از طریق  شفافیت بی عدم وجود تمایل برای ایجاد 
 بر ارزش منصفانهگزارشگری مالی مبتنی

 های اجرایی گزارشگری مالیضعف ضمانت
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ید در مورد کارایی ترد
و اثربخشی الزامات 

IFRS13   از ابعاد
 خاصی

 

لزامــات اصـــول بودن ا حور  م
ندازه گیری ارزش منصـــفانه  و ا

خاب  مل برای انت وجود آزادی ع
 رویه حسابداری 

 

گیری ارزش دشواری و پیچیدگی و عدم یکنواختی اندازه
 منصفانه در عمل

با  عات مرتبط  یت اطال ماه
رزش منصــفانه و گیری ااندازه

 نحوه افشا

 

مقاومت در برابر پذیرش و رعایت 
ستاندارد بین المللی کامل الزامات ا

و  31گزارشـــگری مالی شـــماره 
شگری مالی  مقاومت در برابر گزار

 بر ارزش منصفانهمبتنی

گزارشگری مالی مبتنی بر  حجم و هزینه
ارزش منصفانه و مسئولیت پاسخگویی 

 کنندگان اطالعاتتهیه

لزوم برآوردهای حسادباری و 
سترده در قضاوت حرفه ای گ

ــای زمینه اندازه گیری و افش
 ارزش منصفانه

 عدم درک و تفسیر یکپارچه  

 تفاوت در شیوه عمل

گیری ارزش منصفانه بر مبنای های فنی اندازهچالش
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ای در زمینه و مهارت حرفه فقدان/کمبود دانش علمی
ضیات و علم اکچوئری مدل شیابی، آمار و ریا های ارز

 های ارزیابی ریسکو مدل

فه به عملی و حر قدان/ کمبود تجر نه ف ای در زمی
مالی مبتنی با گزارشـــگری  بر ارزش مختلف مرتبط 

 منصفانه

ــترســی به  ســطح نامناســب کارایی بازارها )عدم دس
ها( و استفاده اع دارایی و بدهیبازارهای فعال برای انو

گیری ارزش های ورودی نوع ســـوم در اندازهاز داده
ــفانه و داده ــاهده برای تعدیل منص های غیرقابل مش

سطح  صفانه در  سله مراتب ارزش  1و  3ارزش من سل
 منصفانه

سان بودن  سک و پرنو تنوع و تعدد نرخ بازده بدون ری
 شده بانکینرخ سود تضمین
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بر نتایج حاصل از اجرای راند دوم روش دلفی است و بین میانگین نظرهای خبرگان در دو های پژوهش مبتنی یافته

ای وجود ندارد. همچنین، برای تجزیه و تحلیل حساسیت و تشخیص هرگونه تفاوت دیدگاه بین مرحله تفاوت قابل مالحظه

صورت مجزا محاسبه و خبرگان حرفه، میانگین فازی و مقدار قطعی نظرهای خبرگان در هر سه گروه به های اصلیگروه

های فنی عمومی و موارد عدم رعایت الزامات افشا، در سایر موارد جز درباره برخی چالشنتایج با یکدیگر مقایسه شدند. به

 ای مشاهده نشد.ه تفاوت قابل مالحظهبردهای نامبین نتایج حاصل از تجمیع نظرهای خبرگان گروه

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

محور گیری ارزش منصفانه دیدگاه مثبتی دارند. زیرا معتقدند اطالعات ارزش منصفانهخبرگان حرفه نسبت به الگوی اندازه

فراهم آورده و باعث های نقدی آتی را بینی جریانکنندگان از اطالعات، حداقل اطالعات مفید برای پیشبرای استفاده

شود. اما، خبرگان درباره مفید بودن اطالعات کاهش عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود و در نتیجه افزایش شفافیت می

محور برای ارزیابی عملکرد و وظیفه مباشرت مدیران اجماع نظر ندارند )چالش فنی خاص ایران و سایر ارزش منصفانه

های پیشین، دلیل وجود این چالش فنی را باید در عدم تطابق نظام های پژوهشموجب یافتهکشورهای در حال توسعه(. به

بر ارزش منصفانه با محتوای قراردادهای پاداش مدیران، فرایندهای ایجاد ارزش در واحدهای تجاری، گزارشگری مالی مبتنی

