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Abstract 
 

Objective: The Board of the Securities and Exchange Organization has required some 
public firms to prepare financial statements in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS), based on the approval of the Auditing Organization since the 
beginning of 2016. Despite high quality of above mentioned standards, studies show that 
the quality of accounting standards is influenced by the political, cultural and economic 
environment of countries. On the other hand, fair value measurement and disclosure is 
actually the main difference between Iranian National Standards and International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Based on mentioned issues, the main purpose of 
this study is to determine the challenges and opportunities of measuring fair values in 
International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption in Iran. 

Methods: Based on research purpose and theoretical saturation, interviews have been 
held with 14 experts from the Stock Exchange, the auditors, the licensed experts, the 
CPAs and the Professors, in accordance with the typology of challenges and 
opportunities. These interviews were analyzed based on thematic analysis.  

Results: Research findings indicate that the economic environment, education, 
measurement inputs, fair value audits and resistance are main challenges of IFRS 
adoption, and the accuracy of accounting information, transparency and consistency are 
opportunities of IFRS adoption. 



 
 
 

Conclusion: In International Financial Reporting Standards adoption, besides the 
importance of economic environment, behavioral factors and fair value measurement, 
training of accountant, and auditor is also vital. Measuring and reporting fair values also 
enhance the accuracy, transparency and comparability and overall usefulness of 
accounting information. 
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  چكيده
 برخـي  1395 سـال  ابتـداي  از ،حسابرسـي  سازمان عمومي مجمع مصوبه استناد به ،بهادار اوراق و بورس سازمان مديره هيئت :هدف
 كيفيـت  وجـود  بـا . است كرده ملزم مالي گزارشگري المللي  بين استانداردهاي اساس بر مالي هاي صورت تهيه به را بورسي هاي شركت
 هـاي  محـيط  تـأثير  تحـت  حسابداري استانداردهاي كيفيت كه دهد نشان مي گرفته صورت هاي پژوهش ،المللي بين استانداردهاي عالي

 اسـتانداردهاي  بـا  ايـران  حسـابداري  اسـتانداردهاي  اصـلي  تفـاوت  ،ديگر طرف از. گيرد قرار مي كشورها اقتصادي و فرهنگي سياسي،
 هـاي  فرصـت  و هـا  چـالش  تعيـين  هـدف  بـا  پژوهش اين. است منصفانه هاي گيري و افشاي ارزش مالي، اندازه گزارشگريالمللي  بين

  .است گرفته صورت ،مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي سازي پياده راستاي در ايران، در منصفانه هاي ارزش گيري اندازه

 افـراد  بهـادار،  اوراق بـورس  سـازمان  در شـاغل  خبرگان از نفر 14 اشباع نظري با در نظر گرفتندر راستاي اهداف پژوهش و : روش
 رويكـرد  بـا  مطـابق  دانشـگاه،  علمـي  هيئـت  اعضـاي  رسـمي،  حسـابداران  دادگستري، رسمي كارشناس حسابرسي، سازمان در شاغل

  .شدتحليل  آمده دست اطالعات به بر اساس تحليل تم، صورت گرفت و اي ها، مصاحبه فرصت و ها چالش شناسي عنو

 مقاومت، و منصفانه هاي ارزش حسابرسي گيري، اندازه هاي ورودي آموزش، اقتصادي،  محيط پژوهش، هاي يافته با مطابق :ها يافته
 ،گيري  هانداز هاي فرصت ،سازي همسان و يتفشفا حسابداري، اطالعات صحت و شناخته شدند منصفانه هاي ارزش گيري اندازه هاي چالش
  .بودند منصفانه هاي ارزش

بايست به محـيط اقتصـادي، فاكتورهـاي     بر اينكه مي المللي گزارشگري مالي، عالوه سازي استانداردهاي بين پيادهبراي : گيري نتيجه
 ،همچنـين . رسـد  آموزش حسابداران و حسابرسان نيز امري حيـاتي بـه نظـر مـي    ، شودهاي منصفانه توجه  گيري ارزش رفتاري و اندازه

مفيـد بـودن   بـه  كلـي   طـور  و بـه دهـد   را افزايش ميقابليت مقايسه  و صحت، شفافيت ،هاي منصفانه گيري و گزارشگري ارزش اندازه
  . كند كمك مياطالعات حسابداري 

  
  .تم تحليل مالي، گزارشگري المللي بين استانداردهاي منصفانه، ارزش: ها كليدواژه

  
هاي منصـفانه   گيري ارزش هاي اندازه ها و فرصت چالش). 1398(زاده، سهراب  ر، مرتضي؛ حسيندر همرادي، محمد؛ جعفري در :استناد

  .481 -456، )3(26هاي حسابداري و حسابرسي،  بررسي. المللي گزارشگري مالي در ايران سازي استانداردهاي بين در راستاي پياده
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  مقدمه
برخي  ،12/05/1395به استناد مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي مورخ  ،مديره سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت
. است  كرده ملزم ،1گزارشگري مالي المللي هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين هاي بورسي را به تهيه صورت شركت

سمت استانداردهاي  حركت بهنوعي  به، 1398همچنين با تغييرات اخير استانداردهاي حسابداري ايران از ابتداي سال 
، المللي بين سازي استانداردهاي حسابداريدو هدف اصلي پياده ،كلي طور به. گزارشگري مالي كليد خورده است المللي بين

به نقل از هيئت استانداردهاي . ستهاي مالي در ميان كشورها مقايسه صورتافزايش كيفيت گزارشگري مالي و قابليت 
، پذير و حمايت پذير هاي مالي با كيفيت، فهم مجموعه صورت... « :هستند، اين اهداف بدين صورت 2المللي حسابداري بين

هاي  استانداردها در صورت اين. طور واضح به هم مرتبط است كه بهاست شده و مبتني بر اصولي  از نظر جهاني پذيرفته
گذاران،  و با كيفيت باال براي كمك به سرمايه پذير و مقايسه اطالعات شفاف ،هاي مالي گزارش سايرمالي و 
گيري  تصميم منظور به ،كنندگان اطالعات مالي كنندگان در بازارهاي سرمايه مختلف جهاني و ديگر استفاده مشاركت

سازي استانداردهاي  پيادهكه است  شايان ذكرالبته ). 2016 ،3، لي و شيواكومارجورج دي( »آورد مي  اقتصادي فراهم
با  مالي تنها بخشي از كيفيت گزارشگري. به گزارشگري مالي باكيفيت منجر نخواهد شد حسابداري باكيفيت، لزوماً

شامل (هاي اصلي مديران و مجريان قواعد حسابداري  مشوق تأثيرشود كه آن هم تحت  كيفيت حسابداري تعيين مي
گوناگون باشند  ،رود در اقتصادهاي مختلف گيرند و انتظار مي قرار مي) گذاران بازارهاي مالي و سرمايه حسابرسان، قانون

 ،طح جهانالمللي گزارشگري در س سازي استانداردهاي بين همچنين موانع اصلي پياده). 2016، و همكاران جورج دي(
 گذارتأثيرهاي ذهني، موانع قانوني، نيازها و نفوذ سياسي نيز از عوامل  بلكه مسائل فرهنگي، مدل ؛تكنيكي نيستند لزوماً

  .ندشو محسوب مي

پذيرش كامل اين استانداردها در داخل  ،المللي گزارشگري مالي و در نهايت سمت استانداردهاي بين حركت بهبا 
شود گيري ارزش منصفانه در گزارشگري مالي فراگير  رود اندازه عنوان مبناي گزارشگري مالي، انتظار مي كشور به

برتري حسابداري مبتني بر استانداردگذاران  ،امروزه). 2010، 4، به نقل از بوشمن و لندزمن1397محمدي و رحماني،  گل(
آيا بايد از «كه  پرسشاين و ديگر  اند پذيرفتهشده تاريخي،  منسبت به حسابداري مبتني بر بهاي تما را هاي منصفانه ارزش
توجه قرار گرفته است در كانون بلكه چگونگي استفاده از آن  ؛شود نمي مطرح »؟هاي منصفانه استفاده كرد يا خير ارزش

ها در سال  ذاريگ با عنوان حسابداري سرمايه 15سابقه تجديدنظر در استاندارد حسابداري شماره اما ). 2006، 5بارث(
نفعان و بازگشت مجدد به بهاي  هاي منصفانه كه البته با مقاومت ذي گيري ارزش سمت اندازه حركت بهآغاز و  1393
نبود  دليل ، بهگيري اين خاصه اندازهدر زمينه هاي متضاد  دهنده ديدگاه شده تاريخي همراه بود، ممكن است نشان تمام

  ).2011، 6جورجيو و جك(ديدگاه باشد  مشروعيت شناختي و عملي كامل اين
ها و همچنين  چالش ،ديگربيان ها يا به  شناسايي محدوديت ،، هدف پژوهش حاضرشده بيانبا عنايت به مقدمه 

عنوان مباني  المللي به كه استانداردهاي بين است هاي منصفانه، در شرايطي گيري ارزش هاي ناشي از اندازه فرصت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Financial Reporting Standards (IFRS) 2. Financial Accounting Standards Board (FASB) 
3. De George, Li & Shivakumar 4. Bushman & Landsman 
5. Barth 6. Georgiou & Jack 
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برآورد منافع و پيامدهاي چالشي تصويب و تجديدنظر در  در ارتباط بااين پژوهش، . شود ميگزارشگري مالي استفاده 

المللي است، حائز  سمت استانداردهاي حسابداري بين نوعي حركت به برخي استانداردهاي حسابداري در داخل كشور كه به
تواند رعايت الزامات  مي ،ها و تورم هاي مالياتي دولت ت، سياسغيرفعال بازارهمچون  ييها چالش. اهميت است

سهيل تهاي منصفانه نظير،  ارزش يگيري و افشا هاي اندازه قرار دهد و فرصت تأثيراستانداردهاي حسابداري را تحت 
بداري را تواند مربوط بودن اطالعات حسا منبع اطالعاتي، مينوعي عنوان  به جذب منابع مالي و بهبود جايگاه حسابداري

با . كندكمك شاياني  ،بهبود بخشيده و در نهايت به مفيد بودن اطالعات حسابداري طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي
  :شوند مطرح ميصورت ذيل  هاي اصلي پژوهش به پرسش آنچه بيان شد،توجه به 

منصـفانه در محـيط   هـاي   گيـري ارزش  هـاي انـدازه   با چـالش رابطه در  ،خبرگان حرفه حسابداري و حسابرسي .1
 ؟چه ديدگاهي دارند گزارشگري مالي ايران

هـاي منصـفانه در محـيط     گيـري ارزش  هـاي انـدازه   با فرصـت رابطه در  ،خبرگان حرفه حسابداري و حسابرسي .2
 ؟چه ديدگاهي دارندگزارشگري مالي ايران 

 نظري  مباني

 اما رود؛ كار مي بهشده حسابداري آمريكا  سال است كه در ادبيات اصول عمومي پذيرفته 50 بيش از ،واژه ارزش منصفانه
در  1982ابتدا سال  ،همچنين اين مفهوم. شود مياضافه  اند، روز به تعداد استانداردهايي كه مبين اين مفهوم روزبه

 :شده استتعريف بدين صورت  20شماره  1ريالمللي حسابدا مطرح و در استاندارد بين المللياستانداردهاي حسابداري بين
 .»دشوبدهي تصفيه  يا شدهتواند مبادله بين طرفين آگاه و مايل به انجام معامله، دارايي مي ،مقداري كه به ازاي آن... «

 »منصفانهگيري ارزش  اندازه«با عنوان  13گزارشگري مالي شماره  المللي ارزش منصفانه با انتشار استاندارد بين ،همچنين
 يگيري و نحوه افشا براي چگونگي اندازه يگيري ارزش منصفانه و راهنماي جامع كه چارچوبي براي اندازه دشبازتعريف 

آشكارا هاي منصفانه  كارگيري ارزش المللي گزارشگري مالي، از به در مجموعه استانداردهاي بين كه است گفتني. استآن 
گيري ارزش  در راستاي انتشار رهنمودهاي جامع و يكنواخت براي اندازه يگام مهم، يادشدهشود و استاندارد  حمايت مي

  ). 1397محمدي و رحماني،  گل( رود شمار مي بهمنصفانه و افشاي اطالعات مرتبط 
گزارشگري  المللي  بينكارگيري استانداردهاي  همقوله ب از پيشينه واژه ارزش منصفانه، بهبيان كوتاهي پس از  ،حال 

