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  ايران  در منصفانه هاي ارزش نظام سازي پياده مدل تدوين
   گيري اندازه بر تأكيد با

  2سلمان بيك بشرويه ،1غالمرضا كرمي

 يها ارزش نقش ،المللي بين حسابداري استانداردهاي سمت به بازار ناظر نهادهاي حركت :چكيده
 گيريكار به ةتجرب. كرد خواهد تر پررنگ ايراني يها شركت مالي گزارشگري در را منصفانه
 منصفانه يها ارزش كه زمان هر است داده نشان ايران در هاگذاريسرمايه حسابداري استاندارد

 دليل به استاندارد سازي پياده، شده تر پررنگ المللي بين حسابداري استانداردهاي با تطابق ةواسط به
 خبرگان از نفر 17رابطه با  همين در. است شده مواجه تعويق با الزم يها زيرساخت نبودن فراهم
، رسمي حسابداران ةجامع، حسابرسي سازمان، بهادار اوراق و بورس سازمان( مختلف يها حوزه

 آمد عمل به مصاحبه) مالياتي متخصصان و ها شركتارشد  مديران و دادگستري رسمي كارشناسان
، بستر شرايط، راهبردها، علي شرايط شامل مدلي ،بنياد داده تئوري تحقيق روش از استفاده با و

در  گيري اندازه بخش بر تأكيد با منصفانه ارزش سازي پياده خصوص در پيامدها و گر مداخله شرايط
 استانداردهاي ايجاد و كشور داخل در ارزشگذاري و ارزشيابي ةحوز ةتوسع و توجه .شد ارائه ايران

 گيري اندازه ارتقاي به كه است تحقيق اين مهم دستاوردهاي از ،مستقل ارزشيابان براي ارزشيابي
  . كند مي كمك منصفانه يها ارزش
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  مقدمه
 بر نظارت معاون و مديره هيئت محترم عضو 22/10/1392 تاريخ 251754/121 ةشمار ةابالغي
 استانداردهاي كارگيري به بر مبني ،بهادار اوراق و بورس محترم سازمان ناشران و ها بورس
 گيريكار به و تلفيقي مالي يها صورت ةتهي در اختياري صورت به مالي گزارشگري المللي بين

 استانداردهاي پيوند و 1395 سال از بزرگ ناشران مالي يها صورت ةتهي در ياد شده استانداردهاي
 هاي صورت در جاري هايارزش نظام كارگيري هب كه شود ، موجب ميمنصفانه يها ارزش با يادشده
 گيريكار به كه داشت توجه بايد. باشد داشته اهميت پيش از بيش آن روي پيش هايچالش و مالي
 سطح در همچنين و آمريكا در 157 ةشمار استاندارد با ها دارايي برخي براي منصفانه هايارزش
 وضعيت به توجه با و عمومي استماع فرايند طي با و مختلف هايسال طي و مرور به، الملل بين

 اين گيريكار به .است داده رخ 2007- 2008 سال مالي بحران منجمله، مختلف كشورهاي اقتصادي
 موضوع اين بر نيز مالي گزارشگري المللي بين 13 ةشمار استاندارد در و نبوده دفعتي ارزشيابي نظام
 سطح كل در الزم هايزيرساخت، جديد ارزشيابي نظام اين گيريكار به موازات به .شود مي تأكيد
 وضعيت و الزم يها زيرساخت بهبايد  نيز كشور داخل در. است شده فراهم بازارها در و اقتصاد

 رو اين از. شود توجه منصفانه يها ارزش سازي پياده خصوص در نظران صاحبديدگاه  و اقتصادي
 كار به هاشركت مالي يها گزارش در منصفانه يها ارزش چنانچهشود كه  مي بيان پژوهش حاضردر 

 مدل پيش رو اين است كه تحقيق ةمسئل كلي صورت به .دارد نياز ييها زيرساخت چه به، شود گرفته
 بخش بر تأكيد با و فعلي شرايط به توجه با ايران داخل در منصفانه يها ارزش نظام سازي پياده
 سازي پياده در درگير يها حوزه خبرگان با مصاحبه ضمنرابطه،  همين در. است چگونه ،گيري اندازه
 دست به يها داده تحليل براي بنياد داده تئوري روش از پژوهش اين، ايران در منصفانه يها ارزش
  .كند مي استفاده تحقيق نهايي مدل ةارائ و آمده

 ةنحو شامل تحقيق روش سپس ؛مرورشدهتجربي پژوهش  و نظري پيشينة ابتدا ،ادامه در
 و شود بيان مي منصفانه يها ارزش نظام سازي پياده مدل نهايت در و آنها تحليل و ها داده گردآوري

  .خواهد شد ارائه تحقيق يها محدوديت و هاپيشنهاد نيز نهايت در

  پژوهش ة نظري و تجربيپيشين
 حل را گيري اندازه بحث مالي، گزارشگري فرايند در نظارت و شناخت از قبل بايد سولومونز، نظر به

 يا ها ويژگي به عدد اختصاص از است عبارت گيري اندازه). 2016 روزسكي، و داد ولك،( كرد
 اين از برخي دارند؛ متفاوتي خصايص يا ها ويژگي اشيا. شوندمي گيري اندازه كه اشيايي صيخصا

 حسب بر كه هستند غيرفيزيكي نيز برخي و) وزن و ارتفاع عرض، طول، مانند( فيزيكي ها ويژگي
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 اين .است موارد اين گيري اندازه ،گيري اندازه از منظور نيز حسابداري در ؛شوند مي بيان) ريال( پول

 فروش قيمت شي، يك جايگزيني بهاي شي، يك تاريخي ةشد تمام بهاي شامل تواند ها مي ويژگي
و  ولك( باشد شي يك از حاصل آتي نقدي يها جريان فعلي ارزش يا شي يك) خروجي ارزش(

 و شي خود: اند از كه عبارت هستند دخيل مختلفي عناصر ،گيري اندازه فرايند در). 2016 ،همكاران
 ابزار محاسبه، يا شمارش عمليات گير، اندازه ،شده گيري اندازه كه اي ويژگي ،آن گيري اندازه از هدف

 كه اي ويژگي و شي خود. گير اندازه بر اثرگذار يها محدوديت و گيري اندازه براي دسترس در
 نقد وجه فروشي، خرده شركت يك در مثال براي .است گسترده و متفاوت بسيار ،شود گيري مي اندازه
 توليدي شركت يك در نقد وجه گيري اندازه با گيري اندازه اين مسلمطور  به است؟ چقدر دسترس در
. باشندداشته  متفاوتي يها كيفيت توانند مي نيز گيران اندازه. دارد بيشتري پيچيدگي فروشي عمده يا

  ، بهدهد مي انجام تجربه با فرد يك كه ييها گيري اندازه با كار تازه حسابدار گيري اندازه مثال براي
 مثال، براي .شود انجام مختلفي طرق به تواند مي نيز شمارش عمليات. بود خواهد متفاوت حتم

 ابزار. است متفاوت بسيار مالي ابزارهاي براي پيچيده باتسمحا با نقد وجه شمارش عمليات
ترين  پيشرفته تا و شود مي آغاز قلم و كاغذ يك از؛ باشد متفاوت بسيار تواند مي نيز گيري اندازه
. است زمان نيز گيري اندازه بر اثرگذار محدوديت ينتر مهم. رود پيش تواند مي شخصي هاي رايانه
 صورت به گير اندازه است ممكن و است گير اندازه بر مؤثر يها محدوديت از ديگر يكي ،فهم قابليت
 در ها گيري اندازه از بسياري). 2016 ،و همكاران ولك( نكند درك را گيري اندازه مورد شي كامل

 براي. كننده بيني پيش نه و اند كننده ارزيابي نه تاريخي، ةشد تمام بهاي يعني حسابداري سنتي سيستم
 حسابداري در بها جريان مختلف مفروضات از استفاده يا تاريخي ةشد تمام بهاي استهالك ،مثال

 در حسابداري يها روش نوع اين البته. ندارند واقعي يها ويژگي با ارتباطي هيچ كاال، موجودي
 جزاي  هارچ گاهي استانداردگذار و اند آمده وجود هب حسابداري در ها موقعيت ينتر سخت با برخورد

 مانند ييها روش ،)1989( استرلينگ نظر از. است نداشته حسابداري به پذيري انعطاف كردنوارد
 بهاي تخصيص به فقط زيرا ؛»گيري اندازه« نه شوند محسوب مي »محاسبه« اليفو يا فايفو
 اقتصادي واقعيت يا پديده با ارتباطي و شوند مربوط مي دوره يها هزينه و ها دارايي بين شده تمام