با  و همچنین متفاوت بودن محیط اقتصادی ایران های واحد تجارینامناسب و نامربوط بودن این شیوه گزارشگری با فعالیت

 جو کرد. واند جستشکل گرفته محور در بستر آنای که استانداردهای ارزش منصفانهیافتهتوسعه محیط اقتصادی کشورهای

محور و عوامل فنی گیری ارزش منصفانه و افشای اطالعات ارزش منصفانههای فنی اندازهبر این، چالشافزون 

بر شوند تا گزارشگری مالی مبتنی محور باعث میساز مقاومت در برابر پذیرش و رعایت استانداردهای ارزش منصفانهمینهز

کارگیری گسترده آن در ارزش منصفانه در ایران مشروعیت عملی کامل نداشته باشد و پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به

های منصفانه )پذیرش و رعایت بر ارزشزه برای گزارشگری مالی مبتنی برانگیز شود. فقدان یا کمبود انگیعمل چالش

کارگیری محور(، عدم وجود تمایل برای بهبود شفافیت از طریق پذیرش و بهدستوری یا اختیاری استانداردهای ارزش منصفانه

عث مقاومت در برابر توانند باهای اجرایی گزارشگری مالی میگسترده الگوی ارزش منصفانه در کنار ضعف ضمانت

گیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران شوند )چالش فنی خاص ایران(. البته کارگیری گسترده الگوی اندازهبه

پردازان و استانداردگذاران برخالف خبرگان حرفه در گروه اجرایی معتقدند که در محیط خبرگان حرفه در گروه نظریه

کارگیری گسترده الگوی ارزش منصفانه تمایل وجود دارد بود شفافیت از طریق پذیرش و بهگزارشگری مالی ایران برای به

المللی، عدم وجود انگیزه برای گزارشگری مالی و در صورت وجود الزام برای گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای بین

محور شود. گفتنی است دیدگاه ای ارزش منصفانهتواند مانع پذیرش و رعایت کامل استانداردهبر ارزش منصفانه نمیمبتنی 

گروه نظریه پردازان و استانداردگذاران بر مبنای منطق مقاومت قابل رد است. به باور خبرگان، افزایش حجم و هزینه 

کنندگان اطالعات )چالش فنی خاص ایران(، ضعف دانش گزارشگری مالی )چالش فنی فراگیر( و مسئولیت پاسخگویی تهیه

های ای درگیر در فرایند گزارشگری مالی )چالش فراگیر(، چالشهای عملی افراد حرفهای و تجربههای حرفهو مهارت علمی

های های ورودی )چالش فنی خاص ایران و سایر کشورهای در حال توسعه(، چالشفنی مرتبط با سطح کارایی بازارها و داده

استفاده گسترده از خدمات کارشناسان ارزشیابی برای تعیین ارزش منصفانه محور یا کارگیری رویکرد مدلفنی ناشی از به
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بر ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی مبتنی توانند زمنیهو اطمینان زیاد به نتایج کار آنها )چالش فنی خاص ایران( می

 ارزش منصفانه باشند.

های زیربنای انتشار این استاندارد در محیط هدفکافی و  IFRS13از سوی دیگر، خبرگان حرفه معتقدند الزامات 

های فنی مرتبط با ماهیت الزامات استانداردهای ارزش گزارشگری مالی ایران قابل دستیابی است. اما محدودیت

ای و عوامل فنی مرتبط با های حرفهمحور از قبیل پیچیدگی و دشواری الزامات و لزوم استفاده گسترده از قضاوتمنصفانه

محور از قبیل عدم وجود درک و تفسیر یکسان و یکپارچه از الزامات و در پی آن تفاوت ایت استانداردهای ارزش منصفانهرع

توانند باعث ایجاد مقاومت در برابر گزارشگری مالی بر بودن رعایت کامل الزامات میبر بودن و هزینهدر شیوه عمل و زمان

از دیدگاه مالحظات هزینه ـ  IFRS13همچنین، کارایی الزامات  .د )چالش فراگیر(بر ارزش منصفانه در ایران شونمبتنی 

برانگیز است )چالش خاص ایران(. زیرا آنها معتقدند منافع حاصل از گزارشگری منفعت در محیط گزارشگری مالی ایران بحث

ای آن است. همچنین، منافع حاصل از هکنندگان اطالعات کمتر از هزینهبر ارزش منصفانه از دیدگاه تهیهمالی مبتنی 