است مربوط نقطه عطف اول، به اواخر دهه هفتاد . استداراي سه نقطه عطف بزرگ  در ايران پرداخته خواهد شد كه يمال
عنوان مبناي  المللي حسابداري به كه متوليان امور حسابداري و گزارشگري مالي ايران تصميم گرفتند از استانداردهاي بين

سمت  عمل استاندارهاي حسابداري ايران را بهدر  ،و با اين تصميمنند كاوليه تدوين استانداردهاي حسابداري استفاده 
 شود مربوط مينقطه عطف دوم، به اواخر دهه هشتاد . كردندگزارشگري مالي هدايت  المللي بينهمگرايي با استانداردهاي 

المللي  استانداردهاي بينيند همگرايي با اكه با توجه به گسترش تحوالت جهاني، نهاد استانداردگذار در كشور، فر
در . المللي گزارشگري مالي ارتقا داد گزارشگري مالي را سرعت بخشيد و آن را به مرحله پذيرش كامل استانداردهاي بين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Accounting Standards (IAS) 
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شود  باعث مي ،المللي گزارشگري مالي هاي حسابداري ايران و استانداردهاي بينهاي موجود بين استانداردواقع تفاوت

هاي ايراني در عرصه جهاني، درك صحيحي از وضعيت مالي و عملكرد  هاي مالي شركتزارشكنندگان گ استفاده
 نيز با تصويب استانداردهاي حسابداري جديد و اصالح در سال جاري ،در نهايت. داشته باشندنواحدهاي تجاري ايراني 

  . سرعت بيشتري گرفته استلي المل بين حسابداري سمت استانداردهاي بهحركت  ،برخي از استانداردهاي حسابداري
) مجموعه(هاي مالي تلفيقي  در سطح صورت ،گزارشگري مالي المللي بينكارگيري استانداردهاي  هدر حال حاضر، ب

مجمع عمومي ساالنه  27/06/1390اساس مصوبه مورخ  بر .استبراي تعداد زيادي از واحدهاي تجاري در كشور مجاز 
هاي  تبع آن، شركت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به و نهادهاي مالي ثبت ها كليه شركت« ،سازمان حسابرسي

شود، مجاز به تهيه  و بعد از آن شروع مي 01/01/1392هاي مالي كه از تاريخ  فرعي و وابسته آنها، در تهيه صورت
 ،در اين خصوص .هستندمالي  المللي گزارشگري مبتني بر استانداردهاي بين »مجموعه«يا  »تلفيقي« هاي مالي صورت
بايد مطابق با استانداردهاي ايران تهيه و ارائه شود و لزومي به تهيه و ارائه ) جداگانه( هاي مالي شركت اصلي صورت
هاي مالي  تهيه و ارائه صورت كه بديهي است .نيستاساس استانداردهاي حسابداري ايران  هاي مالي تلفيقي بر صورت

سازمان (» عنوان مكمل بالمانع است به ،گزارشگري مالي المللي بينمطابق با استانداردهاي  )جداگانه(شركت اصلي 
  ). 1392 بورس و اوراق بهادار،

برخي نهادهاي مالي و  ،)18/08/1395(اي  ، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران طي مصوبهشده بيانبر مصوبه  عالوه
شود، به تهيه و ارائه  و بعد از آن شروع مي 01/01/1395مالي آنها از تاريخ  كه دورهرا ناشران بزرگ بورسي و فرابورسي 

ملزم كرده گزارشگري مالي،  المللي شده بر اساس استانداردهاي بين هاي مالي ساالنه حسابرسي يك مجموعه صورت
 و هاي منصفانه يري ارزشگ عنوان مبناي گزارشگري مالي در ايران، اندازه با پذيرش مجموعه اين استانداردها به. است
موضوعي با اهميت و جديدي است كه جامعه حسابداري و حتي حسابرسي كشور با  ،هاي مربوط به آن ها و فرصت چالش

و الزام به  1393در سال  15توان به اصالح موقت استاندارد حسابداري شماره  مي ،مثال رايب. رو خواهد بود آن روبه
كه مبين محوريت اشاره كرد المعامله به خالص ارزش فروش در تاريخ ترازنامه  عهاي سري گذاري انعكاس سرمايه

هاي مالياتي حاصله، به  البته اين استاندارد حسابداري با توجه به چالش .هاي منصفانه در اين استاندارد بوده است ارزش
ارزشيابي خصوص در  شده و خالص ارزش فروش مجاز دانستن اعمال قاعده اقل بهاي تمام(شرايط قبل خود 

تواند در  هاي منصفانه است، مي سازي استانداردهاي اين چنيني كه محور آنها ارزش پيادهاما . بازگشت )ها گذاري سرمايه
المللي،  سمت استانداردهاي حسابداري بين ديگر، حركت بهبيان به . برانگيز باشد محيط گزارشگري مالي ايران بسيار چالش

هم به مفيد بودن اطالعات حسابداري و ارقام  است وبرانگيز  كه هم چالشاست اي منصفانه ه ارزش سوي حركت به
ترين  طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي، پيوست استانداردهاي حسابداري ايران، مهم. كند ميهاي مالي كمك  صورت

كنندگاني است كه خواهان ارزيابي  استفاده هاي مربوط بودن آن به تصميم ،)هاي منصفانه ارزش(هاي جاري  مزيت ارزش
  ارائه  جاري  هاي ارزش  به ها بدهي و ها دارايي  آن در  كه  اي ترازنامه. هستند وضعيت جاري يا عملكرد اخير واحد تجاري

  تجاري واحد  مالي  ضعيتو كند،  ارائه  تاريخي  شده  تمام  بهاي  به را  عناصري  چنين  كه  اي ترازنامه با  مقايسه در ، است  شده
 با  در مقايسه  ،جاري  ارزش  مبناي بر  شده  تهيه  جامع  زيان و سود  صورت و  زيان و سود  صورت. دهد مي  نشان بهتر را
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  گيري اندازه بهتر را  تجاري واحد  جاري عملكرد  جهت دو از ، تاريخي  شده  تمام  بهاي  مبناي بر  شده  تهيه  مشابه  هاي صورت

 و سودها  بلكه ؛پردازد نمي  يافته  تحقق  درآمدهاي  گزارش  به تنها  ،مالي عملكرد  هاي صورت  اين  اينكه  اول. كند مي
  سودهاي  تفكيك  طريق از ها، صورت  اين  اينكه  دوم.  است ايجاد شده  جاري  دوره در  كه كند مي  گزارش را  درآمدهايي

  تحليل تجاري، واحد  توسط  شده  نگهداري  هاي دارايي  ارزش در  تغييرات از ناشي  درآمدهاي از  جاري  عمليات از  حاصل
  . دهد مي  دست  به شده،  گزارش سود از  تري كامل

  بودن  ذهني طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي، ) هاي منصفانه ارزش(جاري   ارزش  اصلي از معايب همچنين
  صدق  هايي دارايي براي  ويژه به  ،موضوع  اين.  است  تاريخي  شده  تمام  بهاي با  مقايسه در  آن كمتر  اتكاپذيري و بيشتر
 انتظار ها، دارايي  انواع  به  مربوط  بازارهاي  توسعه با معهذا،. شوند نمي  معامله  منظم طور به  فعال  بازارهاي در  كهكند  مي
 .شود  كاسته  جاري  هاي ارزش از  استفاده  هزينه از و يابد بهبود  جاري  هاي ارزش  بودن اتكاپذير و  بودن عيني رود مي

  كنندگان استفاده و  كنندگان تهيه  ناآشنايي جاري،  هاي ارزش كاربرد با رابطه در موجود  هاي مشكل از  يكي ،همچنين
  حسابداري  اطالعات از  استفاده و  تهيه  هزينه  ممكن است ،حاضر  حال در دست كم  كه  هاست ارزش  اين با  مالي  هاي صورت

 كاربرد اخير  هاي سال طي  ،حسابداري در  گيري اندازه  هاي جنبه از  برخي در  جاري  هاي ارزش  ،حال  اين با. را افزايش دهد
  آن  ميزان از  تدريج  به و نباشد  دائمي  كنندگان استفاده و  كنندگان تهيه  ناآشنايي  كه رود مي  احتمال و  است  يافته  بيشتري
هاي منصفانه مزايا و  كارگيري ارزش به ،شود طور كه مالحظه مي همان). مفاهيم نظري گزارشگري مالي(شود   كاسته

  . شده استبه آنها اشاره معايبي دارد كه در ادبيات نظري حسابداري نيز 
صورت مختصر به بيان اين دو ديدگاه پرداخته خواهد  موافقان و مخالفاني دارد كه بهكارگيري ارزش منصفانه،  هب

زيرا  است؛، ارزش منصفانه مطابق با اهداف گزارشگري مالي )1995( 1و لندزمن بارث هاي پژوهش يافته بر اساس. شد
بر جريان منافع اقتصادي ورودي و  ،ثانياً .كند فراهم مي پذيراتكا مربوط و  هاي در تصميم ياطالعات سودمند ،اوالً

از  ،و در نهايت كند مي ارزيابي جاري ارزش زماني پول و ريسك را خالصه  ،ثالثاً .متمركز استخروجي در تعريف دارايي 
در را ها  ها و بدهي از دارايي اي سويهبدون  هديدگاشوند، ارزش منصفانه  هاي بازار بيان مي آنجا كه اقالم از منظر ارزش

  .دهد تاريخ گزارشگري ارائه مي
حاصل اظهارنظر  ،هاي ماليهاي منعكس در صورتارزش كه چون بيان كردند) 2016( شو همكاران جورج دي

اي از سود گيري درست و بدون سويه در نتيجه اندازه گذارد، تأثير نمي، مديريت روي آن استتعداد زيادي از فعاالن بازار 
قرض  و گذاري ممكن است باعث تغيير تصميم سرمايه ،موقع ارزش منصفانه با اطالعات به ،همچنين. ايجاد خواهد شد

منجر گيري ارزش منصفانه به بهبود كيفيت اطالعات  اندازه ،به هرحال. دادن يا وارد شدن در مبادله با واحد گزارشگر شود
  . شود مي

) 2005( 2بنستون براي نمونه،. كنند نميكيد أتهاي منصفانه پژوهشگران بر سودمندي ارزش در عين حال، همه
 كند بيان مي) 2008( 3رونن يا خواهد شدرو  روبهدر عمل با مشكالت زيادي  ،هاي بازار سازي ارزش پياده كه معتقد است
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هاي منصفانه بر ارزش از آنجا كهبيني جريان نقدي آتي نيست و  براي پيش يمبناي استوار ،منصفانه هاي ارزش كه

و  اليوت. زند ميريسك اخالقي مديريت دامن  بر و كاهد مياست، از قابليت اتكاي اطالعات  مبتني برآوردهاي ذهني
نيافته در  هاي تحققدليل احتساب سود و زيان به كه كردند بيان ،ارزش منصفانه دقت پس از بررسي نيز) 2009( 1اليوت

در ) 2007( 2لندزمن. آورد و زمينه را براي دستكاري ارقام فراهم مي نداردسود خالص، ارزش منصفانه دقت كافي 
گيري  خطاي اندازه تأثيرتحت  ،هاي منصفانه از طريق افشا يا شناخت دهندگي ارزش درجه آگاهي بيان كرد كه پژوهشي
ي هاي متعدد فرصتكه است  اي  طور كه پيداست، ارزش منصفانه همانند شمشير دولبه همان ،بنابراين. گيرد قرار مي

احتياط كه الزم است  ،در اين رابطه. كند ميها را به تهديد تبديل  هايي وجود دارد كه اين فرصت چالش اما ،كند فراهم مي
سياسي، اقتصادي و  هاي موقعيتتوجه به  با ، تدابير خاصيسازي آن پيش از پيادههاي الزم صورت گيرد و  و بررسي
، از هاي منصفانهگيري ارزش هاي اندازهها و فرصتتعيين چالش ،هدف پژوهش حاضر نبنابراي. شوداتخاذ  ،فرهنگي

   .است ديدگاه خبرگان حرفه حسابداري و حسابرسي

  پژوهشتجربي  پيشينه
) 1396(الدين و حيراني  ، معينحاجي كرمانيگرفته در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر،  هاي داخلي صورت در پژوهش

