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 چكیده

از اول ژانویه « اندازه گیری ارزش منصفانه» باعنوان 13المللی شماره اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین
شود. های ارزشیابی علمی کامالً حس میای، نیاز به تکنیکرو در جامعه حرفهالزامی گردید. ازاین 2013

ها کها و درجه ریسهایی که برای محاسبه آنها اطالعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسکتکنیک
ی گیرو شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه

و تحلیل  ایطریق مطالعه کتابخانه که از ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است
دولتی های غیرنیت اقتصادی در بانکهای تدوین الگوی ارزش منصفانه و امانجام شد و مقولهترکیب افرکیفی 

 محاسبه گردید و در نهایت با 845/0ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 
-بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم، رتبهSWARAش رو استفاده از

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به  زوجی، برای سنجش فاصله T آزمون و  SPSSافزار
، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت ARASک کمک تکنی

ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از . یافتهگردیدهای غیردولتی ایران پیشنهاد مطلوب در بانک
گیری اندازه گر؛مداخلههای تها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخصزیرساخ ؛های ضرورتمهمترین شاخص

اندازه گیری ارزش منصفانه از ؛ های عملکرد و وضعیت موجودبهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص
و 13های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره مهمترین شاخص

 17آماری از بین نمونههای غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر صادی در بانکامنیت اقت
 .بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است

 .بانکهای غیر دولتی،  ارزش منصفانه،  امنیت اقتصادی، 13استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره  :واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1

اقتصاد مقاومتی الگویی عملیاتی از اقتصاد اسالمی است که در آن، آسیب ناپذیری، استحکام و امنیت نظام 
اقتصادی به عنوان هدفی محوری مورد توجه قرار می گیرد. این الگو برای مقابله با آسیب پذیری های درونی 

ویی ئه می شود. نیاز به ارائه چنین الگو بیرونی اقتصادی و تقویت انعطاف پذیری و مقاومت نظام اقتصادی ارا
در شرایط تحریم اقتصادی به شدت احساس می شود. با این حال، اقتصاد مقاومتی طرحی بلندمدت برای 
کاهش آسیب پذیری های اقتصادی، حتی در صورت نبود تحریم یا شوک های اقتصادی برون زاست. بنابراین، 

می، ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب پذیری های اقتصاد و ترفندهای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اندیشه اسال
ایمن ساز در رویکرد اسالمی است. در مورد ثبات اقتصادی می توان گفت: اقتصادی با ثبات است که آسیب 
پذیری خود را در برابر شوک های داخلی و خارجی به حداقل برساند و بتواند راه را برای یک رشد اقتصادی 

از نماید. امنیت اقتصادی نیز بخشی از امنیت ملی یا امنیت فراگیر است. تقویت امنیت اقتصادی می تواند پایدار ب
موجب تقویت امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شود و همچنین از تقویت آنها متأثر گردد. امنیت اقتصادی 

شرایط برقراری امنیت اقتصادی،  عامل برقراری تعادل، ثبات و آرامش در عرصه های اقتصادی خواهد بود. در
فعاالن اقتصادی اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و صاحبان عوامل تولید می توانند 
برنامه منظم و بلندمدت شان را برای اهداف خود در سیستم دنبال کنند. یکی از پیش شرط های اساسی در 

ه اط آسیب زاست. شناسایی این نقاط و چگونگی اثرگذاری آنها ، زمینتحقق ثبات و امنیت اقتصادی، شناسایی نق
طراحی سیاست های مناسب برای کاستن این آسیب پذیری ها را فراهم می کند. به طور کلی، وابستگی 
اقتصادی، بوروکراسی کند اداری، عدم شفافیت اطالعاتی، بیکاری، کم کاری و تورم، ضعف ساختار مالیاتی، 

ویه و رواج روحیه مصرف زدگی، از جمله موانع درونی ثبات و امنیت اقتصاد کشور هستند )خلیلیان واردات بی ر
از سوی رهبر معظم  1392سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در اواخر سال (. لذا 1397اشکذری، دوستی ، 

 های خارجی در حوزه اقتصادانقالب مطرح شد، رویکردی فعاالنه برای مواجهه با موانع و مشکالت ناشی از فشار
است. به منظور تحقق کامل رویکرد اقتصاد مقاومتی الزم است تا راهبردها و راهکارهای اجرایی آن بیان شده 

توسعه واحدهای کوچک و متوسط و نیز بازار مالی برای این نوع شرکتها  و سپس در مرحله اجرا محقق شود.
وجود نظام مالی کارآمد  ه رشد بلند مدت اقتصاد است چرا کهیکی از اصلی ترین راهکارها جهت دستیابی ب

یند آمنجر به تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه سازی فر
رای ب IFRS13))13شماره  تخصیص منابع خواهد شد و بکارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی

 چک و متوسط گامی در راستای رسیدن به هدف مذکور است.واحدهای تجاری کو
های با اضافه شده است، یکی از بحث  IFRS13 1در سالهای اخیر که ایران به کشورهای پذیرنده اجرای 

المللی های منصفانه است. در بسیاری از استانداردهای بینتعیین ارزش IFRS 2اهمیت الزامی شده طبق
الم های منصفانه برای تعیین ارزش اقالمللی حسابداری، بکارگیری ارزشگزارشگری مالی و استانداردهای بین

                                                           
1 International Financial Reporting Standard No. 13 
2  International Financial Reporting Standard 
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گیری با عنوان اندازهIFRS13 های منصفانه،دارایی و بدهی الزامی شده است. با توجه به اهمیت تعیین ارزش
طور ویژه پرداخته است و الزاماتی را برای تعیین های منصفانه بهگیری ارزشهای اندازهارزش منصفانه، به روش

ها که بازار های منصفانه برای برخی داراییارزش .ها وضع کرده استها و بدهیهای منصفانه داراییارزش
دارد گیری است که استانند به راحتی قابل مشاهده و اندازههای موجود در بازار همسان هستفعال دارند و با دارایی

هایی که بازار فعال و در ها و بدهیعنوان ارزش خروجی یاد کرده است. اگرچه برای برخی داراییمزبور از آن به
 ناسانهای منصفانه به کارشبرای تعیین ارزش .توان ارزش آنها را تعیین کرددسترسی ندارند و به راحتی نمی

تفاده های ارزشیابی اسهای منصفانه از تکنیکشود. کارشناسانی که برای تعیین ارزشارزشیابی مراجعه می
های بورسی نیز از مدلهای بورسی و غیراند، معدود هستند. حتی برای تعیین ارزش سهام شرکتکرده

مت ی فعلی، استفاده نشده و قیهاهای مبتنی بر ارزشمرتن و مدل -گذاری نظیر مدل گوردون، بلک شولزقیمت
 .(1396 آقائی قهی،) ها و بدهی ها تعیین شده استها بر اساس ارزش روز داراییسهام شرکت

های اخیر تحقیقات معدودی در رابطه با پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در طی سال 
ای بانکها نیز همانند شرکتهای بورسی ملزم به اجرای استانداردهشرکتها صورت گرفته  است، اما با توجه به اینکه 