از اين . ندارند) شده فروخته كاالي فروش ارزش يا دوره پايان يها موجودي جايگزيني بهاي مانند(
براي  ).2016و همكاران،  ولك( زد گيري اندازه برچسب توان نمي حسابداري در عدد نوع هر به رو

 آنها ينتر مهم كه دارد وجود ارزشيابي براي مختلفي يها نظام حسابداري، ادبيات در گيري اندازه
 و ورودي ارزش( جاري يها ارزش شده، تعديل تاريخي ةشد تمام بهاي تاريخي، ةشد تمام بهاي
 هايي دارد تمزي و ها محدوديت هريك و است آتي نقدي يها جريان فعلي ارزش و) خروجي ارزش

 اوايل در و منصفانه ارزش مفهوم ايجاد از قبل تا .نيست آن به پرداختن مجال مقاله اين در كه
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 كارشناسي ارزش يا روز ارزش از اغلب) آمريكايي يها شركتويژه  به و( ها شركت، 1925 يها سال
 ترين بزرگ از يكي عنوان به آمريكا در. كردند مي استفاده خود يها دارايي گزارشگري براي

 پذيرفته عمومي اصول از بخشي 1960 سال از بار نخستين براي منصفانه ارزش، دنيا اقتصادهاي
 يها ارزش مفهوم كه است سال 50 از بيش اكنون هم و گرفت قرار آمريكا حسابداري ةشد

، 1998 سال در). 2012، همكاران و استانيسيك( شود از آن استفاده مي و آمده وجود هب منصفانه
 مبناي يك قالب در منصفانه ارزش كارگيري به براي المللي بين حسابداري استانداردهاي هيئت

 مالي ابزارهاي عنوان با الملل بين 32 ةشمار المللي بين حسابداري استاندارد ارزشيابي، در خصوص
 تجديد و تأييد( مالي ابزارهاي عنوان با 39 ةشمار الملل بين حسابداري استاندارد و) توصيف و ارائه(

، آمريكا مالي حسابداري استانداردهاي هيئت 2006 سپتامبر در. پرداخت به تجديد نظر )ارزيابي
 هدف با را »منصفانه يها ارزش گيري اندازه« عنوان تحت 157 ةشمار مالي حسابداري استاندارد

 .كرد منتشر، گزارشگري اهداف براي منصفانه ارزش گيري اندازه چگونگي منظور به راهكاري ةارائ
 استانداردهاي هيئت و المللي بين حسابداري استانداردهاي هيئت بين نورواك توافق دليل به

 استانداردهاي هيئت، الملل بين سطح در حسابداري يها مدل همگرايي براي مالي حسابداري
 به 13 ةشمار المللي بين مالي گزارشگري استاندارد در را منصفانه ارزش تعريف المللي بين حسابداري

 در كه ايمنصفانه ارزش يها گيري اندازه، ياد شده استاندارد. داد تغيير »منصفانه ارزش گيري اندازه«
در واقع به آنها  و داد قرار استاندارد يك در واحد صورت به را داشت وجود مختلف استانداردهاي

 جديد مفهوم. كرد الزامي را آن اجراي 2013 سال ابتداي از و بخشيد چارچوب و يكساني نوعي
 حسابداري استاندارد شبيه بسيار يادشده المللي بين مالي گزارشگري استاندارد در منصفانه ارزش
 فروش نه و( عادي ةمبادل يك در كه است قيمتي برابر منصفانه ارزش«: است 157 ةشمار مالي

 يك فروش از) جاري قيمت( گيري اندازه تاريخ در) بازار بر مبتني ديدگاه( بازار عناصر بين) اجباري
 قبلي تعريفاز آنجا كه  .»)خروجي ارزش( شود مي پرداخت بدهي انتقال قبال در يا شده عايد دارايي

 الندسمن و بارث نظر از، اند هنشد تعريف درستي به محدود و ناقص بازارهاي در منصفانه ارزش از
 ةكنند بيان كه منصفانه ارزش قبلي مفهوم خالف بر. شود مي گرفته نظر در »محدود بسيار«) 1995(

) فروش( خروجي ارزش قالب در را منصفانه ارزش وضوح به جديد تعريف، بود) خريد( ورودي ارزش
 نگاه از و شده متصل ويژه ارزش يا بدهي، دارايي به آتي اقتصادي منافع آن طي كه گيرد مي نظر در

 13شمارة در استاندارد گزارشگري مالي  .شود مي تحليل) تجاري واحد خود نه و( بازار عناصر
: بيني شده است ي منصفانه تعريف و پيشها تعيين ارزشبراي ، سه تكنيك ارزشيابي المللي بين

 يها قيمت بودن دسترس در و بدهي يا دارايي يك ماهيت. رويكرد بازار، رويكرد سود و رويكرد بها
 .است منصفانه ارزش تعيين براي شده استفاده يها تكنيك يا تكنيك ةكنند تعيين ،آنها براي بازار
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 در آنها براي كه مالي يها بدهي يا دارايي ةمنصفان ارزش تعيين خصوص در بازار رويكرد مثال براي
 يموارد در، ديگر طرف از. شود مي استفاده ،دارد وجود جاري قيمت نزدك مانند فعالي يها بازار

 تعيين هنگام مثال براي ؛است مناسب منصفانه ارزش تعيين براي كيبيتر رويكردهاي از استفاده
 13 شمارة استاندارد .شود مي استفاده سود و بازار رويكردهاي از، وكار كسب يك ةمنصفان ارزش
 را مشاهده قابل يها ورودي از استفاده بايد منصفانه ارزش تعيين يها تكنيك كه كند مي تأكيد

 تكنيك خود از تر مهم كه معنا بدين كنند؛ حداقل را مشاهده غيرقابل هاي ورودي و كرده حداكثر
 ،همنصفان ارزش براي ،استاندارد. ستها تكنيك اين در كار رفته به يها ورودي، ارزشيابي
 در كه كند مي تعريف منصفانه ارزش تعيين در شده استفاده يها ورودي نوع حسب بر مراتبي سلسله

 سطحاتكا در  قابليت ينتركم و شود محسوب مي اتكاترين قابل و بوده اولويتدر  يك سطح ،آن
   .گيرد قرار مي سه

سازمان بورس و اوراق بهادار و پويايي فعلي در جهت همگرايي بيشتر با  ةبا توجه به ابالغي
قبل از گزارشگري و ( ي منصفانهها گيري ارزش ، توجه به اندازهالمللي بيناستانداردهاي حسابداري 

 ،يادشدهي ها حل چالش برايراهبردهايي  ةهاي پيش رو و ارائ در ايران و شناسايي چالش) نظارت
 حركت و ذكر شده با توجه به موارد. است شدهموضوع با اهميتي است كه در اين تحقيق بررسي 

اين زمينه  در يمنسجم پژوهشتا كنون در ايران  منصفانه يها ارزش سمت به كشورها تدريجي
نيز  كشورها توسط منصفانه ارزش موفق گيريكار بهبر  مؤثردر خصوص عوامل  .اجرا نشده است

 المللي و پذيرش استانداردهاي حسابداري بين شود، اما در زمينة مشاهده نمي چنداني تحقيقات
 بيشتر گيريكار به سمت به حركت حال در ياد شده استانداردهاي خود كهـ  آن بر مؤثر عوامل
  اشارة كوتاهي به اين عواملدر زير  ي اندكي وجود دارد كهها پژوهش ـ است منصفانه ارزش
 اين در كنندگان مشاركت توسط عوامل اين از بسياري است، آمده نتايج در كه گونه همان. شود مي

  .اند شده بيان نيز تحقيق

   مالي تأمين اصلي منبع) الف
قرار  اولويت در سهام طريق از مالي تأمين كه كشورهايي در: سهام انتشار طريق از مالي تأمين .1

 و بوده آن اطالعاتي نيازهاي تأمين و سرمايه بازار به متمايل بيشتر حسابداري سيستم ،دارد
 ،عالوه هب). 1998سالتر،  و 1995 ،سالترو نيواندر( زند مي بيشتر اطالعات افشاي به دست

 دارد اطالعات افشاي ميزان در بسزايي تأثير هم بازار ةانداز حتي دهد مي نشان ها پژوهش
 و مصالحه به المللي بين استانداردهاي گيريكار به ،اغلب). 1992تندكار،  و يآديكار(