كه  يهايو شركت اند استفاده كرده ارزش منصفانهاز كه  يهاي شركتدو گروه  بين را اطالعات حسابداريارتباط ارزشي 
كه در ميان  است 1393تا  1387هاي  قلمرو زماني اين پژوهش سال. نمودمقايسه  ،اند كار برده را بهشده  نظام بهاي تمام

دهد  نتايج اين پژوهش نشان مي. ه استتهران صورت گرفتهاي پذيرفته شده بورس و اوراق بهادار  شركت از شركت 95
هايي كه  در شركت ،زمان سود هر سهم عادي و ارزش دفتري كه ارتباط ارزشي سود هر سهم عادي و ارتباط ارزشي هم

  .اند كردهي است كه از نظام بهاي تمام شده استفاده يها بيشتر از شركت اند، كار برده را بهارزش منصفانه 
بنياد، مدلي شامل شرايط علي، راهبردها، شرايط  تئوري داده پژوهشبا استفاده از روش ) 1396( بشرويه بيك كرمي و

. كردندگيري در ايران ارائه  سازي ارزش منصفانه با تأكيد بر بخش اندازه پيادهبراي  گر و پيامدها اي، شرايط مداخلهزمينه
را سازي  عنوان شرايط علي پياده هاي مربوط به نامه المللي و بخش طات بينمين مالي و ارتباأنيازهاي ت ،نتايج اين پژوهش

هاي منصفانه در  سازي نظام ارزش نظران طبق اين پژوهش براي پياده كه صاحب مهمي راهبردهاي. شناسايي كرده است
رزشيابي واحد، تعريف ارزشيابي هاي ا اصالح ساختار ارزشيابي، ايجاد رويه :اند از عبارت اند، گيري مطرح كرده حوزه اندازه

گذاري  ارزش مانند شوراي استانداردهاي(المللي  گذاري بين اي ارزش طبق قانون بازار اوراق بهادار، پيوستن به نهادهاي حرفه
ايجاد بانك اطالعاتي در  و بندي ارزشيابان مستقل گذار فعلي داخل كشور، رتبه اصالح ساختار واحدهاي ارزش ،)المللي بين

هاي منصفانه  سازي نظام ارزش براي پياده شده در اين پژوهش، مطرح مهم راهبردهاي. ها در سطح ملي خصوص قيمت
هاي ارزشيابي واحد، تعريف ارزشيابي طبق قانون  اصالح ساختار ارزشيابي، ايجاد رويه :اند از ، عبارتگيري در حوزه اندازه

 ،)المللي بين گذاري مانند شوراي استانداردهاي ارزش(المللي  گذاري بين اي ارزش پيوستن به نهادهاي حرفه بازار اوراق بهادار،
بندي ارزشيابان مستقل و ايجاد بانك اطالعاتي در خصوص  گذار فعلي داخل كشور، رتبه اصالح ساختار واحدهاي ارزش
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اقتصادي و وجود پديده ترس از بازار و  هاي نبود بازارهاي منسجم و فعال و نوسان ،همچنين .ها در سطح ملي قيمت

هاي  گيري ارزش اندازه هدر زمين بسيار مهم گر ها در بازارهايي مانند فرابورس ايران، از شرايط مداخله اتكاي پايين قيمت
  . استمنصفانه 

طبق  ،ها مبين آن است كه زيان اعتباري بانك) 1396(، حجازي، اكبري و دهقان دهنوي مقدسينتايج پژوهش 
نامه بانك مركزي،  در مقايسه با رويكرد فعلي طبق بخش 9المللي شماره  اي استاندارد حسابداري بين رويكرد سه مرحله

   .كاهش يابد و در نتيجه سود و نسبت كفايت سرمايه بانك افزايش الوصول ذخاير مطالبات مشكوكشود  ميموجب 
ها را  نشان دادند كه در شبكه بانكي ايران، بهاي تمام شده تسهيالت زيان اعتباري بانك) 1396(ماني طاهري و رح

   .كند ميبيني  در مقايسه با ارزش منصفانه، بهتر پيش
نتايج اين پژوهش . كرداشاره ) 2013( 1توان به پژوهش رامانا گرفته در خارج از كشور نيز مي هاي صورت در پژوهش

هاي منصفانه، بسيار متنوع  منظور حمايت از ارزش هاي افراد مشغول در حوزه خدمات مالي، به است كه انگيزه حاكي از آن
در اين . هاي منصفانه ايجاد خواهد شد سازي ارزش هايي است كه در راستاي پياده مبين فرصت ،هاي مذكور حمايت. است

اند  وكار خود عادت كرده هاي منصفانه در كسب ده از ارزشگذاري به استفا هاي سرمايه كه شركتبيان شده است پژوهش 
هاي خاص مديريت با هدف مديريت ريسك تهيه كنند و اين روش به عملكرد آنها در قالب  تا از طريق آن بتوانند ترازنامه

بيشتر بر  ،همچنين سود در اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري. دهد شكل مياستانداردهاي گزارشگري مالي عمومي 
در زمان  ويژه ، بهتواند به شناسايي سود مبناي ارزش منصفانه تعريف شده است تا بهاي تمام شده تاريخي و اين امر مي

او يكي از داليل ظهور حسابداري ارزش منصفانه در حسابداري مالي را  ،همچنين. ها، سرعت ببخشد افزايش قيمت دارايي
اطالعات مالي و  »مربوط بودن«استفاده از حسابداري ارزش منصفانه را با افزايش وزن  داند و كارايي بازارهاي سرمايه مي

   .كند ميحسابداري، توجيه 
هاي منصفانه  ساز مقاومت در برابر پذيرش و استفاده از ارزش هايي نيز به بررسي عوامل زمينه همچنين پژوهش

مقاومت در برابر حسابداري مبتني بر ارزش منصفانه شامل به بررسي منطق ) 2016( 2پانديا ،مثال براي. اند پرداخته
نتايج پژوهش مبين آن است كه هرگاه حسابداري ارزش منصفانه . مقاومت پرداخته استهاي  سازوكارها و  انگيزه

  . كار گرفته شود، پذيرش و رعايت آن ظاهري و صوري خواهد بود هاي مالي به صورت دستور براي تهيه صورت به
نيز، ضرورت افشاي اطالعات بيشتر، آموزش افراد درگير در فرايند ) 2018( 3سوئيت، پتل و مارون  شدر پژوه

هاي اتخاذ شده از سود رقبا در زمينه پذيرش و  پذيرش استاندارد جديد بر سود حسابداري، تصميم تأثيرگزارشگري مالي، 
  .شناخته شده است هاي منصفانه از ارزشرعايت استانداردهاي جديد، از عوامل به تعويق افتادن استفاده 

المللي در  سازي استانداردهاي بين هايي نيز در زمينه پياده ، پژوهشدر باالهاي اشاره شده  بر پژوهش عالوه
نظير ايران نيز صورت گرفته است و با عنايت به اينكه ايران كشوري با اقتصاد در حال توسعه  ،كشورهاي در حال توسعه

مبين ) 2013( 4نتايج پژوهش هورتون، سرافيم و سرافيم براي نمونه،. تواند سودمند باشد ر اين خصوص مياست، مباحثه د
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1. Ramanna 2. Pandya 
3. Swait, Patel & Maroun 4. Horton, Serafeim & Serafeim 
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هاي مالي با بررسي پذيرش استانداردهاي  بيني سود هر سهم و بهبود قابليت مقايسه صورت افزايش دقت در پيش

دهنده  ارائه كرده است كه نشان) 2013( 1اسماعيل ي را نيزشواهد ديگر. استالمللي توسط كشورهاي در حال توسعه  بين
پذيرش  كه كند مي وي بيان. است هاي منصفانه گيري ارزش المللي و اندازه سودمندي پذيرش استانداردهاي بين

هاي مالزيايي  در شركت) مديريت سود كمتر و افزايش ارتباط ارزشي(افزايش كيفيت سود به  ،المللي استانداردهاي بين
المللي، در كنيا اشاره  به افزايش شفافيت اطالعات در پي پذيرش استانداردهاي بين) 2012( 2بووا و پريرا. استه منجر شد

  .كند مي
. هايي نيز براي كشورهاي در حال توسعه داشته باشد تواند ريسك سازي دستوري اين استانداردها مي پياده ،از طرفي

سازي  هاي منصفانه در راستاي پياده ارزش يگيري و افشا اندازه كه كردند بيان) 2016( 3خليف و اچك ،مثال براي
 ،همچنين. دشونيز منجر بيشتر تواند به هزينه حسابرسي  تهيه اطالعات، ميزياد بر هزينه  عالوه ،المللي استانداردهاي بين

مطابق با  ،مثال براي .باشد يتواند محدوديت و چالش ديگر فقدان نيروي متخصص در كشورهاي در حال توسعه نيز مي
 ،نياز بوده IFRSنيروي متخصص براي پذيرش  8000به در غنا، ) 2011( 4هاي پژوهش اسنسو اكوفو، علي و احمد يافته

تواني در رعايت الزامات نا دليل در تركيه نيز به. اند ديده در كشور حضور داشته نيروي آموزش 3000 در حالي كه تنها
هاي منصفانه  گيري و افشاي ارزش درصد از الزامات اندازه 80، حدود )2005(المللي در سال اول پذيرش  استانداردهاي بين

در آموزش  يكفايت بيسبب  در بنگالدش نيز به). 2013، 5، توكر و يوكسلتوركاوغلو ميسيرلي(كنار گذاشته شده است 
، 6نورونابي(با محدوديت مواجه بوده است  1998المللي در سال  لزامات استانداردهاي بيننيروي متخصص، رعايت ا

كارگيري استانداردهاي  هاي منصفانه در راستاي به ارزش يگيري و افشا اندازه ي كه برايهاي با توجه به چالش). 2015
سازي اين استانداردها نيز در ايران با  پيادهرود   ، انتظار ميبيان شد المللي در كشورهاي در حال توسعه حسابداري بين

  . همراه باشد يادشده هاي هايي نظير محدوديت محدوديت

  شناسي پژوهشروش
بخش عمده تحليل در پژوهش . استپژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشي كاربردي و به لحاظ ماهيت از نوع كيفي 

 يطرح پژوهشاجراي مستلزم  ،پژوهش حاضر). 1392 تراوس و كوربين به نقل از افشار،سا(تفسيري است  ،كيفي
  :انجام شده استهاي زير  گام است كه طياي  چندمرحله

  .شدهايي مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب و استخراج بعدي، متن يهاگام به انمنظور هدايت پژوهشگر به) الف
كنندگان را از ميان اعضاي پژوهش، مشاركتبر شناخت خود از افراد متخصص در حيطه موضوع  پژوهشگران بنا) ب 

حسابداري،  التحصيالن و دانشجويان دكتري هاي دولتي، اعضاي جامعه حسابداران رسمي و فارغ هيئت علمي دانشگاه
  .به عمل آورند) با ساختاري آزاد(تا با آنها مصاحبه اكتشافي  كردندبه روش قضاوتي يا هدفمند انتخاب 

 ،ها در پژوهش حاضرآوري داده ذكر است كه روش اصلي جمع شايان. كردندهاي اصلي را آغاز پژوهشگران مصاحبه) ج 
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1. Ismail 2. Bova & Pereira 
3. Khlif & Achek 4. Assenso-Okofo, Ali & Ahmed 
5. Misirlioglu, Tucker & Yukselturk 6. Nurrunnabi 
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است، ) پويا(يند ديناميك افر ،هايند گردآوري و تفسير دادهاهاي كيفي، فراز آنجا كه در پژوهش. است بوده مصاحبه
هاي آمده از مصاحبه دستهاي بهيسه دادهاساس كدگذاري آنها و مقا بر(ها تحليل داده ،هامصاحبه برگزاريدر دوره 
ها كامل داده ،يند كدگذارياشده و فر تكميل يهاسازي متن پياده از پس .گرفتانجام  زمان طور هم ، به)مختلف

  .شديند پژوهش تدوين و ارائه امحصول كيفي فر برايمدلي  ،و در نهايت بر اساس تحليل تم ندشد

  تحليل تم 
). 2006، 1ن و كالركوبرا(رود ها در علوم اجتماعي به شمار ميترين رويكردها براي تحليل دادهتحليل تم يكي از رايج

ها را سازماندهي و  اين روش داده. ستهاموجود درون داده) هاي تم(تحليل تم روشي براي تعيين، تحليل و بيان الگوهاي 
تحليل . را تفسير كند پژوهشهاي مختلف موضوع  تواند از اين فراتر رفته و جنبه اما مي كند؛ مييات توصيف ئدر قالب جز