بین المللی شدند به این منظور باتوجه به اینکه تحقیقی در خصوص پیاده سازی استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی در بانکهای غیردولتی انجام نشده است لذا در این تحقیق به این حوزه با اهمیت پرداخته 

 همچنین در حال حاضر در موارد متعددی از جمله انتشار صکوک، افزایش سرمایه از محل تجدید .دخواهد ش
ش ارائه گزار های سهامی عام و ...سیس شرکتأسسین در زمان تمؤها و تقویم آورده غیرنقدی ارزیابی دارایی

وی دیگر، در قوانین و از س. ها از سوی ناشران الزامی استگذاری داراییکارشناس رسمی در خصوص ارزش
، ناشران اوراق 15و  11و استانداردهای حسابداری شماره  1390بودجه سال  78مقررات مختلف از جمله تبصره 
سط ها توها در این تجدیدارزیابیاند که تعیین ارزش داراییهای خود مجاز شدهبهادار به تجدیدارزیابی دارایی
ها )به ویژه در معامالت با اشخاص وابسته( بر این، در مواردی شرکتگیرد. عالوه کارشناسان رسمی صورت می
که معموالً این معامالت بر  کنندهای خود اقدام میگذاریهای ثابت و سرمایهبه تحصیل یا واگذاری دارایی

های منصفانه افزایش میدامنه بکارگیری ارزشIFRS با اجرای  های کارشناسان رسمی مبتنی است.ارزیابی
باشد. ثیر آن در شناسایی رویدادهای مالی بسیار حائز اهمیت میأها و تیابد. بنابراین کیفیت ارزیابی دارایی

اتکای اطالعات مزبور است، کید قرار دارد، قابلیتأهای منصفانه مورد تمهمترین موضوعی که در حوزه ارزش
و ارزش دارایی براساس قضاوت اشخاص تعیین  ای صورت نگرفتههای منصفانه، معاملهچرا که در ارزیابی ارزش

تر راستای شفافیت اطالعاتی، تدوین ضوابط مشخص گردد. در ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع و درمی
کشورمان  ها و شرایطهای منصفانه با توجه به تجربۀ سایر کشورها و با در نظر داشتن ویژگیبرای تعیین ارزش

ای ارزیابان هوجه به موارد پیشگفته، اتخاذ تمهیدات الزم برای ارتقای کیفیت گزارشامری ضروریست. لذا با ت
ط ها در بازار سرمایه و همچنین تدوین ضواببخشی بیشتر بر ارزیابی داراییو کارشناسان و ساماندهی و انسجام

 رسد.ها امری ضروری بنظر میالزم برای ارزشگذاری و اطمینان از کیفیت ارزیابی



 شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی ...                                                                 12

 از اول ژانویه« اندازه گیری ارزش منصفانه »با عنوان  13 رای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شمارهاج 

شود. حس می های ارزشیابی علمی کامالًای، نیاز به تکنیکرو در جامعه حرفهالزامی شد. از این 2013
ها کها و درجه ریسهایی که برای محاسبه آنها اطالعات شفاف، از جمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسکتکنیک

است. رویکردهایی  IFRS و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. تعیین ارزش منصفانه یکی از جذاب ترین مباحث
رای تعیین ارزش منصفانه به آن اشاره شده است، رویکرد ب 13المللی شماره که در استاندارد گزارشگری مالی بین

ها های ارزش فعلی است. برای استفاده از این مدلشده، رویکرد درآمدی و تکنیکبازار، رویکرد بهای تمام
گیری کنند و های غیر بازاری را اندازههای بازاری و ریسکهای اعتباری، ریسکها باید انواع ریسکشرکت

، IFRS13یکی از نقاط ضعف بانکهای ایرانی برای استفاده از. دت ارزش منصفانه لحاظ کننبرای محاسبا
در انجام برآوردهای جریانات نقدی آتی، نرخ تنزیل، انتظارات درخصوص نوسانات بازار و ریسک است.  ضعف

کرد،  مناسبی تعیینهای منصفانه توان ارزشاگرچه با وجود انتظارات از ریسک و بازده و جریانات نقد آتی می
ا نوسانات ها بدهد. تحت شرایطی که ارزشها را نمیولی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اجازه تعیین این نرخ

برای  رسدرو به نظر میها تا حدی نامعقول و دست نیافتنی است. از اینزیادی همراه است اطمینان به آن ارزش
 های منصفانهباید ابتدا ابهاماتی که تعیین ارزش ،13شماره  المللیینتحقق الزامات استاندارد گزارشگری مالی ب

 دار برای سنجشعنوان نهاد صالحیتکند برطرف شود و مرجعی را بهرا با تردید مواجه می و امنیت اقتصادی
 .(1396)آقائی قهی، ای معرفی کردهای منصفانه به جامعه حرفههای انجام شده برای تعیین ارزشارزیابی

( و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 27/06/1390)مورخ  همچنین به موجب مصوبات سازمان حسابرسی
برخی نهادهای مالی و ناشران بزرگ بورسی و فرابورسی، که دوره مالی ، (18/08/1395و  21/10/1392)مورخ 

بعد از آن شروع می شود، ملزم به تهیه و ارائه یک مجموعه صورتهای مالی ساالنه  و01/01/1395آنها از تاریخ 
به عنوان مبنای گزارشگری  IFRS هستند. با پذیرش مجموعه IFRS حسابرسی شده بر اساس مجموعه 

مالی در ایران، چگونگی اندازه گیری ارزش منصفانه و افشای اطالعات مرتبط، موضوع جدید و بااهمیتی است 
که جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با آن درگیر خواهد شد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر آگاهی بخشی 

و امنیت اقتصادی  13نسبت به اهمیت و حساسیت های پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 
له این پژوهش ، شناسایی أموارد یادشده مس در نهایت باتوجه به .در بانکها و رفع چالش ها در این راستا می باشد

در بانکهای غیر  و امنیت اقتصادی13موانع موجود در پذیرش استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 
بنابراین در  .دولتی ایران است، اقدامی که می تواند باعث ارزشگذاری منصفانه اقالم دارایی و بدهی ها گردد

 قیق به شرح ذیل می باشد :این پژوهش پرسش های تح
بانک  درو امنیت اقتصادی ( IFRS13) 13 . ضرورتهای اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره1

 های غیر دولتی ایران کدامند؟

و ( IFRS13)13. پیامدها و وضعیت مطلوب درصورت اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی  شماره 2
 ه خواهد بود؟چامنیت اقتصادی 

.شرایط علّی و سبب ساز و شرایط زمینه و وضعیت موجود در بانک های غیردولتی ایران برای اجرای 3
IFRS13   چیست؟و امنیت اقتصادی 
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 کدامند ؟ و امنیت اقتصادی  IFRS13. متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالش های اجرای 4
و امنیت  IFRS13. چه راه کارها و امکاناتی برای رفع چالش ها جهت دستیابی به وضعیت مطلوب اجرای 5