 استانداردهاي كه مريكاآ مانند كشوري در مثال براي. نياز دارد خصوص اين در مالحظاتي
 پذيرفته منابع كنندگان تأمين براي حفاظي عنوان به را آنها بازار و اي وجود دارد قوي حسابداري
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 نظر از است ممكن كه استانداردهايي با هاآن جايگزيني و شدن عوض قبال در معموالً، است
 كشورهايي در ،برعكس). 2009 رامانا و اسلتن،( كند مي مخالفت، برسند نظر به تر ضعيف بازار
 استانداردهاي پذيرش براي بيشتري تمايل معموالً ،نيست پيشرفته چندان سرمايه بازار كه

 .كنند نزديك المللي بين بازارهاي به را خود تيبتر بدين تا دارد وجود المللي بين حسابداري

 مالي تأمين اغلب كه كشورهايي در حسابداري سيستم: خارجي يها بدهي طريق از مالي تأمين .2
 بـه  متمايـل  بيشـتر ، سـت ها بانـك  اسـاس  بـر  آنها اقتصاد و گيرد مي صورت ها بانك طريق از

 از اطالعـات  اغلـب  حالـت  ايـن  در). 1995دوپنيـك و سـالتر،   ( است ها اعتباردهنده از حفاظت
نياز كمتـري   عمومي صورت به اطالعات افشاي به و شود مي منتقل محرمانه يها كانال طريق
 ديگـر  كشـور  يك اقتصاد سطح در است ممكن محرمانه اطالعات آوري جمع، حال اين با .دارد
 انجـام  المللـي  بـين  حسـابداري  اسـتانداردهاي  طريـق  از كه افشاهايي و پذيرد انجام سختي به
  .كند كمك خارجي مالي تأمين به است ممكن ،شود مي

  قانوني يها سيستم) ب
 سـطح ، قـانوني  يهـا  سيستم بين مستقيم ةرابط به) 1997( سيالنز، شليفر و ويشني الپورتا، لوپز دي

 صـورت  به قانوني يها سيستم، عالوه هب. رسيدند سرمايه بازارهاي ةتوسع و گذاران سرمايه از حفاظت
 يهـا  مشـوق  تفـاوت  و) 2000جـاگي و لـو،    و1995دوپنيـك و سـالتر،   ( افشـا  يها رويه با مستقيم

 استانداردهاي پذيرش). 2000 بال، كوتاري و روبين،( بودند ارتباط در سود يها ويژگي و گزارشگري
 بازار براي را هايي مزيت، دارد وجود بهتر افشاي براي ييها مشوق كه جايي در المللي بين حسابداري

  ).2008 ليوز و وردي، هيل، ،داسك( داشت خواهد پي در

  ماليات) ج
 منـابع  هدايت بر كه ييها دولت. گذارد مي حسابداري يها سيستم ةتوسع بر زيادي بسيار تأثير ماليات
 دارنـد  سـعي  معمـوالً ، است زيادي اهميت داراي كالن اقتصاد هاآن در و دارند بيشتري كنترل كشور
دوپنيـك و   ؛1986النجار، ( باشند داشته مالي گزارشگري حسابداري استانداردهاي بر زيادي تأثير كه

 اسـتانداردهاي  شـود  موجـب مـي   ها دولت بيشتر نظارت). 2004 زيائو، ويتمن و سان، و 1993 سالتر،
 نيازهـاي  كـردن  بـرآورده ، انگـذار  سـرمايه  اطالعـاتي  نيازهـاي  اولويت قراردادن جاي به حسابداري
 نشـان  هـا  پـژوهش . دهند قرار اولويت در را ديگر نظارتي قوانين يا ماليات همانند ،قانوني اطالعاتي

 نـگ، ها  علـي و ( سـود  ارزش بـا  ارتبـاط  كـاهش  موجب مالي و مالياتي گزارشگري تطابق دهند مي
 اسـتانداردهاي  پـذيرش ). 2003يانـگ و گـانتر،   ( شـود  مـي  سـرمايه  بـازار  پويايي كاهش و) 2000
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 هماننـد  نظـارتي  اطالعـات  كـردن  برآورده ةهزين افزايش باعث تواند مي المللي بين مالي گزارشگري

  ).2010 ليوز و وايسوكي، ،هيل( شود ماليات

  عوامل اقتصادي و سياسي) د
 يها رويه، استعمار همانند مختلف كشورهاي بين اجتماعي و سياسي روابط دليل به: استعمار .1

 بريتانياي، مثال براي). 2001گرنون و ميك، ، 1988نابز، ( پذير است انتقال هاآن بين حسابداري
 صادر خود قبلي يها مستعمره به را خود حسابداران هم و حسابداري يها سيستم هم كبير
 ارث به پيشينيان از را خود يها سيستم ،كشورها از بسياري كه است شده مشاهده. كند مي
 خاورميانه ةتوسع حال در كشورهاي خصوص در مطالعه ،مشابه طور به ).1998نابز، ( اند برده
 باشد اثرگذار حسابداري يها رويه بر تواند مي آزاد بازار نيروي همانند بودن مستعمره داد نشان

  ).2004 ،و همكاران زيائو و1996كريج و ديگا،  ؛1994يانگ و لي، (
 سـود  تحصـيل  آن نخسـت  و اصـلي  هـدف  كـه  المللـي  بـين  سازمان: ي اقتصاديها همكاري .2

 را ييهـا  گـروه  چنـين  اغلـب  ،اسـت  مشترك تجارت و يگذار سرمايه طريق از بيشتر اقتصادي
 كردن حداقل پي در اغلب تجاري يها گروه اين اعضاي. اروپا ةاتحادي همانند ؛دهد مي تشكيل
 و حـل  خـود  بين را قراردادي مباحث تيبتر بدين تا هستند خود اعضاي بين موجود يها تفاوت
 مـالي  يهـا  تحليل توسط اغلب كشور يك مرزهاي از خارج مالي تأمين مثال براي. كنند فصل
 تـر  ساده بسيار كار اين، باشد مشابه كشورها حسابداري قواعد چنانچه .شود مي انجام شركت هر

 كشـورهاي  تمـاعي جا و فرهنگـي ، اقتصـادي  وضـعيت  بايد حتماً كه نه به اين معنا ؛بود خواهد
 يهـا  سـازمان  اعضاي). 2000و سايوداگاران،  ديگا و 1996 كريج و ديگا،( باشد مشابه مختلف

 ،الگـازار ( يابنـد  مي وفق المللي بين استانداردهاي با بيشتري سرعت با اغلب اي منطقه اقتصادي
  ).2009اسلتن،  و رامانا و 1999 فين و جاكوب،

  تورم ) ه
 ،حاد تورم يا تورم دچار كشورهاي در خصوص ، بهانگذار استانداردمهم  يها چالش از هميشه تورم

 مبناي بر غيرپولي اقالم ةارائ تجديد المللي بين 29 ةشمار مالي حسابداري استاندارد. بوده است
 استانداردهاي ،حال اين با .است كرده الزام ازنامهتر  تاريخ در را ها قيمت عمومي سطح شاخص

 تورم نظر از كشور يكوضعيت  به توجه با مناسب حسابداري يها رويه ةارائ در المللي بين حسابداري
 كشورهاي از بسياري. ماند مي ناكام ،ملي حسابداري ةشد پذيرفته عمومي اصول با مقايسه در و

 به نسبت، اند هبرد رنج زياد تورم از تاريخ طي كه شيلي و برزيل، آرژانتين مانند جنوبي آمريكاي
ي ناپذير جدايي بخش كشورها اين در تورم. ندارندتمايلي  المللي بين حسابداري استانداردهاي پذيرش
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 اين با برخورد براياي  هپيچيد قوانين و قواعد ،استانداردگذار نهادهاي واست  وكار كسب فرايند از
 الزمات از استفاده با ها شركت كه است شده الزام برزيل در مثال براي، برند مي كار به تورم

  ).1995 دوپنيك و سالتر،( كنند تهيه مالي صورت نوع چند مختلف گزارشگري

  آموزش) ر
 براي ي راتر پيچيده حسابداري يها سيستم گيريكار به تواند مي آگاه و ديده آموزش جمعيت
 تر پيچيده حسابداري يها رويه و استانداردها هرچه. كند مطالبه آنها اطالعاتي نيازهاي كردن برآورده
 شود وابسته مي عمومي آموزش سطح به، ها رويه و استانداردها آن تفسير و گيريكار به توانايي، باشد