مناسب بوده  هاي پژوهش پرسشي كه براي پاسخ به هاي ي و موضوعاشود كه تحليلگر الگوهاي معن تم زماني شروع مي
). 2006ن و كالرك، وبرا(جود ندارد فردي براي شروع مطالعه و راه منحصربهدر تحليل تم، البته . را مد نظر قرار دهد
الزاماً  ،كليدي بودن يك تمهمچنين  .پژوهشگر بستگي داردقضاوت به آيد،  تم به حساب مي پژوهشاينكه چه چيزي در 

گذاري بر اساس حروف انگليسي و اعداد،  در اين پژوهش كد. نيست) مثل تعداد دفعات تكرار( هاي كمي وابسته به مالك
  :ام شده استبه شرح زير انج

  .اختصاص داده شده است 02تا  01 هاي و شماره EIعالمت اختصاري  ،هاي اكتشافي براي مصاحبه •
 .اختصاص داده شده است 12ا ت 01 هاي و شماره MIعالمت اختصاري  ،هاي اصلي براي مصاحبه •

  .در نظر گرفته شده است 76تا  10از اعدادي كدهاي موجود در هر واحد تحليل، براي  •

  پژوهشجامعه و نمونه 
هاي دولتي در رشته حسابداري، اعضاي جامعه حسابداران رسمي و جامعه پژوهش از اعضاي هيئت علمي دانشگاه

با نمونه پژوهش نيز . ده استشها در رشته حسابداري تشكيل التحصيالن مطقع دكتري اين دانشگاهدانشجويان و فارغ
   :است  انتخاب شده زير هاي توجه به گام

با چند ، با هدف دستيابي به مجموعه اطالعات جامع و غني و گيري نظري روش نمونه كمك بهدر مرحله اول  )الف
   .انجام شدمصاحبه اكتشافي نظر  صاحب

 برفيروش گلوله كه بر اساس بود افرادي از جامعه شامل نمونه هاي اصلي، مصاحبهمنظور انجام  در مرحله دوم و به )ب
شوندگان، براي  مصاحبه كننده به پيشنهاد مصاحبه ،گيري گلوله برفي در روش نمونه .شدندمعرفي  انبه پژوهشگر

در اين . دارداين قاعده تا زمان اشباع نظري ادامه ). 1382ازكيا و دربان آستانه، (رود مصاحبه به سراغ افراد ديگر مي
خوبي  به مربوط،داده جديدي به دست نيايد و مناسبات تم يا زماني كه  ، يعنياشباع نظري هپژوهش، بر اساس قاعد

  . انجام شدمصاحبه  14د، نمشخص باش
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1. Braun & Clarke 
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  هاي پژوهشيافته
  تجزيه و تحليل بر اساس روش تحليل تم 

شده  درجها و همچنين ذكر كدهاي مربوطه هاي تماز تحليل تم، همراه با دسته آمده دست به، نتايج 2و  1هاي  در جدول
   .توضيح هر تم ارائه شده است در ادامه. است

  هاي منصفانهگيري ارزشهاي اندازه چالش. 1جدول 
هاي تم

هاي دسته  هاي فرعيتم  اصلي
  كدها  مفهومي

محيط 
  اقتصادي

 ,MI0812, MI0810, IE0210, IE0211, MI0113, MI0324  -  تورم
MI0824, MI0624, MI1024, MI0524, MI1124 

 ,MI0314, MI0614, EI0114, MI0114, MI0925, EI0125  -  عدم اطمينان
MI1125, MI0225 

  ماليات

موضع فعلي نسبت به 
  ماليات

MI1015, MI0615, MI1115, MI0315, MI0715, MI0815, 
MI0515, MI0215, MI0415 

آثار قوانين مالياتي 
 MI0919, MI0119, MI0519, MI0819, MI1119  كنوني

توافق با سازمان امور 
  مالياتي

MI0616, MI1116, MI0316, MI0816, MI0516, MI0216, 
EI0116, MI0416, MI1216, MI0916, MI0116, EI0216, 
MI1016, MI1017, MI0617, MI1117, MI0517, MI0817, 
MI0318, MI0818, MI0918 

  -  بانك محور اقتصاد
MI0920, EI0120, MI1120, MI0220, MI0420, MI1220, 
MI0320, EI0121, MI0421, MI1121, EI0122, MI1122, 
MI0622, MI0422, MI0519, MI0119, MI0419, MI0219, 
MI0555, MI0356 

اقتصاد دستوري 
  -  )دولتي(

MI1055, MI1014, MI0824, MI0324, MI0624,MI0926, 
MI0326, MI1027, MI0827, MI1227, MI0327, MI0627, 
MI1056 

  آموزش
  -  دهنده آموزش

MI0826, MI0626, MI0426, MI0828, MI0618, MI1128, 
MI0928, MI0528, MI0829, MI0929, MI0629, MI0129, 
MI1229, EI0129, MI0329, MI1030, MI1130, MI0530, 
MI0630, MI0430, EI0230, MI0331, EI0231, MI1031, 
MI0631, MI0131, MI0926, MI1132, MI0532, MI0833, 
MI0533, MI0133, MI0433, EI0233 

 MI1034, MI1234, MI0234  -  هزينه آموزش

هاي  ورودي
  گيري اندازه

 ,MI0422, MI1027, MI0427, MI0227, MI0627, EI0127  -  بازارها
MI0835, MI0335, MI1135, MI0735, MI0622, MI0827 

  ارزش كارشناسي

 ,MI0833, MI0737, MI0836, MI0537, MI0538, EI0237  دانش ارزيابي
MI0936, MI0937, MI0437, MI1137, MI1136 

 MI0538, MI0340, MI1139, MI0540, MI0839, MI0840  سازي تخصصي

 ,MI0724, MI0241, MI0543, MI1143, MI0843, EI0141  اي اخالق حرفه
MI0441, MI0442, MI0342, MI0341, MI0742 

  ساختار نظارتي
MI1044, MI0544, MI0542, MI1144, EI0244, MI0545, 
MI0445, MI0446, MI0345, MI0346, MI0945, MI0746, 
MI1245, MI0846, MI0745 

 ,MI1047, MI0247, MI0947, MI0847, MI1122, MI0622  -  گيري ابزارهاي اندازه
MI1022 
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  1ادامه جدول 

 فرعي هاي تم اصلي هاي تم
هايدسته

 مفهومي
 كدها

حسابرسي 
هاي  ارزش

  منصفانه

حسابرسي  دانش
 ,MI0148, MI0348, EI0249, MI0449, MI0849, MI1149  -  هاي منصفانه ارزش

MI0448, MI0949, MI0748 

 MI1251, MI0750, MI0450, MI0550, EI0150  -  اي اخالق حرفه

  -  افزايش مسئوليت
MI1052, MI0750, MI0448, MI0553, MI0538, MI0848, 
MI0853, MI0838, MI0948, MI0952, EI0138, EI0148, 
MI0348, EI0250 

  مقاومت
 MI1052, MI0654, EI0250, MI0854, MI1154, MI0754-  مقاومت در برابر تغيير

در  تأثيرعلت  مقاومت به
 EI0256, EI0219, MI0419, MI1024, MI0519, EI0119 -  انتقال ثروت

  

  هاي منصفانهگيري ارزشهاي اندازهفرصت. 2جدول 

هاي دسته  هاي فرعيتم  هاي اصليتم
  كدها  مفهومي

صحت اطالعات 
  -  منبع اطالعاتي  حسابداري

MI1057, MI1157, MI0857, MI0957, MI0357, MI1257, 
MI0557, EI0258, EI0158, MI0458, EI0259, MI0959, 
MI1260, MI0861, MI1062, EI0162, EI0263, MI0964, 
MI0965 

  -  تخصيص منابع  شفافيت
MI1011, MI1074, MI0266, MI0768, MI0764, MI0768, 
EI0266, EI0267, EI0257, EI0211, MI0357, MI0557, 
MI0564, MI0464, MI0957, EI0274, EI0263, EI0264 

  سازي همسان

 MI1070, MI1069, MI0469, MI0470, MI1171  -  توسعه دانش

پذيري و  مقايسه
  المللي سازي بين يكسان

جذب منابع 
  المللي  بين

MI0223, MI0272, MI0276, MI0723, MI0771, MI0776, 
MI0823, MI0873, EI0160, EI0123, MI0175, MI0176, 
EI0223, MI0557, MI0564, MI0576, MI1260, MI1211

هاي تسهيل فعاليت
 المللي  بين

MI0464, MI0175, MI0176, MI0223, MI0272, MI0776, 
MI0775, MI0760, MI1175, MI1176, MI1160, MI1173, 
MI0873, EI0160 

 هاچالش

  تم اصلي اول، محيط سياسي و اقتصادي ايران 
 شدهتشكيل » اقتصاد دولتي«و » محور اقتصاد بانك«، »ماليات«، »عدم اطمينان«، »تورم«اين تم خود از پنج تم فرعي 

 المللي بينسازي استانداردهاي  انع اصلي پيادهوم اند، بيان كرده) 2016( شو همكاران جورج طور كه دي همان. است
موانع قانوني و نفوذ  هاي ذهني، بلكه مسائل فرهنگي، مدل ؛نيستندتكنيكي  لزوماً ،المللي مالي در سطح بينگزارشگري 
و از متوسطي كه در است اقتصادي خاص خود   سياسي و هاي محيط داراي ايران .استگذار تأثيرعوامل  ازسياسي نيز 

هاي اقتصادي و  تورم و نوسان نرخ ارز و ناپايداري ،مثال براي .فاصه دارد ،المللي در نظر گرفته شده استانداردهاي بين
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  .هاي فرعي اين تم ارائه خواهد شد در ادامه تم. دهد قرار مي تأثيرهاي منصفانه را تحت  سياسي گزارشگري ارزش

شوندگان به تورم  مصاحبه اغلب. استده شجزئي از اقتصاد ايران  ،هاست تورم كه مترادف افزايش مداوم قيمت: تورم
بودن سودمند منظور اي كه به گونه سازد؛ به هاي منصفانه را نامربوط مي ارزش ،و معتقد بودند، تورم دائمي موجود كردنده اشار

  . ها پرداخت اي به گزارشگري ارزش صورت لحظه به آن بايد
   )MI10(. »موضوع مهمي است ،كند خاطر تورمي كه داريم و دوباره شتاب پيدا مي هارزش منصفانه ب«
 3برابـر يـا    4در عرض يك هفته قيمت كاالهـا   له را بفهمد كه مثالًئتواند اين مس نمي IFRS حتي نهادي مانند«

هـا بـاالتر از تمـام نقـاط      دليل تغييـرات در سـطح عمـومي قيمـت     ها هم به سرعت تغييرات در قيمت... برابر شود 
  )MI09( .»دنياست

دليـل تـورم    بـه  اسـت،  شده تاريخي و ارزش منصفانه بين بهاي تمام هفاصل ...ترين مشكلي كه ما داريم  اصلي ...«
درصـد را نيـز اعـالم كـرده      50هاي مختلف وجود داشته و رسماً بانـك مركـزي تـورم     زيادي كه داريم و در دوره

  )MI08( .»است

هـا   تغييـر قيمـت  علـت   گيري را انجام دهد بـاز هـم بـه    درستي اندازه حتي اگر كارشناس به ،با وضعيت تورم فعلي«
  )MI12( .»پس ديگر مربوط نيست ،گزارش امروز آنها با دو روز ديگر متفاوت خواهد شد

گيري  اندازه دو رويكرد اطالعاتي و ،هاي مالي براي افزايش سودمندي در تصميم صورت: عدم اطمينان محيط اقتصادي
هاي  هاي منصفانه در صورت سمت ارزش حسابداري بهگيري، حركت  رويكرد اندازه. ده استشدر ادبيات حسابداري مطرح 

 خاص ايران اين عدم اطمينان را در موقعيتالينفك هر محيط اقتصادي است،  ءهرچند عدم اطمينان جز. مالي است
پذير  بيني راحتي پيش ، آينده نزديك هم بهاقتصاديهاي  داليل سياسي و تحريم به ،صورت كلي به. كشور بيشتر كرده است

هايي از  نمونه .برد سازد كه سودمندي اين رويكرد را از بين مي مي ناپذيرنوسان و اتكا هاي همه سطوح را پر و داده نيست
  :به شرح زير است هانظر