 در بانک های غیر دولتی ایران نیاز داریم؟اقتصادی 
و IFRS13 برای دستیابی به هدفهای گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه و هدف های انتشار و تدوین 

زارشگری مالی ایران باید در راستای رفع چالش های فنی شناسایی شده در این در محیط گامنیت اقتصادی 
پژوهش از سوی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه و نهادهای حرفه ای در حوزه حسابداری و حسابرسی، اقدامات 

هت جکمک به مدیران و سرمایه گذاران حوزه صنعت بانکداری بنابراین اهداف کلی  .بهبود بخشی انجام شود
و رفع موانع در این راستا و ارزیابی وضعیت موجود  13شماره  بین المللی گزارشگری مالی پیاده سازی استاندارد

 استانداردگزارشگری )آنچه که هست( و دستیابی به یک وضعیت مطلوب )آنچه باید باشد( یا همان پیاده سازی

هماهنگ سازی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی  و و امنیت اقتصادی 13 شمارهبین المللی  مالی
تالش دارد ضمن آگاهی مدیران از ریسک های سیستماتیک و پژوهش این به عنوان هدف فرعی  می باشد.

با استفاده  امید است غیرسیستماتیک به بهای تمام شده مستهلک شده و ارزش منصفانه در این زمینه بپردازد.
 گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در صنعتگذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایهپژوهش سرمایهاز نتایج این 

بانکداری را دارند، بتوانند با اطمینان بیشتری به صورتهای مالی نمونه بانکها اتکا کنند. همچنین از دیگر اهداف 
ناصر العات مالی برای فهم بیشتر عتوان کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطاین تحقیق می

 اشاره کرد. و امنیت اقتصادی های مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیصورت

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 پژوهشنظری  . مبانی2-1

همچنین زا و ها و نقاط آسیبایجاد ثبات و امنیت اقتصادی با تحقق اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناسایی زمینه
با  های خود و پویایی و تطبیقبنیان با توجه به ویژگیحل برای برطرف کردن آن است. اقتصاد دانشراهه ارائ

پذیری باال، ظرفیت مناسبی برای رویارویی با شرایط تحریم و مواجهه با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف
مک آن، ثبات و امنیت اقتصادی کشور را توان به ک( و می117، ص 1395های خارجی دارد )توکلی، شوک

زایش تنها با افتضمین کرد. مشارکت در اقتصاد جهانی و در اختیار داشتن سهم درخور توجه در بازار جهانی، نه
ایر کند، بلکه با درگیر کردن منافع سملی به تأمین هدف استقالل و ثبات اقتصادی کمک می عواید اقتصاد

هانی و که تعامل با بازار جکند؛ گذشته از آنکننده عمل میعنوان عامل تثبیتبه بهکشورها در مبادالت چندجان
افزایش حجم صادرات کشور، عامل مهمی در نشان دادن پیشرفت و اقتدار کشور و ابزاری برای پیگیری اهداف 

موارد وجود نیاز است: اول، در بسیاری از  گیری کلی موردفرهنگی و سیاسی است. در این زمینه دو جهت
پذیری اقتصاد شده است؛ برای نمونه، نبود قوانین جامع در زمینۀ مقابله با قاچاق خألهای قانونی موجب آسیب

پذیری تولیدات داخلی شود. رواج سبک زندگی اقتصادی اسالمی منجر به تأمین تواند باعث آسیبکاال و ارز می
های پرکاری، تولید طیب و نافع، قناعت و زیرا ترویج ارزششود؛ زمان کارایی، عدالت و امنیت اقتصادی میهم

شود و از سوی دیگر، به واسطۀ کنترل مصرف انفاق، از طرفی موجب افزایش کارایی و کاهش اتالف منابع می
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 دیگر عبارت به .کنددر سطح کفاف و انتقال مازاد درآمد از طریق انفاق در راه خدا، به تحقق عدالت کمک می
 شود تأمین مردم ضروری نیازهای که طوری به است؛ جامعه هر اقتصادی حیاتی شرایط همان تصادیاق امنیت

 اما .نشود سلب آنها از آسایش و آرامش و نکند نگران را مردم ضروریات این فقدان احتمال حتی یا و فقدان و

 بتوانند اقتصادی فعاالن و گذار سرمایه آن، در که شود می قالاط وضعی به اقتصادی امنیت دیگر، وجهی از
 امنیت لذا(.  226: 1379 زارعشاهی،) بزنند درازمدت ریزی برنامه به دست محیطی ازخطرهای نگرانیبدون 

نه زمی و مناسب بسترهای ایجاد و اطمینان حصول و خوف و ترس نبود از است عبارت منظر، این از اقتصادی
: 1395 لکزایی، و خسروی) درازمدت در سود کسب به رسیدن جهت اقتصادی تهاییفعال برای نیاز مورد های
109.) 

در  و های ابالغی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است المللی در سیاست استفاده از ظرفیت بینلذا از آنجاییکه 
 زا وهای ابالغی اقتصاد مقاومتی هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون سیاست

المللی  تعامالت اقتصادی بین در( 10و  9لذا برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی )بند . گرا است برون
ی کنیم. استفاده از صورت های مال نیاز به زبانی است که صورت های مالی یکدیگر را به صورت یکسان درک

 .کند امکان تعامل بنگاه های بین المللی را فراهم می IFRS13بر مبنای  بین المللی
مسئله اصلی در حسابداری ارزش منصفانه، وارد کردن اطالعات بازار در صورتهای مالی است تا با افزایش 

تسهیالت و اندازه گیری آن به عنوان  .راهم شوداطالعات صورتهای مالی، اطالعات مفیدتری ف آگاهی دهندگی
یل در فرآیند برآورد آن به دل. یک قلم از دارایی های مالی بانکها، معموالً یکی از موضوعات بحث برانگیز است

عدم دسترسی به بازار فعال برای تسهیالت، معموالً روشها و مفروضاتی را باید لحاظ نمود و نتیجه این برآورد 
در حال حاضر انتشار و افشای ارزش  .(1996، 1و همکارانث بار) خطاهای عمدی و غیرعمدی استشامل 

منصفانه جریانات نقدی آتی مورد انتظار بانک برای تسهیالت در صورتهای مالی مجاز است، درحالیکه در 
احتمال  اساییگذشته و مبتنی بر روش بهای تمام شده تاریخی، برآورد ارزش منصفانه تسهیالت با هدف شن

برآورد ارزش (. ، استانداردهای حسابداری آمریکا114استاندارد شماره ) زیان تسهیالت و ذخیره گیری بوده است
ی از برآورد، نهاگر ارزش منصفا. منصفانه، ارزش جاری جریانات نقد آتی مورد انتظار و مرتبط با دارایی است

ریانات ج ین ارزش از عملکرد مالی مورد انتظار دارایی که در قالبارزش حال و آتی دارایی باشد، بنابراین افشای ا
طرفداران حسابداری ارزش منصفانه بر این باور . نقد آتی یا کسب سود خود را نشان می دهد، حمایت می کند