 پذيرش رايب زمان گذر در معموالً ضعيف آموزش سيستم با كشورهاي). 2008چوي و ميك، (
 عمومي آموزش سطح آنها در كه كشورهايي به نسبت ،المللي بين مالي گزارشگري استانداردهاي

  .شوند مي متحمل تري سنگين يها هزينه ،باالست

  فرهنگ) ز
 و متناقض بوده حسابداري يها سيستم ةتوسع بر فرهنگي عوامل تأثير خصوص در تجربي دشواه
 استفاده افشا يها رويه تفاوت توضيح براي مختلفي فرهنگي سازماني و بازار متغيرهاي از آنها در

 بعد ينتر مربوط شايد اطمينان عدم از اجتناب ).2000 جاگي و لو،، 1996 زارسكي،( است شده
 مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي پذيرش و انتخاب توضيح خصوص در فستدها  فرهنگي

 جيحتر  را ييها سيستم معموالً، دارند زيادي تمايل اطمينان عدم از اجتناب به كه جوامعي. باشد
 قرارداد يها طرف. دهند مي ارائه يتر كارانه محافظه و كمتر اطالعات و بوده تر محرمانه كه دهند مي
 حل را خود بين اطالعاتي تقارن عدم، محرمانه اطالعات ةمبادل طريق از اغلب جوامع گونه اين در
  ).1998سالتر،  و 1988گري، ( گيرد مي صورت اطالعات افشاي جوامع اين در كمتر و كنند مي

 اسـتانداردهاي  سـازي  پيـاده  در درگيـر  افـراد  نظر در اين پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و
بـر   تأكيـد ي منصـفانه در ايـران بـا    هـا  نظـام ارزش  سازي پيادهي ها ، مقولهالمللي بين حسابداري

نخســتين  ءجــز پــژوهش پــيش رو. منصــفانه، اســتخراج خواهــد شــدي هــا ارزش گيــري انــدازه
گونه كه در روش تحقيق  همان. به اين عناصر و راهكارها دارد نگاه جامعي كه استيي ها پژوهش

كه مـدل اسـتخراج شـده     بنياد بيان خواهد شد، بررسي ادبيات پژوهش با توجه به آن تئوري داده
در . شود ارائه مي شناسايي الگوهاي كلي فقط برايو  )2014 كرسول،( بومي است، ضرورت ندارد

ي مفـاهيم و  گـذار  براي شناسايي الگوهاي كلي و نـام تنها  ،اين پژوهش نيز از عنوان عناصر فوق
  .استفاده شده است ها ي شناسايي شده در مصاحبهها مقوله



ی  ی ر سا ری و  دا سا   581   ـــــــــــــــــــــــــــــ 1396، زمستان 4 ةشمار ،24دورة  ،ی 

  شناسي پژوهش روش
گردآوري و تحليل براي  )1990 كوربين، و استراوس( بنياد در اين پژوهش از روش تئوري داده

 از بعد و شود شمرده مي تحقيقات اكتشافي از نوعاين پژوهش از بعد هدف  .شود مي استفاده ها داده
 نام با كه پژوهش روش اين .گيرد قرار مياستراتژي در دسته تحقيقات غيرآزمايشي، ميداني و كيفي 

، بنيادي ةنظري، ايزمينه نظرية جمله از ،دارد مختلفي يها جمهتر  ،شود مي شناخته 1گراندد تئوري
 و) 1987( استراوس. هاداده از برخاسته ةنظري و هاداده بر مبتني ةنظري، بنياد داده پردازي نظريه

 با كيفي روش در نظريه استقرايي توليد يها رويه معرفي به) 1990 و 1998( كوربين و استراوس
 و پردازي نظريه براي استقرايي روش بنياد داده روش. پرداختند ها داده منظم و دقيق بررسي به اتكا

 همزمان و مند نظام شكل به كه است ييها داده از برخاسته شده تدوين نظرية كه است گستري نظريه
 از منظور). 1998، كوربين و استراوس و 1967، استراوس و گليزر( شوند مي تحليل و گردآوري
 بلكه ،شود نمي پرداخته فرضيه آزمودن به روش اين در كه است اين بنياد داده ةنظري بودن استقرايي
 ،گولدينگ( شود مي زاييده و روييده ها داده همزمان تحليل و گردآوري ةنتيج در شده تدوين نظرية
نظران ارائه  الگوهاي مختلفي از اين تئوري توسط صاحب ).1390، مهرمحمدي و نوري و 2002
 استفاده شده است كه )1990 و 1989( كوربين و مند استراوس نظام ةاز رويكه در اين پژوهش شده 

 كند تمركز مي گزينشي و محوري، باز ةمرحل سه در كُدگذاري منظم ةروي طريق از ها داده تحليل بر
 همچنين در .دارد تأكيد تكوين حال در ةنظري از تجسمي تصوير يا منطقي پاردايم عرضة بر و

است كه درصد مشابهت  شده استفاده) نور سميم( نور متون ياب مشابه ةسامان از مقاله اين نگارش
  .بود) درصد 56/0( درصد 1متن اين مقاله با ساير متون كمتر از 

  آماري ةجامعه و نمون
 هدف با نمونه ،آن در كه است نظري گيري نمونه، تحقيق روش اين در گيري نمونه نوع ينتر معمول
 يـا  اطالعـات ، افراد، گيري نمونه اين در. شود مي انتخاب غني و جامع اطالعات همجموع به دستيابي

 كمـك  محقـق  به ها مقوله تناسب حدود تعريف و ساختن روشن در كه شوند مي انتخاب رخدادهايي
 قـرار  وي اختيـار  در را يتـر  مرتبط اطالعات كه كند مي انتخاباي  هنمون محقق مرحله اين در .كنند
 انتخـاب  بـراي  آمـده  دسـت  بـه  يها يافته از پژوهشگر، شوند مي تحليل ها داده كه همچنان. دهد مي

 ها مقوله كه يابد مي ادامه زماني تا نظري گيري نمونه). 2002، گولدينگ( كند مي استفاده بعدي منابع
 شـود  مصاحبه افراديبا  بود نياز ،موضوع اهميت به توجه پژوهش، با اين در .برسند 2نظري اشباع به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded theory 
2. Theoretical saturation 
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 از اين رو. باشندآگاهي كافي داشته  خصوص اين در، چندگانه يها تخصص ضمن برخورداري از كه
 نيـز  هـا  حوزه ساير در، ضمن تجربه در كار خود، حاضر حالدر  يا قبالً كهافرادي  حاضر پژوهش در

 در دانشگاه، شاغل علمي هيئت عضو .ندگرفت قرار ة آماريجامع جزء، ندبود شاغل و هداشت تخصص
 كـانون  بهـادار، عضـو   اوراق و بـورس  سـازمان  در آن، شـاغل  يهـا  كميتـه  يـا  حسابرسـي  سازمان

رسمي،  حسابداران ةجامع مالياتي، عضو امور قضائيه، متخصص ةقو كارشناسان كانون يا كارشناسان
 ةحـوز  نمونـه در  افـراد  برخي. بودند مصاحبه براي نظر مد يها تخصص ءجز ها شركت اجرايي مدير
 و تحقيـق  رفـتن  پـيش  با سپس ؛شد شروع آنها از مصاحبه ابتدا كه بودند بنام و ندهگير تصميم خود

 حـوزه  هـر  در خبـره  افراد سايربا  هامقوله و مفاهيم بهتر شناخت براي ها،داده تحليل و گردآوري
برگـزاري ايـن    از پـس  وبـه عمـل آمـد     مصـاحبه  نظر صاحب 17با  تيبتر بدين. شدمي مصاحبه
 بـا  كـه  افرادي مگرشدند،  ضبط هامصاحبهاغلب  .رسيدند اشباع به ها مقوله و مفاهيم، هامصاحبه
 كيـب تر  .شـد مـي  بـرداري  يادداشـت  بودنـد كـه در ايـن مـوارد نكـات مهـم       مخـالف  صدا ضبط

 تمـام  كـه  اسـت  شـايان ذكـر  . شـود  مشـاهده مـي   1جـدول  در  آنها تخصص و ها شونده مصاحبه
 بـا  نفـر  سه جزب و داشتند اي سال سابقة كار حرفه 5بيش از  خود كاري حوزة در ها شونده مصاحبه