م يمبينـ  مصـبح پـا ميشـي    مشب خوابيـدي . پذيري آينده است بيني عدم پيش ،از موارد مهم كه بايد در نظر داشت«
  )MI03(. »كنيم همه در شرايط عدم اطمينان زندگي ميچون . ... ها تغيير كرده قيمت

  )MI06( .»توان با بقيه دنيا يكي دانست نمي ،كه در اقتصاد وجود دارد ي راهاي شديد ناپايداري«
كنـد   در ايران نوسانات زياد و فضاي سياسي اقتصادي وحشـتناك شـديد تغييـر مـي    . ابهامات خيلي اساسي است«

  )MI01(. »برد ريسك را خيلي باال مي

موضع فعلي نسبت به « مفهومي طبقهو كدهاي حاصل از اين تم در قالب سه  استتم فرعي سوم ماليات : ماليات
گزارشگري  هاي اجرا و مشوق. اند بندي شده دسته »توافق با سازمان امور مالياتي«و » آثار قوانين مالياتي كنوني«، »ماليات

 هستندهاي مالياتي  دولت براي تبديل اعداد حسابداري به سياست هاي تصميم تأثيرتحت  ،استانداردهاي حسابداري
و با  كند مينيافته را شناسايي  سودهاي تحقق ،هاي منصفانه اساس ارزش گيري بر اندازه). 2016، و همكاران جورج دي(

اين تجربه در  ،شوندگان مصاحبهگفته  به. كنندهاي سنگيني پرداخت  ماليات بايدها  عنايت به قوانين مالياتي، شركت
 براي فروش ارزش خالص روش از استفادهايران نيز وجود داشته است و اين استاندارد  15استاندارد حسابداري شماره 
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 در را ها گذاري سرمايه آن نگهداشت ارزش كاهش يا افزايش و زيان يا سود شناسايي و المعامله سريع هاي گذاري سرمايه
قوانين مالياتي است ابر چالش اصلي معتقد بودند در حال حاضر  خبرگان .كرد مي الزامي فروش عدم رغم هب ،سال هر پايان

   .كردسازي  المللي را پياده استانداردهاي بين نبايد ،و تا اين موضوع حل و فصل نشود
ناهماهنگي قـوانين ماليـاتي در زمينـه    . آيد پاي ماليات وسط مي ،هرجا كه سود شناسايي شود يا احتمال آن باشد«

  )MI10( .»...تواند مانع باشد مثل تجديد ارزيابي مي ،منصفانه و تعديل تورم هاي ارزش

به نسخه قبلي برگشتند تا مشـكل ماليـاتي   و تجديد نظر شد  ،داشتيم15قبل آن ما اين تجربه را سر استاندارد ... «
  )MI06(. »...تمام و كمال دنبالش است IFRSهاي منصفانه كه  چه برسد به ارزش ،آن برطرف شود

اگر قرار شد فـردا دارايـي   . در سطح كالن بايد بررسي شود ،بحث مالياتي بايد توسط سازمان حسابرسي حل شود«
آيـا همـه تغييـرات     ؟خواهد اتخـاذ كنـد   سازمان مالياتي چه رويكردي مي ،به ارزش منصفانه گزارش كنيمرا مالي 

سـازي هـم    ها اگر حل نشود مطمـئن باشـيد پيـاده    اين ؟داند يا زمان فروش ارزش را بالفاصله مشمول ماليات مي
  )MI03. (»شود نمي

هاي اقتصادي و  مين مالي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش بنگاهأاي از مسئوليت تبخش عمده: محور اقتصاد بانك
مالي  هاي گيري نكنند، گزارش اندازهدرست هاي مالي را  ها عناصر صورت اگر بانك. هاست بانكتوليدي كشور برعهده 

در . ها و تغيير ثروت در سطح جامعه اثر خواهد گذاشت شود و اين موضوع بر ارزش بازار شركت بانك هم دچار نقصان مي
به  هااي از نظر نمونه. دشهاي مالي اشاره  صورتگيري عناصر  ها در اندازه ها به چالش بانك اين پژوهش در تمام مصاحبه

   :استشرح زير 
چـون هـم دارايـي     ؛ها مشكل بيشتري دارند محور است و صنعت بانك بدون تعارف در بازار ايران همه چيز بانك«

   )MI09(. »ثابت دارند و هم دارايي مالي
ست در بانك شما با يك دارايي مالي طرف برانگيزترين حوزه ارزش منصفانه در حوزه بانكي ا كنم چالش فكر مي«

هـاي پرداختنـي هـر دو     هستي به نام تسهيالت، بدهي مالي طرف هستي كه ابزار مالي هم هست به اسم سـپرده 
   )MI11( .»... خواهد ها ارزش منصفانه مي اين

. »كند ها را نابود مي گذاري وام و سپرده و ذخاير بانك قيمت ،زند ها مي ارزش منصفانه بيشترين آسيب را به بانك«
)MI02(  

عنوان جزئي از برنامه  گذاري و توليد، به سرمايه هاي ، تصميماقتصاد دستوريدر سيستم : )دولتي(اقتصاد دستوري 
را برعهده دارند،  توليدعوامل سياسي كه كنترل  ههاي بدن توليدي يكپارچه، توسط سيستم سياسي حاكم يا ساير سازمان

شود   صورت دستوري تعيين مي ها به هاي اقتصادي بنا شده و قيمت بر نظارت بر فعاليت ،اساس اين سيستم. شود گرفته مي
المللي  اين است كه استانداردهاي بين بر خبرگان شده توافق نظر هاي انجام در مصاحبه). 2013 ،1، داد و روزيچكيولك(

ازارهاي رقابتي و آزاد تدوين شده است و اين استانداردها در محيط كشور ما كه داراي اقتصاد دولتي براي كشورهاي با ب
  .گذاري دستوري خواهد شد است و بازار فعالي وجود ندارد، درگير قيمت

يعنـي   .باشـد  دولتي بودن اقتصـاد مـا مـي    ،هاي منصفانه را پياده كنيم ترين مانعي كه داريم در ايران ارزش بزرگ«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wolk, Dodd & Rozycki 
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حاضـر نيسـت كـه اجـازه دهـد       ،ها صاحب مالكيت هست وكار در شركت وقتي كه دولت در واقع خودش در كسب

  )MI10( .»...هاي ما واقعي شود  گزارش
بدون تعـارف آن شـرايط خـاص ايـران را      ]سازي شده است پياده IFRSكشورهايي كه در آنان [آن كشورها هم «

  )MI09( .»...ندارند و اين ساختارهاي نادرست اقتصادي را ندارند 
حـاال آن  . داري است داري است، انگار يك لباسي است كه قشنگ مناسب سرمايه حسابداري فعلي زاييده سرمايه«

سود منتج مي شود، سود براي چه كسي است دولتي است كه در انتها به  آن را آورديم و تن ايران كنيم كه اقتصاد
  )MI08( .»دار واقعا نداريم ما سرمايه ؟دار دار يا سرمايه براي سهام

اگر بازارهاي رقابتي، واگذار شده و به بخش خصوصي داشـته باشـيم   . دولتي است نه مبتني بر بازار اقتصاد كامالً«
 )MI06( .»آيد گيري كند پيش نمي بحث اينكه چه كسي بايد اندازه

  آموزش :تم اصلي دوم
 .شد شود كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد تشكيل مي »هزينه آموزش«و » دهنده آموزش«اين تم از دو تم فرعي 

 مديران و مجريان يا ي مانندبه ساختار نهادهاي مختلف حسابداري المللي بيناجراي استانداردهاي : دهنده آموزش
 دانان، تحليلگران، مداران، حقوق مالكيت، سياست گذاران حسابداري، ساختار دادگاهي، قانونسيستم قانوني و حسابرسان، 

بندي، مقامات حسابداري و مالياتي، ساختار راهبري شركتي، نهادهاي آموزشي و بازارهاي مالي نياز  هاي رتبه نمايندگي
 ،دشواري خاصي ندارد كمابيشموزش عمومي استانداردها كه آ اين است كه خبرگاناغلب اعتقاد ). 2006، 1بال(دارد 

از تركيب افراد خبره  بهتر است ،ها گيري در شركت كردن اندازه ولي براي عملياتي ،توسط مدرسان داخلي صورت گيرد
اي  حرفهو افراد  يي بيشتري دارندمحيط اقتصادي كشور آشنا ازيرا افراد داخلي ب ؛داخلي و مشاوره خارجي استفاده شود

مختصري از . گيري دانش بيشتري دارند المللي از قبل اين مشكالت عملياتي را پشت سر گذاشته و در زمينه اندازه بين
  :استبه شرح زير  هانظر

 .»اند ميان برها را بلدنـد  آنها آزمون خطا كرده. قطعاً بهتر است ،استفاده شود ]به منظور آموزش[ها  اگر از خارجي«
)MI08(   
بـه نظـرم   ... دهنده خوبي ما االن نداريم  دهند، شايد يك نفر، آموزش استثنا خوب آموزش مي يها سري آدميك «

  )MI11( .»در يك سري موضوعات خاص آموزش دهنده خارجي بيايد بهتر است .بايد نسبي نگاه كرد
كه در ايـن زمينـه كـار     للي الم بيناز نهادهاي ... شود كيفيت آن چناني ندارد  هاي آموزشي كه برگزار مي كالس«

  )MI01( .»ها آموزش است راهكار اول در همه اين... كنند، كمك بگيريم  مي
من خيلي اينكه بخواهم بگويم اصراري بر مدرس خـارجي  . ديده باشند ما بايد مدرسيني داشته باشيم كه آموزش« 

 )MI04( .»خوب هم خيلي داريمگويم، ما مدرسين داخلي  لزوماً برحسب تجربه مي، باشد شخصاً ندارم

گيري  هاي اندازه بر بودن آموزش، اين موضوع را يكي از چالش دليل هزينه كنندگان، به برخي از مشاركت: هزينه آموزش
  :تم فرعي دوم به شرح زير است خصوصشوندگان در  مصاحبه هاي گفتهاي از  گزيده. دانند هاي منصفانه مي ارزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ball 
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   )MI02( .»ها نيست كسي مايل به پذيرش اين هزينه ،آموزش هزينه داردكالً «
تـرين قسـمت كـار     انگار اهميتي ندارد در صـورتي كـه مهـم    ،بودجه كنار گذاشته نشده ،هيچ وقت براي آموزش«

  )MI05( .»است

  هاي اندازه گيري ورودي: تم اصلي سوم
 طبق نظر. تشكيل شده است »گيري اندازهابزارهاي «و » ارزش كارشناسي«، »بازارها«اين تم از سه تم فرعي 

هايي وارد  ههبورس و اوراق بهادار را بتوان بازاري فعال در نظر گرفت كه البته به آن هم شب تنها شايد ،شوندگان مصاحبه
  .شود ميهاي فرعي تشريح  در ادامه تم. وجود ندارد پذيرياتكادر ساير موارد بازار فعال و  ؛ امااست

، بازار بورس و اوراق فعال دانستبا شك و ترديد  آن همتوان  تنها بازاري كه ميشوندگان،  مصاحبهطبق نظر : بازارها
وجود اين اعتقاد بر  با. كردهاي كارشناسي اتكا  هاي سطح بعدي و ارزشها بايد به ورودي براي ساير دارايي .استبهادار 

توان با در نظر گرفتن دامنه تغييرات از آنها  مي و تاريخي فعلي بهتر استاين است كه اين حالت از حالت بهاي تمام شده 
  .كرداستفاده 

اسـت  هـا هـم ممكـن     حاال در دارايي... گذاري باشد  در خيلي از موارد بازار فعال نداريم كه بخواهد مبناي قيمت«
  )MI04( .»عضي ديگر را خيرب ،اش را حساب كنيم باال ارزش منصفانه ها بشود با قابليت اتكاي بعضي دارايي

   )MI02( .»هاي بازار سخت است اتكا به ارزش. بازار ما منسجم نيست« 
يا اگر وجود داشته . قيمت بازارهاي قابل اتكا وجود ندارد وبازارهاي رقابتي واگذار شده به بخش خصوصي نداريم «

  )MI06( .»باشد به خوبي قابل بازيابي نيست

ها بازار نداريم، آنهايي هم داريـم كـه بهتـرينش بـورس      توسعه يافته نيستيم، در خيلي از حوزهاز نظر بازار خيلي «
  ) MI03. (»است يك جاهايي شبهه به آن وارد است