کنندگان از اطالعات کمتر از هزینه عدم دسترسی به آن اطالعات محور برای استفادهافشای برخی اطالعات ارزش منصفانه

های مالی اساسی، کمتر از منافع بوده و هزینه دستیابی به اطالعات ارزش منصفانه از منابع اطالعاتی دیگر غیر از صورت

کنندگان محور نیز بیشتر از نیازهای اطالعاتی استفادهاز آن اطالعات است. میزان افشای اطالعات ارزش منصفانهحاصل 

های اجرایی گزارشگری مالی در ایران بر کارایی و اثربخشی الزامات از اطالعات است. گفتنی است فقدان یا ضعف ضمانت

اص ایران و سایر کشورهای در حال توسعه(. البته، خبرگان حرفه در محور اثرهای منفی دارد )چالش فنی خارزش منصفانه

های فنی مرتبط با تواند در زمره چالشکنندگان اطالعات نیز میگروه اجرایی معتقدند افزایش مسئولیت پاسخگویی تهیه

داردگذاران معتقدند پذیرش که گروه نظریه پردازان و استان محور قرار گیرند، در حالیرعایت استانداردهای ارزش منصفانه

های مالی و مسئولیت پاسخگویی کارگیری گسترده آن در عمل بر حجم گزارشگیری ارزش منصفانه و بهالگوی اندازه

 کنندگان اطالعات تأثیری نخواهد داشت.تهیه

گری مالی در محیط گزارش IFRS13گیری ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهادی های فنی اندازهدر ادامه، چالش

ای بااهمیتی است که اشتباهات سهوی یا سوگیری های حرفهایران در سه سطح بررسی شد. سطح نخست شامل قضاوت

های فنی خاص ایران و بعضاً فراگیر(. محور اثر منفی داشته باشد )چالشتواند بر کیفیت اطالعات ارزش منصفانهدر آنها می

و « های بازارها و فعاالن آنهاها و ویژگیتعیین بازارها و فعاالن آن»ای برای های پژوهش، قضاوت حرفهموجب یافتهبه

برآورد صرف ریسک و برآورد نرخ بازده بدون ریسک برای »، «گذاریهنگام قیمتمفروضات مورد استفاده فعاالن بازار »

« های غیرمالیبیشترین استفاده از دارایی تعیین باالترین و»و « بندی اولیه ابزارهای مالیتعیین طبقه»، «تعیین نرخ تنزیل

بسیار بااهمیت بوده و در گزارشگری مالی « انتخاب روش ارزشیابی مناسب و تشخیص ضرورت تغییر روش»و در نهایت 

و « های غیرقابل مشاهده مورد نیازایجاد داده»، «هابرآورد ریسک»ای برای برانگیز هستند. قضاوت حرفهایران چالش

های گیرند. سطح دوم چالشدر سطح دوم اهمیت قرار می« أکید بر هر یک از الزامات افشای یا میزان ارائه جزئیاتمیزان ت»

های اعطا شده برای انتخاب رویه هستند که های فنی ناشی از آزادی عملگیری ارزش منصفانه مرتبط با چالشفنی اندازه

محور اثر منفی بگذارند جه بر قابلیت مقایسه اطالعات ارزش منصفانهتوانند باعث تفاوت در شیوه عمل شده و در نتیمی
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های مزبور از بندی روشهای ارزشیابی مجاز و اولویتفنی فراگیر(. وجود آزادی عمل برای انتخاب از بین روش )چالش

باالترین و بیشترین استفاده بندی ابزارهای مالی و مراحل تعیین کنندگان اطالعات، چگونگی اجرای مراحل طبقهدیدگاه تهیه

های گذاری، لحاظ کردن اثر پیامدهای مالیاتی بر انتخاب رویهدنبال آن اجرای مراحل قیمتهای غیرمالی و بهاز دارایی

های ورودی، چگونگی اجرای مراحل فرایند پیچیده تعیین کاهش ارزش و همچنین تفاوت مجاز، تفاوت در دسترسی به داده

محور در ایران اثر منفی داشته باشند. های مالی ارزش منصفانهتوانند بر قابلیت مقایسه گزارشحساب مبنا میدر تعیین واحد 