  .اند هبود دكتري آموخته دانش افراد ساير، ارشد كارشناسي مدرك تحصيلي

 ها شونده مشخصات مصاحبه .1جدول 
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 با و شد مي شروع كلي هاي سؤال با مصاحبه ابتدا كه بود صورت بدين نيز مصاحبه انجام فرايند
 هر انجام از پس شد؛ مطرح مي يتر دقيق هاي سؤال، موقعيت به بسته و مصاحبه در پيشرفت
 نهايت در تا شدند مي استخراج مفاهيم و گرفت مي صورت ها داده روي الزم هاي تحليل، مصاحبه

 ها شونده مصاحبه گروه در آنها از نفر سه كه نظر صاحب ششمشخص شد و در اختيار  پژوهش مدل
 نهايي مدل و ، قرار گرفتداشتند حضور قبلي يها شونده مصاحبه گروه در نيز نفر سه و نبودند

  .شد ارائه پژوهش

  ها روش تجزيه و تحليل داده
و اسـتخراج مـدل نهـايي پـژوهش طـي سـه مرحلـه         هـا  د، تحليـل داده شگونه كه قبالً بيان  همان

ي كدگـذاري و  ها گيرد كه در ادامه هر يك از اين روش مي كدگذاري باز، محوري و انتخابي صورت
 هـا مقوله و مفاهيم تحليل كه است شايان ذكر. استفاده از آنها در اين پژوهش بيان خواهد شد ةنحو
 تـرين مهـم  صـرفاً  و گنجـد نمـي  مقالـه  ايـن  ةصلحو و چارچوب در ،هامصاحبه از يك هر اساس بر

  .شود مي ارائه خصوص اين در هاتحليل

  كدگذاري باز .1
و  عميق بررسي طريق از باز كدگذاري. شدند يگذار نام و بندي گروه مشابه يها داده، مرحله اين در

 شود مي انجام كلمه به كلمه حتيو  خط به خط صورت به و اسناد يا ها مصاحبه، ها نوشتهدقيق 
 عمده يها بندي طبقه از غفلت كاهش و نظريه رب منطبق مفاهيمي توليد ،هدف). 1987، استراوس(

 مرحله اين در. شود مي منجر انبوه مفهومي ةنظري يك توليد به باز كدگذاري دليل همين به و است
 يعني، خرد تحليل آنها نظر از. كنندمي توصيه را خُرد تحليل بر مبتني كدگذاري كوربين و استراوس
 ها واژه ةمجموع يا ها واژه ي كه ازيامعن يعني كدگذاري و واژه به واژه صورت به ها داده تحليل

 روية، كند مي بيان هم) 2003( آلن كه گونه همان اما). 1998، كوربين و استراوس( شود استنباط مي
 اساسي دارد؛ ايراد دو، )سطر به سطر يا كلمه به كلمه تحليل( ها داده خرد تحليل طريق از كدگذاري
 ممكن، ها داده تحليل دراي  هشيو چنين اتخاذ ،دوم و است بر زمان خيلي شيوه اين كه آن نخست
 شود مي موجب كلمات به ها داده تقسيم گاهي ،اين بر عالوه. شود منجر ابهام و سردرگمي به است
 تحليل نوع اين كه گويد مي نيز) 1992( گليزر. يابد تنزل يئجز نكات تحليل به ها تحليل سطح كه
 ها داده در تحليل واحد كه است معتقد وي، رواين  از. شود مي افراطي پردازي مفهوم موجب ،داده
، سطر يك، خط يك تواند مي تحليل واحد يعني. است متفاوت بسيار آنها حجم و ها داده نوع به بسته
 محور و آنها بين روابط، مفاهيم شناسايي از پس). 1992 و 1978، گليزر( باشد سند كل يا بند يك

 با مفاهيم ةمقايس طريق از ديگر بيان به. شود مي شناسايي يكديگر با آنها ةدهند ارتباط مشترك
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 .شود مي اطالق) طبقه( مقوله آنها به كه آيد دست مي به ديگري مشترك محورهاي، يكديگر
 پژوهش اين در. شودمي تعيين نيز مقوله هر ابعاد و مشخصات اصلي، يها مقوله استخراج دنبال به
 تكرار بار سه ميانگين طور به هر مفهوم و شد استخراج مفهوم 28 مصاحبه هر از ميانگين، طور به
 بوده »نيستند اتكا قابل تابلوها قيمت« مفهوم به مربوط و بار 10 مفهوم تكرار بيشترين .ه استشد

  .است
  .استزير اي از استخراج مفاهيم در اين پژوهش به شرح نمونه 

 در مثال براي. است كرده لحاظ را مختلف شرايط استاندارد گيري اندازه بحث در«
 دارايي بازار، دوم سطح در ندارد اگر و بازار ارزش، دارد بازار دارايي اگر اول سطح
 سطوح برويم ما چقدر هر. است تر پيچيده مقدار يك كه سوم سطح نهايتاً و مشابه
 ولي. يابد مي كاهش نيز} منصفانه ارزش پايين اتكاي قابليت{ اتكا قابليت، تر پايين
 چقدر ما بازارهاي اينكه و داريم بحث هم بازارها بحث در هم اول ةمرحل همون در حتي

 چقدر آيند مي در آن در كه ييها قيمت و} رقابتي بازار{ دارند را رقابتي بازار يك ويژگي
، كنيم نگاه را سهام بازار ما مثالً ..} ها قيمت اتكاي قابليت{ كرد اتكا آن به شود مي

 معتبرمتفاوت   سهام برخي مورد در لزوماً ها قيمت اين ولي هستند تابلو در ها قيمت
 نيز ديگري يها تست موارد اين در مجبوريم ما و} بازار در ها قيمت اعتبار( نيستند
 و معامالت گردش مثال براي، }يگذار قيمت مختلف يها روش از استفاده{ دهيم انجام
 ييها نقصان چنين اين نيز يك سطح در ما. باشد سودمند تواند مي كه شناور سهام
 تعيين و قيمت كشف ويژگي تواند مي كه بازارها ساختار در جدي نقصان، داريم
 اين به اين .}بازار در يگذار قيمت ةنحو{ دهد قرار تأثير تحت زيادي حد تا را ها قيمت
 300 بورس در اگر مثال براي. است گونه اين ها دارايي ةهم مورد در كه نيست مفهوم

 اتكا قابل آن مورد 220 ولي است اعتماد قابل تاش 100 مثالً، دارد وجود سهم 320 يا
 زير يا بازار يها استراكچر مايكرو دليل به اين و }ها قابليت اتكاي قيمت{ نيست
 در كه بازارها مالكيت ساختار بحث. است) بازار يها ساخت زير( بازار يها ساختار
 بازارها در مالكيت ةبهين ساختار دليل به ،است مطرح نيز.. .و نيويورك يها بورس

 روان معامالت كه كند مي اين به كمك و هستند} بازارها در مالكيت ةبهين ساختار(
 در هم بازارها خود در. }صحيح يگذار قيمت روند{ باشد درست قيمت كشف و باشد
 مهم بحث يك بازار ستر  و بازار آشفتگي بحث، مطرح يها بورس در گذشته ةده يك

 از اين رو. كند مي مشكل دچار را گيري اندازه هم اين خود كه} بازار ستر پديده{ است
 مورد در كه} يافته ساختار بازار{ است يافته ساختار بازار نبود، جدي مشكل يك

  .»است ملموس بسيار منصفانه يها ارزش دوم و اول سطوح
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، بازار در ها قيمت اعتبار، ها قيمت اتكاي قابليت، رقابتي بازار« مفاهيم، باال قول نقل بررسي با

 ساختار، بازار يها زيرساخت، بازار در يگذار قيمت ةنحو، يگذار قيمت مختلف يها روش از استفاده
، »ساختاريافته بازار و بازاراز  ستر ة پديد، صحيح يگذار قيمت روند، بازارها در مالكيت ةبهين

 ها شباهت و شده مقايسه يكديگر با دست آمده به مفاهيم، ها مقوله تشكيل براي سپس شد؛ استخراج
، اند مفاهيم بين مشترك محورهاي ةدهند نشان كه ها مقوله و شدند بررسي هاآن يها تفاوت و