، »دانش«اين تم به چهار دسته مفهومي  كدهاي حاصل از. استتم فرعي دوم ارزش كارشناسي : ارزش كارشناسي
است  شوندگان بر اين خالصه نظر مصاحبه. شده است بندي طبقه »ساختار نظارتي«و  »اي اخالق حرفه«، »سازي تخصصي«

 كافيدانش  كهدهند  كارشناسان رسمي دادگستري كار ارزيابان در هر زمينه تخصصي را انجام مي ،كه در وضعيت فعلي
محصول كار آنان به اطالعات نادرست و مستقل نيستند  به اندازه كافيهاي نظارتي  علت كاستي به ،را ندارندبراي اين كار 

  .منجر خواهد شد
و  المللي بينبا توجه به پيچيدگي و الزامات مربوط به افشاي اين استانداردها، ارزيابان بايد به استانداردهاي 

زش از جهت رعايت الزامات استانداردها اشراف داشته باشند و تحت آمو ،گيري ارزش منصفانه استاندارد اندازهخصوص  به
 »دانش ارزيابي«ديگر  بيانبه . گيرند  اند، قرارهاي منصفانه را داشته كردن ارزش كه قبالً تجربه عملياتي  اي ارزيابان حرفه

  . گيرد عنوان يك دسته مفهومي شكل مي به
گزارش كارشـناس همـين جـوري بـا خوانـدن يـك آدم        .ها مشروط است ي كارشناس خيلي وقتأهمين االن ر«

   )MI07( .»كنند سفانه حسابرسان چشم بسته قبول ميأولي مت ،شود معمولي ده تا غلط از داخلش پيدا مي
   )MI09( .»خيلي كمك كننده است ،آيد ارزيابي باشد كه حسابداري را خوب بلد باشد اگر آن ارزيابي كه مي«
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تواننـد خـوب    نمـي . دانـش ارزيـابي ندارنـد   ... اند  كه ارزياب هستند كه داريم كسانييكي از مسائل و مشكالتي «

  )MI11( .»ارزيابي بكنند
كنند كه وظيفه آنها در  از كارشناس رسمي دادگستري استفاده مي ،دليل نبود نهاد رسمي ارزيابي هدر حال حاضر ب

  :به شرح ذيل است هااي از نظر نمونه .شود سازي احساس مي اصل مسائل دادگاهي است و نياز به تخصصي
  

هـا نيسـتند كـه بخواهنـد دخالـت       ها مربوط به اين زمينـه  هاست و اين اش دادگاه و اين كارشناس رسمي وظيفه« 
   )MI11( .»كنند

ها قضاوت كنم تخصص آن را ندارم  توانم در تمام اين حوزه حسابدار به تنهايي نمي منِ ،وقتي قضاوت زياد است«
نظـر   از خـواهم انجـام دهـم بايـد     گيري هم مي بنابراين وقتي اندازه ،مشخصاً به تنهايي كار من نيست. مفهم نمي

  )MI05( »مشورتي متخصصان خارج از حرفه خودم هم استفاده كنم
گويـد   كارشناس رسمي دادگستري االن تا به آنها بگي مـي . دهد يك نفر هزارتا كار انجام مي ،ما عادت داريم.... «

   )MI08( .»باشد كار مي بياييم يك سري آدم متخصص اين كار را ايجاد كنيم كه كارشناس اين...  كار ماست
ممكن است . ي استا موضوع اخالق حرفه ،چگونگي استفاده از دانش و مهارت هنگام ارائه خدمات به جامعه

  . از مهارت و دانش تخصصي بااليي برخوردار باشنداينكه  يا مستقل نباشند كارشناسان رسمي دادگستري كامالً
   )MI10( .»عدم صداقت كارشناس است ،ترين مشكلي كه دارد بزرگ«
كـل ترازنامـه    و هـا را دسـتكاري كننـد    توانند قيمت مي ،استقالل كارشناس است ،يكي از مواردي كه وجود دارد«

   )MI11( .»گيرد قرار مي تأثيرتحت 
شما پول گرفتي كـه بيشـتر يـا كمتـر      الًشود كه اص ديديد كه چقدر از كارشناسان رسمي دادگستري شكايت مي«

   )MI08( .»شايد اختالف ارزيابي آنها خيلي زياد باشد. ارزيابي كرديد
در . شودمنجر ممكن است به كوتاهي در انجام وظائف  ،ساختار نظارتي مناسب شامل جرائم نامتناسب با تبعات نبود 
  :ارائه شده است مصاحبه شوندگان برخي از نظرادامه، 

اگر قوانين مجـازاتي سـفت و   . جرم بدانيم كه كارشناسي روي هوا عدد ندهدرا  ]كم كاري كارشناس[ ما بايد اين«
  )MI10( .»كار من نيست ،گيري كنم توانم اندازه نمي ،گويد د كارشناس ميتر شو سخت

   )MI11( .»... ضمن اينكه نظارت مؤثرتري روي كار كارشناسان آنگونه كه بايد و شايد نيست«
  )MI04( .»...بر آن كارشناس نظارت درستي نيست ... «

گيري مناسب محيط كشور  ابتدا به يك استاندارد اندازه ،منصفانههاي  گيري ارزش منظور اندازه به: گيري ابزارهاي اندازه
منظور قابليت استفاده و  ها را به است كه انواع داده الزمافزارهاي مالي  نرم پس از آن،عنوان رهنمود عمل نياز است،  به

  .گيري، ثبت و ضبط و نگهداري كند هاي اندازه اتكاي مدل
. هـا باشـد   بعد بقيـه آن كـالً بـه عهـده شـركت      ،ا اينكه رهنمود كلي داشته باشيمما بايد استاندارد داشته باشيم ي«

  )MI10( .»استاندارد براي ارزيابان بايد مفيد باشد
ها وجود نـدارد،   خواهيم بدهيم به يك نفر بگوييم كه تفاوت اشخاص و ارزياب ها را مي فرض كنيد ما كل شركت«
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ها همين ايـن   كش و آن وزن چه باشد؟ ابزار كارش چه باشد؟ از چالش بر اساس چه معياري ارزيابي كنيم؟ آن خط

  )MI08( .»ما استاندارد ارزيابي نداريم است كه اصالً

  هاي منصفانه حسابرسي ارزش :تم اصلي چهارم
تشكيل شده  »افزايش مسئوليت«و » اي اخالق حرفه«، »هاي منصفانه دانش حسابرسي ارزش«تم فرعي سه اين تم از 

  . آنها پرداخته خواهد شد  است كه در ادامه به

بخشي رعايت استانداردهاي حسابداري در  حسابرسان مسئوليت اطمينان: هاي منصفانه دانش حسابرسي ارزش
در گيري ارزش منصفانه  ارزش منصفانه و اندازه براي بررسي حسابرسان بايستي. عهده دارندرهاي مالي را ب صورت
زيرا طبق  ؛داشته باشند گيري ارزش منصفانه دانش كافي مالي، در زمينه استانداردهاي ارزش منصفانه و اندازه هاي صورت

قرار كنندگان  گيري استفاده گزارش آنها مبناي تصميم هستند وها  گيري اندازه مسئولاستانداردهاي حسابرسي، حسابرسان 
 :استان به شرح زير دانش حسابرس شوندگان درباره مصاحبه نظر. گيرد مي

برآوردها و  وارزش منصفانه  هم بايد كارشناسان متخصص داشته باشيم كه بتوانندمان  ما در مؤسسات حسابرسي«
تر و قبل از نظارت درسـت   يك نظارت درست ...باشد  ها مي هايش را ببينند چقدر اين مدل برازنده اين دارايي مدل

  )MI04( .»آموزش درست اهميت دارد
شـود   بنابراين حسابرس مسئوليتش قطعاً بيشتر مي .روم كه حسابرس كرده جلو ميييدي أتدار به صرف  سهام منِ«

 ) MI03( .»حاال آنها بايد خودشان را تجهيز كنند

دستيابي به اهداف حرفه حسابداري توسط حسابداران  آنچه براي ،اي نامه رفتار حرفه مطابق با آيين: اي اخالق حرفه
اي،  طرفي، صالحيت و مراقبت حرفه پايبندي به اصول بنيادي همچون درستكاري، بي :اند از الزم است، عبارت اي حرفه

اي  حسابرس و اخالق حرفه دربارهكنندگان  مشاركت هاي برخي ازنظر .اي اي و اصول و ضوابط حرفه رازداري، رفتار حرفه
   :است آمده زير در

  ) MI12( .»استقالل ندارد ،كار و درآمدعلت از دست ندادن صاحب  حسابرس به«
گويد از كـار كارشـناس    استاندارد در باب استفاده از كار كارشناس داريم كه آنجا مي ،در استانداردهاي حسابرسي«

وقتي كه همين جوري با خواندن يك آدم معمولي ده تا غلط . باشد ولي مسئوليت با خود حسابرس مي ،استفاده كن
سفانه بـراي  أمت ،آيد همين ايرادها كه به چشم مي ،كند ولي حسابرس چشم بسته قبول مي ،شود مياز داخلش پيدا 

ها مشروط اسـت   ي كارشناس خيلي وقتأها داريم ر ما همين االن هم براي تجديد ارزيابي. ما در اين مرحله است
نسـبت بـه آنهـا مسـئول اسـت      چـون   ،و داليل آن خيلي قابل اتكا نيست و حسابرس هم نبايد به آنها اتكـا كنـد  

  )MI07( .»كند سفانه چشم بسته قبول ميأمت

 ،المللي گزارشگري مالي بر هزينه حسابرسي در بررسي اثر استانداردهاي بين) 2012( 1و شي يمك: افزايش مسئوليت
باعث كنندگان و حسابرسان،  تهيه ههاي پيچيدهاي منصفانه، برآوردها و قضاوت ارزش بر پيچيدگي مبتني  كه دريافتند

حسابرسان از جمله افرادي هستند كه  استبر اين  هانظر. سطح عدم قطعيت و ريسك ارائه نادرست افزايش يابدشود كه  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kim & Shi 
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از طرفي . استانداردها قضاوتي هستند ؛ زيرايابد مسئوليت و ريسكشان افزايش مي ،سازي اين استانداردها كه با پياده

  .شود را باعث ميمقاومت از ناحيه حسابرسان  ،اين عوامل ،شوندگان طبق نظر مصاحبه. هستند يكار حسابرسان افراد محافظه
خـواه نـاخواه مقاومـت از     .شود حسابرس مسئوليتش چندين برابر مي .تر است خب حسابرس خيلي برايش سخت«

   )MI04( .»آيد به نظر مقاومت منطقي مي كه باشد طرف حسابرس مي
با ارزش منصفانه دارند چون مسئوليت آنها را  را بيشترين مخالفت .دهد حسابرسان مقاومت زيادي دارند انجام مي«

 )MI09( .»حسابرس محافظه كار است. كند زياد مي

  مقاومت  :تم اصلي پنجم
تشكيل شده است كه در ادامه  »در انتقال ثروت تأثيرمقاومت به علت «و  »مقاومت در برابر تغيير«اين تم از دو تم فرعي 

  .شوند ميتشريح 

هاي رفتار سازماني، افراد هنگام تغيير در سازمان، در برابر تغيير از خود مقاومت  بر اساس تئوري: مقاومت در برابر تغيير
  .دهند نشان مي
كالً افرادي محافظه كار هستيم كه در مقابل تغييـر   ،در ايران و در دنيا انما در واقع جامعه حسابدار ،مطلب ديگر«

  )MI10( .»كنيم مقاومت مي

   )MI08( .»ربطي به اجرا كننده و ناظر ندارد ،مقاومت در هر سازمان امري طبيعي است«
  )MI07( .»كند هميشه قانون جديد مقاومت ايجاد مي«

سود  كه توان ادعا كرد مي. استمقاومت در برابر انتقال ثروت  ،تم فرعي دوم: در انتقال ثروت تأثيرعلت  مقاومت به
كاربردهاي توان  كه از آن جمله مي سود حسابداري كاربردهاي متعددي دارد. هاي مالي است ترين رقم صورت مهم

). 2013 ،و روزيچكي، داد ولك( را نام بردگيري  تصميم و معياري براي ارزيابي عملكرد، ماليات، توزيع ثروت و سود
از آنجا كه ارزش منصفانه بر سود اثر . گيري در ايران است مبناي تصميم ، سوداغلب كه كنند مصاحبه شوندگان بيان مي