گیری ارزش کارگیری گسترده الگوی اندازهتوانند باعث ایجاد مقاومت در برابر بهدر سطح سوم، سایر عوامل فنی که می

فنی فراگیر( در  ای متخصص )چالششوند. کمبود نیروهای حرفهمنصفانه در گزازشگری مالی ایران شوند، شناسایی می

المللی ارزش بین استانداردهای بین کنار کمبود دانش علمی در خصوص مبانی نظری دیدگاه ارزش منصفانه و تفاوت

ای حرفه هایمحور با استانداردهای حسابداری ملی ایران )چالش فنی خاص ایران(، کمبود دانش علمی و مهارتمنصفانه

ای و تجربه عملی در زمینه های حرفههای ارزیابی ریسک، کمبود دانش علمی و مهارتهای ارزشیابی و مدلدر زمینه مدل

 )چالش IFRS13گیری ارزش منصفانه طبق چارچوب پبشنهادی در اکچوئری )چالش فنی خاص ایران( و چگونگی اندازه

ویژه حسابداری ها بهبندی ابزارهای مالی و حسابداری آنر زمینه طبقهفنی فراگیر( و همچنین کمبود تجربه عملی د

سازی و حسابداری تأمین مالی از طریق انتقال مطالبات )چالش فنی خاص ایران( و کمبود تجربه عملی حسابرسان مصون

گیری مقاومت اعث شکلتواند بفنی فراگیر( می بخشی روی برآوردهای ارزش منصفانه )چالشبرای ارائه خدمات اطمینان

های فنی مرتبط با کارگیری گسترده آن در گزارشگری مالی ایران شوند. چالشدر برابر پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به

های فنی مرتبط های فنی ناشی از سطح نامناسب کارایی بازارها در ایران و در نتیجه بروز چالشمحاسبه نرخ تنزیل، چالش

های ورودی سطح سوم و عدم انعکاس مفروضات فعاالن بازار در همچون استفاده گسترده از دادههای ورودی با داده

های گیری ارزش منصفانه با استفاده از روشهای ورودی غیرقابل مشاهده ایجادشده توسط واحدهای تجاری و اندازهداده

 زیاد به نتایج کار آنها )چالش فنی خاص ایران وارزشیابی یا استفاده گسترده از خدمات کارشناسان ارزشیابی و اطمینان 

سایر کشورهای در حال توسعه(، پیچیده و دشوار بودن تخصیص تعدیالت در سطح پرتفوی به هر ابزار مالی درون پرتفوی 

فعلی از  هو وجود تفاوت بین باالترین و بیشترین استفاده از دارایی غیرمالی از دیدگاه فعاالن بازار نسبت به چگونگی استفاد

 برانگیز خواهند بود.محور در ایران چالشدارایی غیرمالی )چالش فنی خاص ایران( برای گزارشگری مالی ارزش منصفانه

بررسی شد. « عدم رعایت الزامات افشا»و « عدم کارایی و اثربخشی الزامات افشا»های افشا نیز در دو سطح چالش

، اثربخشی گزارشگری IFRS13خبرگان حرفه از کمیت و کیفیت الزامات افشای  رغم ارزیابی مثبتدهد علینتایج نشان می

کنندگان از اطالعات بر ارزش منصفانه در ایران از بعد ارزیابی وظیفه مباشرت و کارایی آن از دیدگاه استفادهمالی مبتنی 

گزارشگری مالی ایران وجود دارد در محیط  IFRS13برانگیز است. همچنین امکان عدم رعایت برخی الزامات افشای بحث

تواند بر اثربخشی استاندارد یادشده و گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور در های اجرایی میکه در کنار ضعف ضمانت

ایران اثرهای منفی داشته باشد. البته، درباره الزامات افشایی که ممکن است در عمل رعایت نشوند، بین دو گروه اجرایی و 

طور خالصه آنها در خصوص مناسب بودن نحوه افشای پردازان و استانداردگذاران اختالف نظر وجود دارد. بهیهگروه نظر

در گزارشگری مالی  IFRS13محور )چالش خاص ایران( و رعایت دقیق و کامل الزامات افشای اطالعات ارزش منصفانه
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به رفع ابهاد و عدم یکنواختی در چگونگی  IFRS13قدند الزامات ایران نیز اجماع نظر ندارند )چالش فنی فراگیر(. هر چند معت