 ةنحو، بازار در ها قيمت اعتبار، رقابتي بازار مفاهيم، باال مفاهيم در مثال براي .گرديدند استخراج
 »ساختاريافته بازار و بازارها در مالكيت ةبهين ساختار، بازار يها زيرساخت، بازار در يگذار قيمت
 عوامل و اقتصادي عوامل طبقه در( »هاقيمت تعيين در بازارها ويژگي« اصلي ةمقول ةدهند نشان
است در اين  شايان ذكر .شدند استخراج تيبتر  همين ها نيز بهمفاهيم و مقوله ساير .هستند) كالن

عوامل كالن،  مختلفي همچون يها دسته در شناسايي شدند، هامقوله آن كه پژوهش پس از
 اصلي هايمقوله و مفاهيم كل تعداد. ي كلي قرار گرفتندها بنديسازماني، محيط حرفه و ساير طبقه

 سه هر ميانگين، طور به تقريباً كه است بوده مقوله 57 و مفهوم 162 ترتيب به پژوهش اين در
  .را تشكيل داده است مقوله يك مفهوم،

  كدگذاري محوري . 2
ي شناسايي ها كنند، پژوهشگران بايد مقوله مي يادآوري) 1998( گونه كه استراوس و كوربين همان

  .گويند مي به اين مرحله، كدگذاري محوري. كنندبندي  طبقهزير  ةگان پنجهاي  دستهشده را در 
يك پديده  ةمنظور متغيرها يا رويدادهايي است كه ايجاد يا توسع: 1سازشرايط علي يا سبب) الف

   .كنند مي را هدايت
مورد  ةا پديددر رابطه ببايد محوري هستند كه  ي پيامدمحور يا نتيجهها فعاليت: 2راهبردها) ب

  . انجام شود گر، بررسي و در بستر مورد بررسي و با وجود شرايط مداخله
رو  روبهمحدوديت  با ايانجام راهبردها را  شود كه مي به شرايطي اطالق: 3گر شرايط مداخله) ج

  . كند مي يا تسهيل كرده
مجموعه شرايطي است كه بر . دارد اشاره متغيرها ةخاص يا زمين ةبه منطق: 4شرايط بستر) د

ي ها از مقوله ها اين نوع مقولهكردن اغلب محققان در تشخيص و جدا . راهبردها اثرگذار است
عنوان شرايط علي و  به ترند را يي كه جذابها شوند و در نهايت مقوله مي مواجهي با مشكل علّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Causal conditions 
2. Action strategies 
3. Intervening conditions 
4. Context 
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استراوس و (كنند  بندي مي طبقه دارند را در قالب شرايط بستركمتري يي كه جذابيت ها مقوله
   .)1990كوربين، 

 هايمقوله مورد در مقاله ةادام در بنديطبقه اين. نتايج اجراي راهبردها هستند: 1پيامدها )ه
  .است گرفته صورت شده شناسايي

  كدگذاري انتخابي .3
 ايـن  بـه  ؛اسـت  آن محور بر ها مقوله ساير ساختن مرتبط و محوري ةمقول انتخاب، مرحله اين هدف
 محـوري  ةمقول انتخاب به عيني و منظم صورت به انتخابي كدگذاري از استفاده با پژوهشگر كه معنا

 را محوري ةمقول پژوهشگر سپس، )1987، استراوس( گيرند مي قرار آن تابع ها مقوله ساير و پرداخته
 نيازمنـد  يهـا  مقولـه  و بخشد مي اعتبار را روابط، كند مي مرتبط يمند نظام شكل به ها مقوله ساير با

) 1998( كـوربين  و اسـتراوس ). 1990، كـوربين  و اسـتراوس ( كنـد  مـي  تكميـل  را تـدوين  و بهبود
  :دانند مي ضروري محوري ةمقول يك انتخاب برايرا  زير معيارهاي

 شـوند  مـرتبط  آن بـه  هـا  مقولـه  سـاير  يعني، باشد داشته قرار كانون در بايد مقوله اين •
  ؛)باشند داشته را ها مقوله ساير كيبتر و تلفيق قابليت(

  د؛شو تكرار و شده ظاهر تحليل در بااليي فراواني با •
 هـا  مقولـه  ميـان  ةرابط از يسازگار و منطقي تبيين بتواند و باشد انتزاعي كافي ةازاند هب •

   ارائه دهد؛
 . باشد صادق كماكان تبيين شرايط تغيير با •

. شـود  شمرده مـي  اساسي عنصر هنظري تدوين در، است دشوار محوري ةمقول شناسايي هرچند
 بايـد  صـورت  اين غير در اما، باشد موجود محوري كدگذاري نتايج دراي  همقول چنين است ممكن
  ). 1998، كوربين و استراوس( شود خلق جديدي مقوله

 گرتوصيف و فرعي يها مقوله، ديگر يها مقوله ةهم، شد شناسايي محوري ةمقول كه آن از پس
 و فرعي يها مقوله و كانوني ةمقول بين پيوند سيمتر طريق از سرانجام. شوند مي محوري ةمقول

در  .)1390نوري و مهرمحمدي، ( شود مي تدوين بنياد داده ةنظري ،يكپارچه صورت به مطالعه مفاهيم
اند و گرفتهها در رابطه با آن شكل  كه تمام مقوله» ارزش منصفانه گيري اندازه« ةاين پژوهش، مقول

  . عنوان مقولة محوري انتخاب شده است هستند، بهقادر به توضيح آن 
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1. Consequences 
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  هاي پژوهشيافته
در صـفحة قبـل مشـاهده     تشريح شـده كدگذاري  ةگان اين پژوهش از فرايند سه ةمدل استخراج شد

 نمودار روش كنند؛ مي بيان تحقيق ةنتيج و مدل بيان براي را روش دو كوربين و استراوس .شود مي
 در كـه  اسـت  نمودار روش ،هاروش موجزترين و ساده .)1394 ،دانايي فرد( داستان سير خط و روش

تشـريح  ياد شـده  هاي مختلف مدل  در ادامه بخش. است شده استفاده روش اين از نيز پژوهش اين
 مـورد  چند يا يك به تنها هابخش از يك هر در موجود، هايمحدوديت دليل بهگفتني است . شود مي
  .شده است اشاره ،شده شناسايي هاي مقوله از
تـوان   ، مـي شدمصاحبه با خبرگان استخراج  ةترين شرايط علي كه در نتيج از مهم: شرايط علي .1

يكـي از عـواملي    ،المللي بيشتر تأمين مالي خارجي و ارتباطات بين. كردبه تأمين مالي خارجي اشاره 
هاي منصفانه را  گيري صحيح ارزش المللي و اندازه ابداري بينكارگيري استانداردهاي حس است كه به

المللـي در   هاي خارجي يا مشاركت بـين  تواند استفاده از تسهيالت بانك اين روابط مي. كند ميتوجيه 
مربوط هاي  ، بخشنامهبعديمهم شرايط علي ديدگاه خبرگان از . هاي شركت باشد تأمين مالي پروژه

و بانـك  ) هاي بورسـي  در مورد شركت(همانند سازمان بورس و اوراق بهادار  است، نهادهاي ناظربه 
هاي مالي نمونه و الزام بـه رعايـت اسـتانداردهاي     مركزي در خصوص ابالغ صورتبيمة مركزي و 

 16 مـادة و همچنين مفاد ) الملل بين 13شمارة و از جمله استاندارد حسابداري (المللي  حسابداري بين
 27 در شـده  ابـالغ  ،كشـور  مـالي  نظام ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون 17 مادة پ بند و

هـاي   دارايي ةهاي منصفان گيري ارزش كه اندازه ها جمهور براي بانك سئير توسط 1394 ارديبهشت
داشـته   تبعات ماليـاتي بـه همـراه    ها تواند براي شركتو مي كند الزامي ميمازاد در پايان هر سال را 

  .اند بندي شده شرايط علي طبقه ءگيري، جز اندازهحوزة تمام اين موارد در  .باشد
محوري بيان شده در فوق  ةحائز شرايط مقول ،هاي منصفانه گيري ارزش اندازه: محوري ةمقول. 2

  .دهدها و شرايط را پوشش مي است و ساير مقوله
هاي منصـفانه   سازي نظام ارزش پيادهبراي  نظران صاحب ترين راهبردهايي كه از مهم: راهبردها. 3

كه بازار فعـالي بـراي    وضعيتي است در ارزشيابي ساختار اصالح اند، مطرح كردهگيري  اندازه ةدر حوز
واحد، تعريف ارزشياب طبق قانون بازار اوراق بهـادار،   هاي ارزشيابي ايجاد رويه .ها وجود ندارد دارايي