هستند که ارزش منصفانه نسبت به پایین آمدن شاخص ارزش بازار بانک و سایر ویژگی های کیفی و کمی 
. (2008 ،2بال و توئدی) کی و پیش بینی وضعیت آتی قبل از رخداد بحران می تواند هشدار دهدسیستم بان

 تری از ارزیابی ریسک اعتباری ارزش مربوط ،حامیان این رویکرد مدعی هستند که ارزش منصفانه تسهیالت
یمت دهد و این ق انعکاس میارائه می دهد، زیرا ارزش منصفانه، قیمت بازار یا سایر داده های مبتنی بر بازار را 

بنابراین ارزش  .عالمتی در ارتباط با جستجو اطالعات در رابطه با ریسک اعتباری همه منابع در اقتصاد است
 باالتری بازار، بهای منصفانه شاخصی از کیفیت اعتباری تسهیالت است. همچنین از آنجایی که افراد فعال در
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دارد، بنابراین ارزش منصفانه می تواند  احتمال نکول آتی (بیشتر) رکمت که برای تسهیالتی می پردازند (کمتری)
عالوه بر آن نقطه ضعف اندازه گیری بهای  .(1،2011) لینزمیر شاخصی در تعیین کیفیت اعتباری تسهیالت باشد

ری اتمام شده تاریخی در شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دلیل دیگری برای حمایت از رویکرد حسابد

این ذخایر در واقع احتمال رخداد زیان اعتباری ناشی از نکول است  .ارزش منصفانه توسط استانداردگذاران است
      که بانک به منظورجبران این زیان، قبل از رخداد آن، هزینه منظور کرده و رقم اعتبارات را کاهش می دهد

اطالعات ارزش منصفانه، معیارهای چارچوب نظری را برای  ،مقایسه با سایر مبانی ارزشیابیدر . (2،2010)تورت
بی طرفانه، به  اطالعات ارزش منصفانه مربوط، .ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری بهتر برآورده می کند

های منصفانه تعیین ارزش. (1396 دهقان دهنودی، و هنگام و مقایسه پذیرند )مقدسی نیکجه، حجازی، اکبری
یاد شده است. ولی به اعتقاد  IFRS های اساسیعنوان یکی از چالش، به IFRS از منتقدان از نگاه بسیاری
ها فرصت است. برای حسابداران فرصتی است که دانش برای حسابداران و شرکت IFRS13 نگارنده الزامات

های د تا نیازهای ارزشیابی روز آشنا شونهای ارزشیابی ارتقا بخشند و با تکنیکو تخصص خود را در حوزه
سازی اطالعات را ارتقا ها نیز فرصتی است شفافطرف کنند و برای شرکترا بر IFRS الزامات و اطالعاتی

  .سالم فراهم کنند یطبخشیده تا شرایط گزارشگری رقابتی را در مح
ران از ، مدیمخالفان استفاده از ارزش منصفانه بر این باور هستند که در برآورد ارزش منصفانه بر اساس مدل

داده های نامشهود، برآوردی و انتخابی از صورتهای مالی استفاده کرده که حسابرسی این داده ها برای 
عالوه برآن هیچ استانداردی برای برآورد فرآیند ارزشگذاری منصفانه تسهیالت و  حسابرسان مشکل است.

 بت به جریانات نقد آتی، نرخ تنزیل ریسکبرآورد ابعاد پیچیده درگیر در آن، مثل مفروضات عدم اطمینان نس
بازپرداخت و سایر شرایط بازار وجود ندارد. همچنین در برآورد، اقالمی وارد می شود که منجر به افزایش خطای 

عالوه بر آن هر داده ای پتانسیل اثر بر سایر داده ها و مقدار خالص ارزش  .عمدی و غیرعمدی برآورد می شود
انتظار  .ترکیب این جنبه ها قابلیت اتکا به برآورد ارزش منصفانه را کاهش می دهد .دارد منصفانه تسهیالت را

این رابطه نشان می دهد که مدیران تحت  در وجود خطا در برآورد ارزش منصفانه و الگوی سیستماتیک بانکها
مطالعات تجربی شواهدی را در رابطه با انگیزه  د.شرایط استرس مالی تمایل به مدیریت ارزش منصفانه دارن

های مدیریت برای مدیریت ذخیره زیان تسهیالت با انگیزه مدیریت کفایت سرمایه و سود نشان داده اند )بیور 
به بعد، تنظیم کنندگان استاندارد، محققین بانکی و 1995در سالهای اخیر بخصوص از . (1996، 3و همکاران

اران با مفید بودن اطالعات ارزش منصفانه در رابطه با ارائه زیان اعتباری در مقابل بسیاری از سرمایه گذ
اطالعات بهای تمام شده تاریخی اتفاق نظر داشته اند و این در حالی است که بانکها و سایر نهادهای مالی و 

سهیالت، الی بخصوص تالبته نتایج برخی از تحقیقات، با استفاده ازرویکرد ارزش منصفانه برای داراییهای م
مخالف هستند. این اختالف نظر و عدم اجماع، سؤال کلیدی را در بحث ارزشگذاری تسهیالت و زیان اعتباری 
در سیستم بانکی با رویکرد بهای تمام شده تاریخی یا رویکرد ارزش منصفانه ایجاد کرده است که انگیزه 
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اندازه گیری های مربوط به ارزش منصفانه برای استفاده در حالی که . تحقیقات بسیاری در این حوزه بوده است

و  (2016، 1)کانن و بدارد آنها اغلب ذهنی بوده و مشاهده ناپذیرند کنندگان صورت های مالی سودمند است،
ا تحریف ب قضاوت و ذهنی گرایی زیاد در برآوردهای ارزش منصفانه ممکن است خطرهای نشئت گرفته از

بررسی ادبیات تجربی در این حوزه حاکی از نظرات موافقان . (2013، 2شته باشد )لی و پارکاهمیت را به دنبال دا
و مخالفان استفاده از ارزش منصفانه در تقابل با بهای تمام شده تاریخی است. در حال حاضر از مهمترین 

و مراجع قانون  ت تدوین استانداردهای حسابداریأحامیان استفاده از رویکرد حسابداری ارزش منصفانه هی
ت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا بیان می کند أدر این ارتباط ادوارد تروت از اعضای هی. گذاری هستند

که ارزش منصفانه اغلب برای گزارشگری تسهیالت و سایر ابزارهای مالی مناسبتر است، زیرا ارزش منصفانه 
وصول است را نشان می دهد. همچنین وی بیان می کند که برآورد جاری بازار از جریانات نقدی آتی که قابل 

خالص بهای تمام شده تاریخی تسهیالت اطالعات خاصی برای استفاده کنندگان در رابطه با میزان وصول 
مطالبات و زیان اعتباری فراهم نمی کند، زیرا ماهیت آن جستجو برای اندازه گیری ذخیره مطالبات مشکوک 