گيري  نفعان در مقابل تغييرات ناشي از اندازه نفع زيان ايجاد شود، ذي هاي ذي كدام از گروه در صورتي كه براي هر ،دارد
  .مقاومت نشان خواهند دادهاي منصفانه  ارزش

حاضر نيست كـه اجـازه دهـد     ،ها صاحب مالكيت هست وكار در شركت وقتي كه دولت در واقع خودش در كسب«
  )MI10( .»هاي ما واقعي شود گزارش

  )MI04( .»كنند مقاومت مي ،به نظر من آنهايي كه سودشان حالت زيان پيدا كند يا سودشان كم شود«

  ها فرصت
  صحت اطالعات حسابداري : اولتم اصلي 

المللي  بين هاياستاندارد سمت بهشد، حركت  بيان طور كه همان. اين تم از تم فرعي منبع اطالعاتي تشكيل شده است
كه در  بيان كردندشوندگان  مصاحبهاغلب . سودمندي بيشتر است دليل هاي منصفانه به ارزش در جهت ،گزارشگري مالي

كه  هستند جاري  تاريخي و ارزش محتواي اطالعاتي ندارند و تركيبي از اعداد نامربوط بهاي هاي مالي صورتحال حاضر 
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 ،هاي منصفانه اطالعات حسابداري سازي ارزش با پياده. كنند پذيري ندارند و محتوايي را منتقل نمي قابليت مقايسه و جمع

عنوان  حسابداري بهكه جايگاه شود  باعث مي ها اينهمه  وتر شده  تر و مربوط تر، شفاف تر، واقعي پذير اطالعات مقايسه
   :خوانيم ه را درباره اين موضوع ميمصاحبه شوندچند  نظردر زير . شودمنبع اطالعاتي تقويت 

   )MI09( .»... شود تر حسابداري به واقعيت نزديك ،هاي منصفانه سمت ارزش رفتن بهبا اعتقاد دارم ... «
ديگر اطالعات محرمانه وجود ندارد كه  ،خواهد نشان دهد اين است كه واقعيت را مي فلسفه ارزش منصفانه تمام«

   )MI03(. »گذار نداند مدير بداند سرمايه
سـال پـيش    40 هـايي كـه از   شـركت  .خـورد  درد نميه هاي مالي االن ب صورت. ارزش منصفانه قطعاً مفيد است«

  )MI12( .»پذير نيستند ارزش آنها در دفاتر يك ريالي شده و مقايسه ،كنند فعاليت مي

  شفافيت :تم اصلي دوم
ها با انعكاس شرايط جاري بازار و فراهم آوردن  ها و بدهي ارزش منصفانه دارايي كه كند بيان مي) 2014( 1ورا پوليا

از  ،افزايش تعهد شركت به شفافيت و افشا ،و همچنين دهد شفافيت را افزايش مي ،گيري موقع براي تصميم اطالعات به
هزينه  ،نتيجه دهد و در افزايش اطالعات تسهيم ريسك را بهبود مي .كاهد مياطالعاتي در بازار سرمايه  عدم تقارن 

گذاران  ، سرمايهيابد ميشفافيت افزايش  ،ديگر با افزايش افشابيان به ). 2004، 2ايزلي و اوهارا(دهد  سرمايه را كاهش مي
ها منابع را با  شركت كه شود اين باعث مي. در نتيجه بازده مورد انتظار آنها كاهش يابد شناسند و ميها را بهتر  شركت

عدم تقارن اطالعاتي بين افراد  ،كيفيت بهتر گزارشگري مالي كه مطالعات گوناگوني نشان دادند .مين كنندأهزينه كمتر ت
ها با خالص ارزش فعلي مثبت و افزايش  دهد كه به جذب سرمايه در پروژه اهش ميكرا داخل و خارج از واحد تجاري 

 ،3، كاالهان، هونگ و نولزبيدل( شود مي منجر گذاران گذاري با پايين آوردن بازده مورد نياز سرمايه هاي سرمايه فرصت
   ).2014، 5، نيمتو، شراف و وايت، گودمن2013، 4، شيواكومار و تامايورامان ؛2009

   )MI02( .»... شود هاي منصفانه در بلندمدت موجب كاهش هزينه مالي كشور مي گزارشگري به ارزش«
گذار را بهتـر   بيني سرمايه افزايش شفافيت پيش. شود بهتر مي صد درصداز نظر افشا نسبت به استانداردهاي فعلي «

 )MI07( .»كند مي

ديگر اطالعات محرمانه وجود ندارد كه  ،خواهد نشان دهد همه فلسفه ارزش منصفانه اين است كه واقعيت را مي«
 )MI03( .»گذار نداند مدير بداند سرمايه

  سازي همسان :تم اصلي سوم
تشكيل شده است كه  »هاي مالي سازي صورت پذيري و يكسان مقايسه«و  »توسعه دانش«سازي از دو تم فرعي  همسان

  . در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vera Palea 2. Easly & O`Hara 
3. Biddle, Callahan, Hong & Knowles 4. Raman, Shivakumar & Tamayo 
5. Goodman, Neamtiu, Shroff & White 
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سازي استانداردهاي جديد، بهبود  توان با پياده خالقيت در ادبيات را مي نديدنتكراري و  يها پژوهش: دانشتوسعه 

  . اند شوندگان توسعه دانش را به شرح زير مطرح كرده مصاحبه. توسعه ادبيات را فراهم آوردزمينه بخشيد و 
رو  هاي مالي روبه يك شيوه جديدي با صورتوقتي با . شود دانش حسابداران مي ييك بحث ديگر باعث ارتقا... «

هسـت   يباعث تكاپو در حسـابدار  ،كار برند ههاي مالي ب گذاري جديدي براي صورت شوند يا در واقع مبناي ارزش
   )MI10 ( .»شود يعني باعث رشد حسابداري مي

سـمتي كـه مجبـور     روي بـه  اين است كه شما مي ،كند فرصتي كه ايجاد ميهاي منصفانه  سمت ارزش حركت به«
هـا بتوانيـد تقويتشـان كنيـد و      افزاري گزارشـگري مـالي را در مؤسسـات مـالي و بانـك      هاي نرم شويد سيستم مي

  )MI11( .»بهبودشان دهيد

يكي ، IFRSشد، مطابق با چارچوب مفهومي  بيانطور كه  همان: هاي مالي سازي صورت پذيري و يكسان مقايسه
ويژگي  ،قابليت مقايسه .استمقايسه گزارشگري مالي   بهبود قابليت ،المللي گزارشگري مالي از اهداف استانداردهاي بين

سازد تا  كنندگان را قادر مي شود كه استفاده عنوان كيفيت اطالعات تعريف مي مهم كيفيت گزارشگري مالي است و به
المللي گزارشگري مالي با كاهش تفاوت  هاي بين استاندارد. كنند  شناسايي را ميان اقالم حسابداري يها ها و تفاوت شباهت

دهد و همچنين  مي المللي را ارتقا  بين  مبادالت ،كند مي اطالعات كمكسودمندي به  ،گزارشگري مالي ميان كشورها در
جذب منابع مالي «مفهومي  طبقهكدهاي حاصل به دو  ،در اين تم. دهد ميرا افزايش هاي مالي  قابليت مقايسه صورت

  . بندي شده است دسته »المللي تسهيل فعاليت بين«و  »المللي بين
جايگزين استانداردهاي  IFRS )يك .گذاري خارجي مهم است براي سرمايه IFRS  سازي پياده ،عمدهسه دليل  به
كيفيت بيشتري نسبت به استانداردهاي محلي  IFRS شود از آنجايي كه تصور مي )دو ؛شود كشور مي خاص هر يناآشنا
ممكن است  ،استفاده از استانداردهاي حسابداري يكسان )؛ سهدهد گذاران خارجي بهبود مي شفافيت را براي سرمايهدارد، 

تعداد زيادي از طرفداران  ).2016 ،و همكاران جورج دي(دهد  هاي خارج از مرزها را افزايش  گذاري قابليت مشاهده سرمايه
آن شفافيت مالي و مقايسه    سازي تر است و پياده نداردهاي ملي باكيفيتنسبت به استا IFRSگزارشگري كه معتقدند 

دهد و درنهايت جريان سرمايه  همچنين عدم تقارن اطالعاتي و هزينه سرمايه را كاهش مي .دهد مرزي را بهبود مي برون
  ). 2004ايزلي و اوهارا، (كند  خارجي را جذب مي

 »توان با نرخ پايين تأمين مالي كرد هاي جهاني مي از بانك. ثر استگذار خارجي مؤ سازي در جذب سرمايه شفاف«
)MI02(  
گذار خارجي و هم نسبت به رشد بـازار سـرمايه در ابزارهـاي جديـد، اسـتانداردهاي مـا        هم از نظر جذب سرمايه«

يك تيكـه را قبـول    ،توان يك تيكه را قبول كرد نمي IFRSطبق . برويم IFRSمجبوريم به سمت  .جوابگو نيست
   )MI07( .»هاي منصفانه هست هم بحث ارزش IFRSدر  .نكرد

شـود بـر همـه     تر مي كننده مالي هم درست تصميم تأمين ،كننده منابع مالي اگر درست باشد اطالعات براي تأمين«
   )MI05( .»گذارد تأمين كنندگان اثر مي

). 2013، 1اسكات(حرفه حسابداري شكل گرفته است  درسازي  مليتي، جهاني هاي چند همراه با افزايش شركت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Scott 
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بين كشورها سودمندي  ،گزارشگري مالي از لحاظ اقتصادي گزارشگري مالي با كاهش تفاوت درالمللي  بينهاي  استاندارد

 كه كنند ميشوندگان بيان  مصاحبه). 2016، و همكاران جورج دي (دهد  مي المللي را ارتقا  كند و مبادالت بين را اثبات مي
  . باشد پذير مرزي فهم گذاران برون بايد زبان گزارشگري براي سرمايه ،الملل براي فعاليت در سطح بين

بـراي اينكـه بـا     ،برد كالً رابطه برقرار كردن با دنيا در زمينه حسابداري و ارزش منصفانه ما را به سمت بهبود مي«
  )MI01. (»برويم IFRS دنيا لينك بشويم بايد به سمت

  .شود صورت ذيل ارائه مي ها، مدل پژوهش به در پايان و پس از بررسي كامل تم

  
 هاي منصفانه گيري ارزش هاي اندازه ها و فرصت چالشنمودار . 1 شكل

  گيري بحث و نتيجه
هاي مالي  هاي بورسي را به تهيه صورت برخي شركت، بهادارشد، هيئت مديره سازمان بورس و اوراق  بيانطور كه  همان

 ،المللي با وجود كيفيت باالي استانداردهاي بين. است  كرده  گزارشگري مالي ملزم المللي  بيناساس استانداردهاي  بر
دي سياسي، فرهنگي و اقتصا هاي محيط تأثيركيفيت استانداردها تحت  گرفته مبين آن است كه هاي صورت پژوهش

، گزارشگري ماليالمللي  بينتفاوت اصلي استانداردهاي ملي ايران با استانداردهاي  ،از طرف ديگر. گيرد قرار ميكشورها 
گيري  هاي اندازه ها و فرصتبا هدف تعيين چالش پژوهشاين . استهاي منصفانه  ارزشاستانداردهايي با محوريت 

المللي گزارشگري مالي بر اساس تحليل تم صورت  سازي استانداردهاي بين هاي منصفانه در ايران، در راستاي پياده ارزش
نفر از خبرگان شاغل در سازمان بورس اوراق بهادار،  14 هايي با ، مصاحبهبا عنايت به اشباع نظري بدين منظور .گرفت

ي دانشگاه صورت اعضاي هيئت علمو  حسابداران رسمي افراد شاغل در سازمان حسابرسي، كارشناس رسمي دادگستري،
  . گرفت

 شفافيت

صحت اطالعات 
 حسابداري

 سازي همسان

هاي  ورودي
 گيري اندازه

 آموزش

هاي  حسابرسي ارزش
 منصفانه

 مقاومت

 ها چالش ها فرصت

ها و  چالش
هاي  فرصت
گيري  اندازه
هاي  ارزش

 منصفانه

محيط سياسي و 
  اقتصادي
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به اعتقاد . دارندديدگاه مثبتي هاي منصفانه  گيري ارزش هاي اندازه به فرصت، خبرگان حرفه حسابداري و حسابرسي