 ارزشـگذاري  اسـتانداردهاي  شـوراي  ماننـد (المللـي   ارزشـگذاري بـين   ايپيوستن به نهادهاي حرفه
از  ،بندي ارزشيابان مسـتقل  ، اصالح ساختار واحدهاي ارزشگذار فعلي داخل كشور و رتبه)1المللي بين

اي كـه   گونـه  هـا در سـطح ملـي بـه     قيمت در خصوص ايجاد بانك اطالعاتي. استاين موارد جملة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Valuation Standards Council (IVSC) 
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سـاير  گـزارش شـود، از   طـور عمـومي    بـه و شـده   ثبـت  آن تـوافقي روي ها در شرايط  دارايي ةمعامل

 بـه آنهـا   نظران كه صاحباست هاي منصفانه  گيري صحيح ارزشاندازهبراي راهبردهاي پيشنهادي 
كـارگيري   بـه ايجـاد شـده از   كه تغييرات  اي گونه هاي مستقيم به اصالح قانون ماليات. اند كردهاشاره 

 از راهبردهاي مهم ،دنبال نداشته باشد ها به مالياتي سوئي براي شركتآثار  ،هاي منصفانه نظام ارزش
  .كالن است ةدر حوز ديگر

بازارهاي منسجم و فعال و نوسانات اقتصـادي   نبود، شدگونه كه بيان  همان :گرشرايط مداخله. 4
ين تـر  از مهـم  ،در بازارهايي مانند فرابورس ايران ها س از بازار و اتكاي پايين قيمتتر ة و وجود پديد

را بـا محـدوديت    گيري ي منصفانه است كه كار اندازهها ارزش گيري اندازه ةگر در زمين شرايط مداخله
دانـش در   نداشـتن تـوان بـه    مـي  شده، مطرح گر مهمعوامل و شرايط مداخلهساير از . كندميمواجه 

زيـاد   ةه در سـازمان و سـطح مـديريت و همچنـين هزينـ     ي منصـفان ها ارزش گيري خصوص اندازه
و كارفرمامحور شـدن بسـياري از كارشناسـان رسـمي      ها ي منصفانه در شركتها ارزش گيري اندازه

  .كرداشاره  ي آنهااستقالل بيدادگستري و 
فـرض در   نماينـدگي پـيش   ةملـي و همچنـين نبـود رابطـ     ةعـدم عـزم و اراد  : شرايط بسـتر . 5 

، اجتنـاب از عـدم اطمينـان و    )همسو بودن منافع مدير و مالك در برخـي مـوارد  ( ايرانيي ها شركت
در ايـن  بايـد  شرايط بستري اسـت كـه راهبردهـاي پيشـنهادي      ترين از مهم ،مقاومت در برابر تغيير

  .شرايط اجرا شوند
 ،دانشگاه ،هي مختلف حرفها در صورت اجراي راهبردها، پيامدهاي مورد انتظار در حوزه: پيامدها. 6

ـ  يهمراهمنظور  بهدانشگاهي جامعة ايجاد فرصت براي . شدندكالن و سازمان بيان  ليف أبا تغيير و ت
افزارهـاي مـالي در سـطح     انه، ارتقـاي نـرم  في منصـ هـا  ارزش گيري اندازه ةمفيد در زمينهاي  كتاب

بخش  ةو اختصاص منابع مالي در جهت انجام صحيح اين تغيير در نظام حسابداري، توسع ها سازمان
ين تـر  از مهـم  ،ارزشيابي و همچنين تطبيق بين قوانين و مقررات و شفافيت بيشـتر در كـل اقتصـاد   

  .پيامدهاي بيان شده است
 پيشـنهاد شـده   حاصـل  مـدل  اعتبار سنجش براي را مقبوليت معيار) 2008( كوربين و استراوس

 ةتجربــ انعكــاس در حــد چــه تــا پــژوهش يهــا يافتــه كــه معناســت بــه ايــن مقبوليــت. انــد هداد
 در اگرچـه ، است پذيرباور و موثق مطالعه مورد ةپديد با رابطه در خواننده و محقق، كنندگان مشاركت

 و استراوس. باشد پديده آن از پذيرفتني و معتبر تفسيري است ممكن پديده از شده ارائه تبيين عمل
شـده   ارزيـابي  نيـز  حاضـر  پژوهش آنها اساس بر كه اند هكرد معرفي را مقبوليت شاخص 10 ينبكور
  .است
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 تجربـة هـر يـك از    بـا  پـژوهش  يهـا  يافتـه  آيا كه دهد مي پاسخ سؤال اين به :تناسب .1
 پژوهش در ؟دارد همخواني و سازگاري ،كنندگان مشاركت همچنين و مطالعه مورد حوزة متخصصان

 تخصـص  و تجربه مختلف هايحوزه در كه كنندگانيمشاركت با مصاحبه كمك به شد سعي، حاضر
   .شود استخراج آنها ةتجرب با ارتباط در و درستي به هامقوله و مفاهيم ،دارند

 يهـا  يافتـه  آيـا  كـه  دهـد  مي پاسخ سؤال اين به :ها يافته بودن مفيد يا بودن كاربردي .2
 در؟ كنـد  افزايـي  دانـش  و شده گرفته كار به اجرايي اقدامات و ها سياست تدوين در تواند مي پژوهش

 سـازي  پيـاده  الزم براي اجرايي اقدامات ،دقيقطور  به پژوهش راهبردهاي كه شد سعي پژوهش اين
 بـراي  الزم عملـي  اقـدامات  بـه  طور دقيق به ها مصاحبه در ؛ زيرادهد پيشنهاد را منصفانه يها ارزش
 شـرايط  شناسـايي  و راهبردهـا  ايـن  تأييـد  به توجه با و شد مي اشاره منصفانه يها ارزش سازي پياده

 ربـط  ي ذيهـا  سـازمان  مد نظر ،نتايج كه بر اين است انتظار، نظران صاحب توسط بستر و گر مداخله
  .شوند اجرايي و گرفته قرار

 در مشترك زبان به دستيابي و نظر مد ةپديد از مناسب درك ايجاد براي مفاهيم :مفاهيم .3
 ها مقوله و مفاهيم از پژوهش يها يافته كه است آن بر انتظار و هستند ضروري مطالعه مورد ةحوز

 مفاهيم از منصفانه يها ارزش گيري اندازه براي شده ارائه مدل پژوهش اين در. شوند استخراج
 مدل شد تالش باره چند و چندين يها بندي طبقه با و گرفت شكل ها مصاحبه از شده استخراج

 پيوستن. آن را تأييد كردند نيز نظران صاحب كه ترسيم شود فوق چارچوب براي يمختصر و موجز
 درسي هاي كتاب در تعريف و ايران در ارزشيابي يها رويه ايجاد، ارزشگذاري المللي بين نهادهاي به
 قوانين تدوين، حسابرسان توسط ارزشيابي خدمات ةارائ، ايران در ارزشيابي نهاد تشكيل، رشته هر

 يها انجمن ايجاد و منصفانه يها ارزش گيري اندازهدربارة  ارزشيابان تخلف در زمينة بازدارنده
 اين در را افزايي دانش سهم توانست كه بود جديدي مفاهيم از... و منصفانه يها ارزشاي  هحرف

  .كند ايفا خصوص

 و اند هشد شناسايي درستي به بستر شرايط آيا پردازد كه به اين سؤال مي :مفاهيم ةزمين .4
 مشكل بستر شرايط و گرمداخله شرايط از راهبردها شناساييگاهي  .يا خير است شده اشاره آنها به

 اين در بستر شرايط، نظران صاحب نظر از مندي بهره و خصوص اين در دبارهنچ نظر تجديد با. است
 سازي پياده خصوص در ملي ةاراد و عزم عدم، جامعه در افراد كاري محافظه كه شامل پژوهش
 براي كه است مواردي ءجز، شود مي ايران در نمايندگي خاص ةرابط همچنين و منصفانه يها ارزش

 نيز ايران بستر شرايط با راهبردها مطالعة ضمن خواننده تا اند هشد معرفي پژوهش اين در بار نخستين
 .شود آشنا
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 خواننده به آن را و داشته همراه به خود با را اي منطقي جريان پژوهش مدل آيا :منطق .5