ول توسط صندوق بین المللی پتی ت تدوین استانداردها، اخیراً مقاالأنظرات اعضای هی الوصول است. عالوه بر
در رابطه با حسابداری ارزش منصفانه در صنعت بانکی ارائه شده است و همین مباحث را در رابطه با اهمیت 

 .(2009، 3) نووا و همکاران ارزش منصفانه ارائه می دهد

 پژوهش . پیشینه2-2 
 ( پیشینه داخلی و خارجی1)جدول شماره 

 نتیجه پژوهش موضوع پژوهش سال پژوهشگران

سلیمانی 
امیری و 

 محمد خانی
 

1398 

بررسی دیدگاه های 
حسابرسان ایران در 
برآوردهای ارزش 

 منصفانه

ارزش منصفانه، نبود رهنمودهای  3و  2دشواری حسابرسی سطوح 
ی تجربه مآموزشی، بی صالحیتی حسابرس و نبود کارشناسان با 

تواند بر کیفیت حسابرسی ارزش منصفانه مؤثر باشد و همین مسئله 
 استانداردهای حسابرسی لزوم توجه به دانش حسابرسی و بازنگری در

را روشن می سازد. همچنین سازمان حسابرسی مهم ترین مرجع در 
تدوین دستورالعمل های آموزشی درخصوص حسابرسی برآوردهای 

ز این رو، باید این سازمان اقدامات الزم را ارزش منصفانه است؛ ا
 . برای تدوین چنین رهنمودهایی انجام دهد

 ورحمانی 
 طاهری

1396 

بهای تمام شده یا 
ارزش منصفانه 

تسهیالت، کدام یک 
بر زیان اعتباری شبکه 
بانکی ایران مؤثر تر 

 است؟

نتایج این بررسی نشان داد در شبکه بانکی ایران، بهای تمام شده 
تسهیالت در مقایسه با ارزش منصفانه، زیان اعتباری بانک را بهتر 

 .پیش بینی می نماید

                                                           
1 Cannon & Bedard  
2 Lee & Park  
3 Novoa et al 
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 نتیجه پژوهش موضوع پژوهش سال پژوهشگران

حجازی و 
 میهمی

1396 

بررسی دیدگاه های 
متفاوت در تأثیر 
پذیرش استاندارد 
حسابداری ارزش 
منصفانه بر سود 

 حسابداری

نتایج این بررسی نشان داد که بین دیدگاه مدیران مالی با سایر افراد 
مونه و بین دیدگاه حسابرسان داخلی با تدوین کنندگان استاندارد در ن

در پذیرش اثر استاندارد حسابداری ارزش منصفانه بر سود حسابداری 
 .تفاوت معنی داری وجود دارد

محمد عبدهلل 
 1فیاد التوالبه 

2020 

تأثیر حسابداری ارزش 
منصفانه بر عدم تقارن 
اطالعات: مدارکی از 

 بخش بانکی اردن

یافته ها نشان داد که ارزش منصفانه تأثیر منفی و قابل توجهی بر 
عدم تقارن اطالعات در بانکهای تجاری اردن دارد، این نشان می 

دهد که حسابداری با ارزش منصفانه داده های دقیق و مناسب را به 
ارزش اعداد ارزش منصفانه را ، ذینفعان ارائه می دهد و اطالعات

 ن منعکس می کند.برای سرمایه گذارا

نکیتا سوئیت 
 2همکاران و

2018 

بررسی تصمیم به 
اتخاذ زود هنگام 
استانداردهای بین 
المللی گزارشگری 

مالی: مورد استاندارد 
گزارشگری مالی بین 

 13المللی 

یافته های تحقیق قابل توجه است زیرا تحقیقات تفسیری بسیار کمی 
در مورد گزارشگری مالی از دیدگاه آفریقای جنوبی انجام شده است. 

یافته ها نشان می دهد که اکثر مصاحبه شوندگان برای پذیرش 
تصمیم نگرفته اند. ضرورت افشای اطالعات  IFRS 13زودهنگام 

ذیرش ثیر پأدر فرآیند گزارشگری مالی، تبیشتر، آموزش افراد درگیر 
استاندارد جدید بر سود حسابداری، تصمیم های اتخاذ شده از سوی 

رقبا در زمینه پذیرش و رعایت استانداردهای جدید، از عوامل به 
 .تعویق افتادن استفاده از ارزش های منصفانه شناخته شده است

وانگ و 
 3ژانگ

2017 
حسابداری با ارزش 

و ساختار منصفانه 
 بدهی شرکت ها

و امتیاز تبدیل بدهی  3بین استفاده از اقدامات ارزش منصفانه سطح 
یا مدت سررسید بدهی برای شرکتهای دارای عملکرد باال، رابطه 

 کنند. منفی پیدا می

 . روش شناسی پژوهش3
که  )آنچه موجودبا توجه به موضوع این پژوهش، روش تحقیق باید به نحوی انتخاب می شد که هم وضعیت 

داد و هم دستیابی به یک وضعیت مطلوب یا به عبارت بهتر )آنچه باید باشد( را  هست( را مورد ارزیابی قرار می
مناسب  ممکن می ساخت. از این رو، از میان رویکردهای موجود روش شناسی تحقیق، رویکرد تفسیری

 . ازدسدستیابی به اهداف پژوهش را میسر  فراترکیباز متدلوژی تحقیق تشخیص داده می شود تا با استفاده 

 

 

                                                           
1 Mohammad Abdullah Fayad Altawalbeh 
2 Nakita Swait et al 
3 Wang & Zhang   
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 پژوهش( روش 1شکل شماره )

 روش تحلیل فراترکیب . 3-1

به  ای جهت دستیابیروشی مبتنی بر مرور سیستماتیک مطالعات کتابخانه 1یا متاسنتز روش تحقیق فراترکیب
روش  رد. روش بسیار مناسبی برای تحقیق کیفی است و شناخت عمیق پیرامون پدیده مورد مطالعه است

حاصل از سایر مطالعات را برای پاسخگویی به نتایج خود ترکیب فراترکیب پژوهشگر داده های ثانویه نتایج 
عه فرامطال؛ گیردروش فراترکیب در دسته تحقیقات فرامطالعه قرار می .نموده و نتایج جدیدی به دست می آورد

رود فرامطالعه  یم یکی از روش هایی است که به منظور بررسی، ترکیب و آسیب شناسی مطالعات پیشین به کار
گیرنده مجموعه فراتحلیل، فراترکیب، فراروش و فرانظریه است. فراترکیب پژوهشی است که خود به دربر

از این رو از آن تحت عنوان ارزشیابی ارزشیابی ها یاد می کنند. بنابراین ؛ ارزشیابی پژوهش های دیگر می پردازد
مند پژوهش های گذشته دانست.  میتوان مطالعه و بررسی نظام و نوعی پژوهش درباره پژوهش های دیگر است

با که  است 2ای سندلوسکی و باروسو های مناسب برای این منظور استفاده از روش هفت مرحلهیکی از روش
در این ؛ ودشهای زیربنایی پدیده مورد مطالعه پرداخته میهای مرتبط به استخراج متون و مقولهشناسایی مقاله

های روش شود.کیفی در نهایت کدهای مختلف و متعددی استخراج می های تحقیقروش نیز مانند سایر روش
های ارزیابی مناسبی نیز برای ارزیابی روایی و پایایی روش تحقیق فراترکیب وجود دارد که ابزار گیلن و برنامه

 انتقادی از جمله آنها هستند. 