 نامربوط اعداد از تركيبي و ندارند اطالعاتي محتواي حاضر حال در مالي هاي صورت ،كنندگان در اين پژوهش مشاركت
در . كنند نمي منتقل را محتوايي هيچ و ندارند پذيري جمع و مقايسه قابليت كه جاري هستند هاي  ارزش و تاريخي  بهاي

از . خواهد شدتبديل  تر مربوط و تر وپذير مقايسه اطالعاتي به حسابداري اطالعات ،منصفانه هاي ارزش صورت استفاده از
عدم  شود مي و باعثكند  مياي نقد آتي فراهم ه بيني جريان براي پيش يهاي منصفانه اطالعات مفيد ارزش ،طرفي ديگر

پذيري  المللي، مقايسه همچنين با پذيرش استانداردهاي حسابداري بين. افزايش يابد و شفافيت كاهش تقارن اطالعاتي
تر منابع  جذب راحت، المللي بيشتر خواهد شد كه اين مورد هاي بين هاي داخلي با شركت هاي مالي شركت بين صورت

با عنايت به وجود فاصله ميان . شود را موجب مي المللي هاي بين و نيز تسهيل فعاليت) گذاري خارجي سرمايه(المللي  بين
سازي  المللي را پذيرفته و پياده محيط حسابداري و گزارشگري مالي ايران و ساير كشورهايي كه استانداردهاي بين

هاي  ارزش يگيري و افشا ، اندازهاز آن هاي خارجي و ساير منافع حاصل جذب سرمايه دليل رسد به نظر مي اند، به كرده
هاي داخلي فراهم  هايي را براي شركت المللي گزارشگري مالي، فرصت سازي استانداردهاي بين منصفانه در راستاي پياده

  . آورد
ري و افشاي اطالعات با گي هاي اندازه چالششد،  بياننيز هاي پژوهش  در قسمت يافتهگونه كه   همان ،از طرفي

توانند مسبب عدم مشروعيت و پذيرش كامل استانداردهاي حسابداري ارزش  مي ،هاي منصفانه محوريت ارزش
 انعوم ،مثال براي. كندبرانگيز  تواند استفاده از اين استانداردها را در عمل، چالش و همين موضوع ميشوند محور  منصفانه

 از نيز فرهنگي، سياسي و اقتصادي مسائل بلكه ند؛نيست تكنيكي لزوماً ،گزارشگري المللي بين استانداردهاي سازي پياده
 هاي ارزش گزارشگري سياسي و اقتصادي هاي ناپايداري و ارز نرخ نوسان و تورم .شوند محسوب مي گذارتأثير عوامل

همچنين آموزش حسابداران و حسابرسان و هزينه اين آموزش نيز موضوعي است كه  .دهد مي قرار تأثير تحت را منصفانه
طبق تئوري رفتار سازماني، هميشه  ،از طرفي. محور باشد كارگيري استانداردهاي ارزش منصفانه هتواند از موانع اصلي ب مي

گيري و افشاي ارزش منصفانه  ازهنداشتن الگوي اند تغيير مقاومت وجود دارد و حتي ممكن است كه مشروعيت در برابر
ساز مقاومت در برابر رعايت و پذيرش استانداردهاي حسابداري با محوريت ارزش  بين اعضاي حرفه، از عوامل فني زمينه

گيري و همچنين حسابرسي  هاي اندازه عنوان ورودي همچنين نبود بازار فعال و ارزش كارشناسي به. شودمنصفانه 
است كه در قسمت قبل به   گيري ارزش منصفانه از ديدگاه خبرگان حرفه اندازه ديگر هاي چالش از ،هاي منصفانه ارزش

  .گذاشته شدبحث به صيل فت
، طاهري و رحماني )1396( و همكاران مقدسي ،)1396( و همكاران هاي حاجي كرماني نتايج اين پژوهش با پژوهش

هاي منصفانه  ارزش تر بودن مربوطهاي آنان نيز مبين  نتيجه پژوهشخواني دارد،  هم )1396(بشرويه  و كرمي و بيك) 1396(
 نبودهاي آموزش،  ، به كاستي)1396(بشرويه  كرمي و بيك ، در مقالهمثال براي. استشده تاريخي  نسبت به بهاي تمام

شده اشاره  پژوهشاين  شده در مطرحهاي مالياتي و ساير موارد  گيري و ارزيابي، بازارهاي ناقص، سياست استاندارد اندازه
 همچنين نتايج اين پژوهش با. مشابه نتايج پژوهش حاضر است و تضادي در نتايج وجود نداردآنان كه نتايج  است
گزارشگري  آموزش افراد درگير در فرايند ، در پژوهش آنان نيزهمسو است) 2018( و همكارانش پژوهش سوئيت هاي يافته

  . شده استشناخته هاي منصفانه  گيري ارزش هاي اندازه از چالش ،پذيرش استاندارد جديد بر سود حسابداري تأثيرمالي و 
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  هاي پژوهش و محدوديتپيشنهادها 

استانداردهايي با  سازي منافع پياده كه رسد نظر مي به ،هاي منصفانه گيري و گزارشگري ارزش هاي اندازه رغم چالش علي
 ،هاي اين پژوهش هاي حاصل از يافته منظور رفع موانع و چالش به ،البته. توجه باشدشايان انه هاي منصف محوريت ارزش

سمت اقتصاد آزاد حركت  به كشوراقتصادي حاكم بر وضعيت  مادامي كهتوان ادعا كرد  مي. بايد گامي بلند برداشته شود
از اين رو تا زماني كه تدابيري . هاي منصفانه تحقق نخواهد يافت ارزش و همچنين گزارشگري گيري نكند، اهداف اندازه

هاي منصفانه به  گيري و گزارشگري ارزش ، اندازهنشودبراي اقتصاد دولتي، تورم و ماليات در سطح كالن اقتصادي اتخاذ 
جنبه بسيار المللي  اي بينسازي استاندارده پيادهآموزش نيز در . بهبود سودمندي اطالعات حسابداري كمكي نخواهد كرد

شده تاريخي به  گذار از بهاي تمامتجربة با  المللي اي بين ن حرفهامدرس ازآموزش،  برايتوان  ميكه است مهمي 
هاي  هزينهشود تواند موجب  بر آن، آموزش جامعه حسابداران و حسابرسان، مي عالوه. بردهاي منصفانه بهره  ارزش

هاي منصفانه  گيري و گزارش ارزش دليل منافع حاصل از اندازه به كاهش يابد؛ اماجامعه محتمل ناشي از مقاومت اعضاي 
استانداردهاي منظور همگرايي هرچه بيشتر با الزامات  بهشود كه  ميكه در اين پژوهش بدان پرداخته شد، پيشنهاد 

هاي خارجي، افزايش شفافيت و ساير  گذاري تسهيل دريافت سرمايه برايالمللي گزارشگري مالي و جامعه جهاني  بين
به . شودتوسط سازمان حسابرسي تسريع محور،  سازي استانداردهاي حسابداري ارزش منصفانه فرايند پيادهمنافع حاصله، 

اطالعات  به توسعه دانش و مفيدبودن ،هاي منصفانه سمت ارزش گرفتن از بهاي تاريخي و حركت به فاصلهحال، هر 
بندي ارزيابان مستقل و همچنين تدوين قوانين بازدارنده در  رتبه شود براي ميپيشنهاد  ،بر آن عالوه. انجامد ميحسابداري 

هاي  گيري ارزش مزاياي ناشي از اندازه گفتني است،. شودگيري ارزيابان، تدابير الزم اتخاذ  خصوص تخلف در اندازه
همكاري منسجم سازمان حسابرسي، سازمان  از طريقالمللي،  استانداردهاي حسابداري بينسازي  منصفانه در راستاي پياده

  . بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي و بانك مركزي محقق خواهد شد
توان با استفاده از روش  ميگيري،  افزايش سودمندي اطالعات حسابداري در تصميم مربوط به هاي آتي پژوهشدر 
هاي منصفانه  هاي مالي، در زمان استفاده از اطالعات ارزش كنندگان از صورت  آيا استفاده ي بررسي كرد كهآزمايشگاه

توان  ميدر ضمن، . يا خير دهند تري را انجام مي تر و صحيح هاي دقيق گيري تصميم ،اطالعات بهاي تاريخيجاي  به
مطالعاتي را انجام  ،المللي در داخل كشور استانداردهاي حسابداري بينسازي گام به گام  منظور يافتن نحوه مناسب پياده به

به لحاظ سياسي و اقتصادي با ساير كشورهايي كه اين استانداردها را  ،سازي آن در ايران طور مسلم، پياده داد؛ زيرا به
گيري  هاي اندازه ها و فرصت به بررسي چالش ،توان در پژوهشي جداگانه همچنين مي. ، متفاوت استاند كردهسازي  پياده
  .رفع شوددهي اين پژوهش نيز  هاي كمي پرداخت تا محدوديت تعميم هاي منصفانه با استفاده از روش ارزش

جهت  درشمار بودن افراد متخصص  انگشت. هاي پژوهش حاضر اشاره خواهد شد در ادامه به برخي از محدوديت
 ازهاي منصفانه در داخل كشور،  شينه ادبيات مربوط به ارزشپيشبرد اهداف پژوهش و همچنين محدوديت در پي

را كننده  ممكن است مشاركت ،مصاحبهبر بودن  گير بودن و زمان وقت همچنين. هاي پژوهش حاضر است محدوديت
 ،كيفي پژوهشهاي هر  از محدوديت ديگر يكي. دگذار مي بر كيفيت و نتايج پژوهش اثر و اين موضوع احتماالً كندكالفه 
دارد و ممكن است بر تفسير وي اثر بگذارد، نياز ها  كيفي به تفسير دادهپژوهش زيرا  ؛هاي شخصي پژوهشگر است گرايش
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طرفي تحليل و  ها با بي هاي حاصل از مصاحبه هاي ذهني، داده نظر از گرايش صرف كهتا حد امكان تالش شده است  اما

 ،دارد و تا اجراي آنبستگي ي منصفانه به اجرا و كيفيت اجرا ها همچنين پيامدهاي حاصل از ارزش. دشونتفسير 
هاي  محدوديت ازيكي ديگر نيز مسئله اين  .تشريح كنندخود را  مفاهيم ذهنيصورت دقيق  توانند به شوندگان نمي مصاحبه

  .پژوهش حاضر است

  منابع
  .كيهان انتشارات :تهران .تحقيق كاربردي هاي روش .)1382( عليرضا آستانه، دربان ازكيا، مصطفي؛

. )، متـرجم ابـراهيم افشـار  (. اي زمينـه  نظريـه  توليـد  مراحل و فنون :كيفي پژوهش مباني). 1392(اشتراوس، انسلم؛ كوربين، جوليت 
  .نشر ني: تهران

 ارتبـاط  بهبود در مالي هاي گزارش در منصفانه ارزش كاربرد تأثير). 1396(الدين، محمود؛ حيراني، فروغ  حاجي كرماني، سميرا؛ معين
 .72 -53 ،)2(7، هاي تجربي حسابداري فصلنامه پژوهش. حسابداري اطالعات ارزشي

 ايـران  بـانكي  شبكه اعتباري زيان بر يك كدام تسهيالت، منصفانه ارزش يا شده تمام بهاي). 1396(طاهري، ماندانا؛ رحماني، علي 
  . 508 -481 ،)33(10، هاي پولي و بانكي پژوهش. است مؤثرتر

. گيـري  انـدازه  بـر  تأكيد با ايران در منصفانه هاي ارزش نظام سازي پياده مدل تدوين). 1396(بشرويه، سلمان  كرمي، غالمرضا؛ بيك
  . 596 -573 ،)4(24، حسابرسي و حسابداري هاي  بررسي

كيـد  أبا ت :ايران مالي گزارشگري در منصفانه ارزش كارگيري به فني هاي چالش شناسايي). 1397(محمدي، مريم؛ رحماني، علي  گل
  . 414 -387 ،)3(25حسابرسي،  و حسابداري هاي  بررسي. IFRS13بر الزامات 

 پورتفـوي  منصـفانة  ارزش برآورد تأثير). 1396(مقدسي نيكجه، مينا؛ حجازي، رضوان؛ اكبري، مرتضي؛ دهقان دهنوي، محمد علي 
. )ايرانـي  بانـك  يـك  :مـوردي  همطالعـ ( مـالي  گزارشـگري  المللـي  بـين  استانداردهاي رويكرد با ها بانك اعطايي تسهيالت
 . 621 -597 ،)4(24 حسابرسي، و حسابداري هاي  بررسي
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