 منطقي پژوهش مدل آيا؟ را دچار ابهام كند خواننده كه ندارد وجود مدل در شكافي آيا؟ كند مي القا
مفاهيم و  از ايزاويه چند نمايش و روابط سيمتر  با شدتالش  امكان حد تا پژوهش اين در؟ است
 .شود برقرار منطقي ةرابط اين ،ها مقوله

با  پژوهش اين در. است شده ارائه كار جزئيات كافي ميزان به مدل ةارائ در آيا :عمق .6
  .شدندها بيان ين مقولهتر توجه به محدوديت متن مقاله، مهم

 آيا يا به بيان ديگر، دارد وجود انحراف، ها يافته درون آيا :انحراف يا تغييرپذيري .7
 جمله از بسياري موارد در پژوهش اين در؟ باشدن پژوهش الگوي با همسو كه وجود دارد مواردي
 ارادة و عزم عدم« به توان مي مثال براي .است شده اشاره به آنها، بستر شرايط يا گرمداخله شرايط
 از خواننده موجب درك بهتر موارد اين. كرد اشاره »منصفانه يها ارزش سازي پياده خصوص در ملي

  .شود مي منصفانه يها ارزش سازي پياده در رو پيش يها چالش

 گفـتن  بـراي  جديـدي  حـرف  پژوهش آيا؟ اند هشد ارائه بديع شكل به ها يافته آيا :بداعت .8
 تأكيـد  بـا  و ايـران  شرايط در منصفانه يها ارزش سازي پياده به كه است تحقيقي نخستين اين؟ دارد
 در اسـتانداردگذاري  فعلـي  رويـة  بـه  توجه با و پردازد مي گيرياندازه ةحوز در الزم يها زيرساخت بر

 ايـن  بـه  توجـه ، رود مـي  المللـي  بـين  حسـابداري  اسـتانداردهاي  كامـل  پـذيرش  سمت به كه ايران
  .رسد مي نظر به بديهي ها زيرساخت

 گرفته جدي را آن و بوده حساس پژوهش موضوع به نسبت پژوهشگر آيا :حساسيت .9
 به؟ اند هبود محقق هايفرض پيش كه اين يا اندگرفته شكل پژوهش فرايند در ها سؤال آيا؟ است
 در را خود يها فرض پيش محقق كه اين يااند  گرفته شكل پژوهش فرايند ها از داده آيا ،ديگر بيان

 محقق كه است آن مهم اما ،نيست بد لزوماً دوم مورد. است كرده القا ها داده آوري جمع خصوص
 با و هامصاحبه متن به اتكا با پژوهش اين در. نكرده باشد وارد پژوهش مدلبه  را خود تعصبات
 و مصاحبه متون به چندباره و چندين برگشت و تحليلي هاييادداشت همچون ابزارهايي از استفاده
 . نشود وارد محقق تعصبات آن در كه شد سعي ها،مقوله و مفاهيم بازنگري

 در؟ خير يا است شده اشاره ها مصاحبه هاييادنوشت به آيا اينكه :ها يادنوشت به استناد .10
 در ها مصاحبه متن و ها يادنوشت مختلف يها بخش به كافي ةانداز به تالش شد پژوهش اين

 و ، مداحي، مهرانيمشايخي و 2008، كوربين و استراوس( شود اشاره ها مقوله از يك هر خصوص
 ).1392، رحماني
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  گيري و پيشنهادهانتيجه
مفهومي  ةبياني ةارائ دارند؛نقش پررنگي هاي منصفانه  ارزش ،المللي بيندر استانداردهاي حسابداري 

استانداردهاي حسابداري در آمريكا و حذف ويژگي قابليت  هيئتتوسط  8شمارة گزارشگري مالي 
در هاي اصلي كيفي اطالعات حسابداري و جايگزيني آن با ويژگي صداقت اتكا از مجموعه ويژگي

و به تبع آن رعايت ارزش  المللي بينپيروي از استانداردهاي حسابداري . استگفته گواه اين  ،ارائه
 13 ةآن در استاندارد حسابداري شمار گيري اندازه ةها و نحومنصفانه در خصوص برخي دارايي

استاندارد حسابداري كردن  اجراييچنانكه  ،خواهد بودرو  روبهيي ها با چالش ، احتماالًالملل بين
. استاز اين موضوع خير در اجراي آن، مصداقي أي گذشته و تها سالدر ايران طي ها گذاريسرمايه

 سازي پيادهبه اين موضوع پرداخت كه در صورت لزوم  حاضر پژوهش ،در همين خصوص
اعم از بستر ( شرايطيد و در چه گير  نظر قرار مدبايد ي منصفانه در ايران، چه راهبردهايي ها ارزش

اين مدل كه با . مورد انتظار آن چگونه است ةاجرا شود و نتيج يادشده بايدراهبردهاي ) گرو مداخله
راهي براي اشخاص و  ةعنوان نقش به تواند، ميشدارائه  بنياد دادهاستفاده از روش پژوهش تئوري 

ي ها نظام ارزش ويژه و به المللي بيناستانداردهاي حسابداري  سازي پيادهربط در  نهادهاي ذي
  .حسابرسي و بورس و اوراق بهادار باشد هاي سازماننيز، منصفانه در ايران و 

 محدوديت نوعي البته كه شود مربوط مي پژوهش روش به پژوهش اين محدوديت ترين مهم
 ساير همانند ،است مفيد بسيار بومي يها تئوري براي بنياد داده تئوريهرچند . است آن ذاتي
 اين نتايج لزوماً كه معنا بدين مواجه است؛ دهي تعميم محدوديت با كيفي پژوهش يها روش

 روش اينديگر  ذاتي مشكل. نيست مناسب كشورها ساير محيط و ها محيط ساير براي پژوهش
 يها روش با تالش شد كه است محقق شخصي يها قضاوت و تعصبات ورود احتمال ،پژوهش
 .شود حداقل پژوهش انجام در شخصي يها قضاوت و تعصبات اين، مختلف مقبوليت آزمون

  :شود مي ارائه زير شرح به آتي يها پژوهش براي هاييپيشنهاد
 يها ارزش نظام سازي پياده بر مؤثر عناصر ،كمي يها روش با وه جداگان تحقيق در .1

 اين دهي تعميم محدوديت تا شود بررسي المللي بين حسابداري استانداردهاي و منصفانه
 رفع شود؛ نيز تحقيق

 كه هنگامي مالي، يها صورت از كنندگان استفاده آيا كه شود بررسياي  هجداگان تحقيق در .2
 در اختيار آنان قرار گيرد، اين بر شده تهيه مالي يها صورت و منصفانه ارزش اطالعات

 صورت به بايد تحقيق اين روش. دهند انجام صحيح يها گيري تصميم توانند مي واقعاً
 . باشد رفتاري تحقيقات ةشاخ در و آزمايشگاهي
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 ،ها بيمه و ها بانك ويژه به و ايراني يها شركت يها بدهي و ها دارايي كيبتر تحليل با .3

 مشخص آن درآمدن نظارت تحت و ارزشگذاري ةحوز در استانداردگذاري كاري اولويت
 و ازنامهتر  تحليل كمك بهو و ارقام  عدد استفاده از با وباشد  دقيق بايد كار اين. شود

 . شود انجام ها شركت مالي اطالعات

 نهادهاي از يك هر براي توانمي تحقيق، اين در پيشنهادي راهبردهاي به توجه با همچنين
 و بورس سازمان مورد در مثال براي .داد ارائه يهايپيشنهاد منصفانه ارزش سازيپياده در دخيل
 بندي رتبه مستقل، ارزشياب ايجاد ايران، در بندي رتبه هاي هسسؤم ازياند هرا به توان مي بهادار اوراق

 و بورسي يها شركتتمام  يها دارايي ارزشيابي خصوص در ارزشيابان عمومي انتشار ارزشيابان،
 بر نظارت و گزارشگري ،گيري اندازه در تخلف خصوص در بازدارنده قوانين فرابورسي، تدوين

 دريافت پيگيري و منصفانه يها ارزش نظام سازي پياده در متولي نقش پذيرش منصفانه، يها ارزش
 سازمان مالياتي، امور سازمان با منسجم همكاري و خصوص اين در دولت هيئت قانوني ةمصوب

 و قضائيه قوة وكالي كانون و كارشناسان كانون و مركزي ةبيم و مركزي بانك حسابرسي،
  .كرد اشاره انتظار مورد ةنتيج حصول تا دانشگاه و حرفه نظران صاحب
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