                                                           
1  Meta-synthesis 
2 Sandelowski and Barroso  

 طرح پژوهش:

 کاربردی

روش شناسی: 
 ترکیبی

( روش تحلیل 2(مطالعه مبانی نظری وتحلیل محتوای کیفی1روش های پژوهش: 
( رتبه بندی ضرورت ها و وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و موانع 3فراترکیب 

اولویت بندی و  SWARAبا استفاده ازروش IFRS13)چالش های( اجرای 
و تحلیل شکاف بین وضعیت  ARASراهکارهای موجود با استفاده از تکنیک 

 ( تدوین طرح کلی 4موجود و مطلوب  

 (ARAS ) و تکنیک آراس (SWARA) و روش سوارا SPSSار ابزار پژوهش: پرسشنامه تحلیل شکاف، نرم افز
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 فراترکیب ایمرحله هفت ( الگوی2شماره ) شکل
 2007 باروسو، و سندلوسکی از منبع: اقتباس 

 (SWARA)1روش سوارا . 3-2
های باشد. روش سوارا یکی از روشروش سوارا به معنی روش تحلیل نسبت ارزیابی مرحله ای موزون می

معرفی شد. از  2زاوادسکاس و تورسکیس ، کرسوالینتوسط  2010گیری چندمعیاره است که در سال تصمیم
جامعه روش سوارا شامل خبرگان حوزه مورد مطالعه  شود.معیارها استفاده میاین روش برای محاسبه وزن 

معتقد است بهتر است گروهی از خبرگان گرد هم قرار گیرند و بصورت گروهی دیدگاه  (2010است. کرسوالین )
ه تعیین بندی معیارها نسبت ببندی دیدگاه خبرگان، ضمن رتبهخود را مطرح کنند و پژوهشگر با یادداشت و جمع

 .وزن نسبی آنها اقدام کند

 (ARAS) 3 آراسک تكنی . 3-3

به معنای ارزیابی نسبت افزایشی است و در مطالعات داخلی باعنوان ارزیابی مجموع نسبت  ARASتکنیک 
 پیشنهاد شد. این 2010سال  دربوسیله زاوادساکاس و همکارانش  ARASها نیز از آن یاد می شود. تکنیک 

گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است. بهترین گزینه آن های تصمیمبهترین روشروش یکی از 
بطور کلی تکنیک  است که بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت داشته باشد.

ARAS هترین انتخاب بچند معیاره در جستجوی راه حلی برای  گیریمانند بسیاری از تکنیک های تصمیم
 (.1397گزینه است )حبیبی ،

 هدف : انتخاب بهترین گزینه بر اساس تعدادی شاخص
 .مشخص شده باشد ها قبالًباید اوزان شاخصالزامات: 

 4تحلیل شكاف .3-4

رویکردی مدیریتی برای ارزیابی فاصله میان انتظارات )وضعیت مطلوب( و ادارکات )وضعیت  لیل شکافتح
تعیین فاصله بین آنچه هست با آنچه باید باشد یک ابزار مدیریتی کارآمد برای به عبارتی باشد. موجود( می

 است. عملکردارزیابی 

                                                           
1 Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis 
2 Kersuliene,Zavadskas & Turskis 
3 Additive Ratio Assessment 
4 Gap analysis 
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 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4

 تحلیل فراترکیبمراحل . 4-1

ای لهالگوی هفت مرحدر این پژوهش از فراترکیب پیشنهاد شده است که تحلیل های متعددی برای انجام روش 
 استفاده شده است. بیشترین کاربرد را داردکه  سندلوسکی و باروسو

 تنظیم سؤال های پژوهش گام نخست :

. چیزی استسؤال برای شروع فراترکیب چه های پژوهش است. نخستیننخستین گام فراترکیب تنظیم پرسش
های زیربنایی الگوی ارزش توان سؤاالتی را با مضمون چه؟چه وقت؟و چگونه مطرح کرد؟ مقولهمی همچنین
رزش های الگوی اهای سنجش مقولهکدامند؟ شاخصهای غیردولتی ایران در بانکو امنیت اقتصادی منصفانه 
 و های الگوی ارزش منصفانههای غیردولتی ایران شامل چیست؟ مقولهدر بانک و امنیت اقتصادی منصفانه

 های غیردولتی ایران چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟در بانک امنیت اقتصادی

 مند متونبررسی نظامگام دوم: 

ن های معتبر خارجی و داخلی باهدف تعییمقالهدر  در این مرحله به جستجوی سیستماتیک مقاالت منتشر شده
نیت و ام الگوی ارزش منصفانهمینه ها در زم پژوهششامل تمازمانی مناسب  اسناد معتبر، موثق و مرتبط در بازه

های الگوی ارزش منصفانه در بانکمرتبط با واژه با کلیدپردازد. های غیردولتی ایران میدر بانک اقتصادی
 یافت شد.هش وپژ 70جمعاً غیردولتی ایران 

 نتخاب منابع مناسبجستجو و اگام سوم: 

ار گرفت. یابی قررد ارزکیفی موظ به لحامنبع کیفی هر ط شر 10با  CASP 1ده از روش ستفاابا  ین مرحلهدر ا
باالتر و  21ها  زات آنمتیاع اکه مجموگرفته و منابعی 5تا  1زی از متیا، ایطاین شراجه با امواز منابع در هر یک 

ند اهدکسب کرمنابع که زی متیااسپس با توجه به  ؛ف خواهند شدحذمنابع باقی و کیفی تأیید ظ به لحاد شو
ی خواهند شد. این منابع براساس مواردی چون عنوان، چکیده، محتوا و روش تبه بند، ریلارد ذها مطابق موآن

 :نیز  نحوه امتیازدهی به مقاالت .شوند و منابع نهایی استخراج می شوندتحقیق مانند نمودار زیر غربال می
: ضعیف 10-0و(F): متوسط 11-20 ،(G)ب : خو21-30 ،(VG)ب : خیلی خو31-40 ،(E): عالی 41-50 

(P)  .می باشد 

                                                           
1 Critical Appraisal Skills Programe 
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 ( فرآیند بازبینی و انتخاب3شکل شماره )

  استخراج اطالعات منابع گام چهارم: 

ت ذیل طالعااشامل ول ین جدی شد. استهبنددلی وجدهای منتخب در ت پژوهشطالعاامرحله ، ین در ا
 .باشد: عنوان پژوهش ، روش تحقیق ، پژوهشگر/ پژوهشگران و زمان ، نتایج پژوهشمی

 هاتحلیل و ترکیب یافته و تجزیهگام پنجم: 