 انجامد.منصفانه می گیری و افشای ارزشاندازه

ویژه افشای داوطلبانه( و ایجاد تمایل برای بر ارزش منصفانه )بههای گزارشگری مالی مبتنی منظور تقویت انگیزهبه

منصفانه و همچنین  بر ارزش ایه از طریق گزارشگری مالی مبتنیهای مالی و بازارهای سرمبهبود شفافیت در گزارش

های قانونی در حوزه تجارت و اصالح نظام راهبری شرکتی های اجرایی گزارشگری مالی، اصالح زیرساختتقویت ضمانت

ن ماهنگی بین ایو نظارت بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات در عمل، بازبینی قراردادهای پاداش مدیران و ایجاد ه

قراردادها با نظام گزارشگری مالی جدید و همچنین برقراری تناسب بین زنجیره ایجاد ارزش، فرایندهای مدیریتی و 

گری و تدوین رهنمودهای ایهای حرفهشود. اصالح زیرساختهای شرکت با الگوی گزارشگری جدید توصیه میفعالیت

واسطه ها در شیوه عمل بهای و برآوردهای حسابداری و تفاوتهای حرفهوتای به بهبود قضافنی توسط نهادهای حرفه

گیری و افشای ارزش کنندگان اطالعات طی فرایند اندازهبرانگیز برای انتخاب رویه توسط تهیههای چالشوجود آزادی عمل

های این ارزش منصفانه و کاهشگیری و افشای گیری درک و تفسیر یکسان و یکپارچه از الزامات اندازهمنصفانه و شکل

های های آموزشی برای افراد حرفه در زمینه مدلبرگزاری دوره کند.های فنی کمک میطور کلی رفع چالشالزامات و به

ها و مراکز های مختلف ارزشیابی و علم اکچوئری در سطح دانشگاهمحور و روشگیری مدلارزیابی ریسک، رویکرد اندازه

منظور بهبود کیفیت منظور ایجاد آمادگی الزم در افراد حرفه و همچنین تدوین استانداردهای ارزشیابی بهبهای آموزش حرفه

های اقتصادی و بازار، نوسانات بر این، با اصالح زیرساختشود. افزون های کارشناسان ارزشیابی پیشنهاد میگزارش

های منصفانه هستند، فراهم گیری ارزشیار مناسبی برای اندازههای قابل مشاهده در بازار که معاقتصادی کنترل و داده

وکار تجاری خاص و برای نوع خاصی از دارایی یا بر مدل کسبمبتنی  IFRS13شود. گفتنی است الزامات استاندارد می

مه با توجه به گذاری و بیکارگیری نظام ارزش منصفانه در صنایع خاصی همچون صنعت سرمایهبدهی نیست. در نتیجه، به

های فنی از دیدگاه بندی چالشعالوه، رتبههای آتی باشد. بهتواند موضوع پژوهششرایط و قوانین حاکم بر آن صنایع می

کارگیری نظام ارزش منصفانه نیز در منظور بهسازی محیط گزارشگری مالی ایران بهخبرگان و تعیین نقشه راه برای آماده

 سی است.های آتی قابل بررپژوهش

 منابع

یک بر زیان اعتباری شبکه بانکی ایران (. بهای تمام شده یا ارزش منصفانه تسهیالت، کدام3121) اندانا؛ طاهری، ملیرحمانی، ع

 . 232 – 473(، 11)33، بانکی -های پولیفصلنامه پژوهشمؤثرتر است؟ 

گیری. های منصفانه در ایران با تأکید بر اندازهنظام ارزش سازی(. تدوین مدل پیاده3121) لمان؛ بیک بشرویه، سالمرضاکرمی، غ

 . 221 – 221(، 4)34، های حسابداری و حسابرسیبررسی

(. تأثیر برآورد ارزش منصفانه پرتفوی 3121)محمد علی  ،دهقان دهنوی ؛مرتضی؛ اکبری، ضوان؛ حجازی، رینامقدسی نیکجه، م

های بررسیالمللی گزارشگری مالی )مطالعه موردی: یک بانک ایرانی(. ردهای بینها با رویکرد استانداتسهیالت اعطایی بانک

 .133-222(، 4) 34، حسابداری و حسابرسی

  .انتشارات نگارنده دانش تهران: چاپ یازدهم.. SPSSتحلیل آماری با استفاده از (. 3121مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی )
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