 ملاعوم تماا بتدله ، امهمترین بخش یک تحقیق کیفی به روش فراترکیب این مرحله است . در این مرح
، نهااز آهر یک ی نظر گرفتن معنادر سپس با ، و نظر گرفتهدر شناسه ان مطالعه ها به عنوه از شداج ستخرا

ید تا به دگری ستهبنده دتبیین کنندت مقوالدر سپس مفاهیم مشابه ؛ مفهومی مشابه تعریف شددر شناسهها 
های غیردولتی در بانکو امنیت اقتصادی  ارزش منصفانه های الگویه شاخصتبیین کنندی هارین ترتیب محوا

 .دهش شناسایی شووپژو فرعی صلی ی اقالب مؤلفههاایران در 

 پایایی و اعتبار مدل )کنترل کیفیت تحلیل(گام ششم: 

پذیری پذیری و حتی بازتابپذیری، باورپذیری، تصدیقدر پژوهش کیفی منظور از اعتبار، مفاهیمی شامل دفاع
برای محاسبه پایایی در این پژوهش از  است، تحلیل محتوا نظرانیکی از صاحب 1هولستینتایج تحقیق است. 

رمولی شوند. هولستی فاستفاده شده است. در این روش متون در دو مرحله کدگذاری میهولستی  ضریب پایایی
 :ارائه کرده است« شدهدرصد توافق مشاهده»را برای تعیین پایایی داده های اسمی بر حسب 

                                                           
1 Holsti 

 =N) 70) کل منابع یافت شده

 

 های غربال شدهکل چکیده

 کل محتوای پژوهش بررسی شده

 های منتخب برای ارزیابیپژوهش

 =N)53) های نهایی انتخاب شدهپژوهش

     های رد شده به دلیل عنوان نامرتبطپژوهش

(3 (N= 

 نامناسبه نظر چکیده از شدهای ردپژوهش

(5 (N= 

نامناسب     ای لیل محتودبه ه شدهای ردپژوهش

(7 (N= 

 یابیاز ارزبعد ه شدهای ردپژوهش

(2 (N= 

 کل محتوای پژوهش بررسی شده

https://parsmodir.com/db/research/theme.php
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 PAO = 2M / (N1+N2)                                                        (1رابطه)

ترتیب تعداد کلیه  بهN2 و  N1.تعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار می باشدM در فرمول فوق 
بین صفر )عدم توافق( و یک )توافق کامل( PAO 1موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است. مقدار 

محاسبه  845/0، ضریب هولستی در این پژوهش پس از ارزیابی .باشدبزرگتر باشد مطلوب می 7/0است و اگر از 
 . گردید

 های پژوهشالگوریتم خروجی کنترل کیفیت شاخص( 4شکل شماره )

 )ارائه یافته ها(استخراج اطالعات  گام هفتم:

های پژوهش پرداخته به شناسایی شاخص و دئه میشواراحل قبل امری یافتهها، ترکیبافراز روش ین مرحله در ا
معنی و پرتکرار و در های همهای استخراج شده از متون مقاالت مرتبط، با حذف شاخصشود. از شاخصمی

 مقوله فرعی حاصل شد.  85مقوله اصلی و  5های نهایی، بندی شاخصنهایت با دسته

 ( SWARA) مراحل روش سوارا. 4-2

های غیردولتی ایران با روش سوارا تعیین اولویت شده گیری ارزش منصفانه در بانکهای )تعیین( اندازه شاخص
دازه های )تعیین( انشاخص در گام نخست،گیرد. امتیاز یک را میگیرد و مهمترین معیار ابتدا قرار می و است

در  ؛ اندمرتب شده های غیردولتی ایران براساس میزان اهمیتدر بانکو امنیت اقتصادی گیری ارزش منصفانه 
ه های )تعیین( اندازشاخص و مشخص شده است اهمیت نسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی گام دوم، 

های غیردولتی ایران براساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی در بانک و امنیت اقتصادی گیری ارزش منصفانه

 باشد.می (𝑆j)درج شده است که همان « یمتوسط اهمیت نسب»این مقادیر در ستون  ؛شوندبندی میرتبه

                                                           
1 Percentage Agreement Observation 

و شامل کتب اثر 70سی ربر
ت داخلی و خارجیمقاال

حذف 
پژوهش های 

ناکارآمد
نهاییاثر 53سی ربر کد327ستیابی بهد

فرعی( معیار)مقوله85دستیابی به مقوله بندی مفاهیماصلی( معیار)مقوله5ستیابی به د
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ضرورتهای »برای شاخص  (𝐾𝑖)محاسبه شده است. میزان ضریب  (𝐾𝑖)از روش سوارا ضریب  درگام سوم 
که از بیشترین اهمیت « و امنیت اقتصادی( IFRS13) 13اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 

در  ادیو امنیت اقتص های )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانهشاخصباشد. برای سایر برخوردار است، یک می
برای محاسبه وزن اولیه هر معیار، در گام چهارم،  ؛های غیردولتی ایران نیز این مقدار محاسبه شده استبانک

 شده است. استفاده 3از رابطه 

 Kj = Sj + 1 (2)رابطه

 (3)رابطه
𝑄j =

𝑄j−1    

𝐾j
 

𝑄1    (4رابطه) = 1  

 (5 )رابطه
𝑄2 =

𝑄1

𝐾2
=

1

1.63
= 0.613 

 (6)رابطه
𝑄3 =

𝑄2

𝐾3
=

0.613

1.31
= 0.468 

برای محاسبه وزن نهایی از روش نرمال کردن در گام پنجم،  درج شده است.« وزن اولیه»این مقادیر در ستون 
 .ستاستفاده شده است. به این ترتیب وزن نهایی هر عنصر به دست آمده ا 7خطی مطابق رابطه 

 (7)رابطه 
    𝑊j =

𝑄j

∑ 𝑄j
 

 
های اصلی )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد گزارشگری بندی شاخصاولویت( 3جدول شماره )

 در بانکهای غیردولتی ایران با روش سواراو امنیت اقتصادی  13مالی بین المللی شماره 

 کد معیار
متوسط 

 اهمیت نسبی
Kj 

وزن 
 اولیه

 نرمالوزن 

 ضرورتهای اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی
 (IFRS13) 13شماره

1 1 1 4117/0 

شرایط علی یا سبب ساز و شرایط زمینه و وضعیت و امکانات 
 (IFRS13) موجود برای اجرای

63/0 63/1 613/0 2526/0 

پیامدها و وضعیت مطلوب درصورت اجرای استاندارد 
 (IFRS13) 13شماره  المللیبین  گزارشگری مالی

31/0 31/1 468/0 1928/0 

متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالش های اجرای استاندارد 
 (IFRS13)  13شماره گزارشگری مالی بین المللی

35/0 35/1 347/0 1428/0 
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های اصلی )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد گزارشگری ( وزن نهایی شاخص5شکل شماره )
 با روش سوارا و امنیت اقتصادی 13مالی بین المللی شماره 

های ضرورت )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد گزارشگری بندی شاخص( اولویت4جدول شماره )
 با روش سواراو امنیت اقتصادی  13مالی بین المللی شماره 

 کد معیار
متوسط 

 اهمیت نسبی
Kj 

وزن 
 اولیه

 وزن نرمال

کاهش نابرابری )یکسان و  همگرایی جهانی گزارشگری مالی و
 ی(همسان ساز

1 1 1 0877/0 

 0868/0 990/0 01/1 01/0 مین سرمایهأجهانی شدن روشهای ت

 0859/0 980/0 01/1 01/0 ثر با بازارهای بین المللیؤارتباط مهمکاری هوشمندانه و 

 0851/0 971/0 01/1 01/0 جذب سرمایه گذاری از کشورهای خارجی

 0842/0 961/0 01/1 01/0 بهبود سطح سرمایه گذاری های کشور

 0732/0 836/0 15/1 15/0 (در کل اقتصادتی)بهبود شفاف شتریب تیشفاف جادیا

و  تیفیویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری )بهبود ک بهبود
 ی(گزارشگر قیصحت اطالعات از طر

01/0 01/1 827/0 0725/0 

، حجم و عدم  یتر در رابطه با زمان بند دیاطالعات مف ارائه
 ی(نیب شیگذاران)بهبود پ هیبه سرما یآت ینقد اناتیجر نانیاطم

01/0 01/1 819/0 0718/0 

 0711/0 811/0 01/1 01/0 ییاعطا التیتسه یاعتبار یانهایو ز ینقد یانهایجر ینیب شیپ

 0704/0 803/0 01/1 01/0 عمومی اعتماد

ها و  ییدارا متیو ق سکیر نییسودمند در تع یابزارها جادیا
 ها یبده

12/0 12/1 717/0 0628/0 

 0542/0 618/0 16/1 16/0 هیو بازار سرما یبازار اعتبار یبرا یاطالعات یمحتوا

 0536/0 612/0 01/1 01/0 کارایی بهبود

 0406/0 464/0 32/1 32/0 انعطاف پذیری و اختیار مدیریت افزایش
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های ضرورت )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری وزن نهایی شاخص( 6شکل شماره )

 های غیردولتی ایران با روش سوارادر بانک و امنیت اقتصادی 13مالی بین المللی  شماره 

های پیامدها و وضعیت مطلوب درصورت اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین بندی شاخصاولویت( 5جدول شماره )
 در بانکهای غیردولتی ایران با روش سواراو امنیت اقتصادی  13المللی شماره 

 کد معیار
ط سمتو

 اهمیت نسبی
Kj 

وزن 
 اولیه

 مالوزن نر

 0952/0 1 1 1 اندازه گیری ارزش منصفانه

 0942/0 990/0 01/1 01/0 آینده نگر بودن روش اندازه گیری ارزش منصفانه

 0933/0 98/0 01/1 01/0 ارزش منصفانه شاخصی در تعیین کیفیت اعتباری تسهیالت

 (ویشناسایی کاهش ارزش قبل از وقوع آن )مصون ساز
 زودتر زیانهای اعتباری ییشناسا

01/0 01/1 971/0 0924/0 

 0914/0 961/0 01/1 01/0 یو رشد اقتصاد لیمناسب نرخ تنز برآورد

 سکیاندازه گیری مفیدتر برای ادراک عملکرد و ر ارائه
 یاعتبار

01/0 01/1 951/0 0905/0 

افشا به تفکیک ماهیت اندازه گیری ها و سطوح سه  الزامات
 گانه سلسله مراتب ارزش منصفانه

14/0 14/1 835/0 0794/0 

ای لویت بندی داده هوسلسله مراتب ارزش منصفانه )ا تعیین
 (روشهای ارزشیابیر مورد استفاده د

32/0 32/1 632/0 0602/0 

 تیفیبه منظور بهبود ک یابیارزش یاستاندارد ها نیتدو
 یابیکارشناسان ارزش یگزارش ها

42/0 42/1 445/0 0424/0 

 0419/0 441/0 01/1 01/0 و مقررات در عمل نیقوان قیو دق حیصح یبر اجرا نظارت

 0415/0 436/0 01/1 01/0 و بازار یو اقتصاد یقانون یساخت ها ریز اصالح

اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانایی و ثبات  ثبات
 سیاسی و سیاست های خارجی سازنده

0.0101/0 01/1 432/0 0411/0 

 0407/0 428/0 01/1 01/0 یمحور یفناور

 0287/0 301/0 42/1 42/0 رقابتی بازارهای

 0212/0 223/0 35/1 35/0 نسبت کفایت سرمایه  بانک شیافزا

 0153/0 161/0 39/1 39/0 ی( شرکتتی)حاکم ینظام راهبر اصالح

 0116/0 122/0 32/1 32/0 و تخصیص بهینه منابع مالی استفاده

خرد بر اساس  التیمناسب تسه عیو تجم یبند گروه
و اعمال برآوردها در سطح گروه  یمشترک اعتبار یهایژگیو

 جادشدهیا یها

47/0 47/1 083/0 0079/0 
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 کد معیار
ط سمتو

 اهمیت نسبی
Kj 

وزن 
 اولیه

 مالوزن نر

ر ارزش منصفانه در کنا یگسترده الگو یریو بکارگ رشیپذ
 یمال یگزارشگر ییاجرا یضعف ضمانت ها

31/0 31/1 063/0 0060/0 

قرار دادن قابلیت قانونی و ظرفیت مالی یا عملیاتی  مدنظر
 واحد تجاری

18/0 18/1 054/0 0051/0 

 
گیری ارزش منصفانه دراجرای  های پیامدها و وضعیت مطلوب )تعیین( اندازهوزن نهایی شاخص( 7شکل شماره )

 های غیردولتی ایران با روش سوارادر بانک و امنیت اقتصادی 13استاندارد گزارشگری مالی بین المللی  شماره 

های شرایط علی یا سبب ساز و شرایط زمینه و وضعیت و امکانات موجود بندی شاخص(  اولویت6جدول شماره )
و امنیت اقتصادی با  13ارشگری مالی بین المللی شماره برای اجرای استاندارد گز )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه

 روش سوارا

 کد معیار
متوسط اهمیت 

 نسبی
Kj 

وزن 
 اولیه

 وزن نرمال

تمام شده  ی)بها یخیتمام شده تار یبها یریاندازه گ
 )مستهلک شده

1 1 1 0952/0 

شده  تمام یبها یرینگر بودن و نقطه ضعف اندازه گ گذشته
 مطالبات مشکوک الوصول رهیذخ ییدر شناسا یخیتار

01/0 01/1 990/0 0942/0 

 0933/0 98/0 01/1 01/0 احتمال سوخت مطالبات افزایش

 0324/0 971/0 01/1 01/0 گیری دیرهنگام مطالبات ذخیره

 0914/0 961/0 01/1 01/0 رانیپرنوسان ا یو رشد اقتصاد لینامناسب نرخ تنز برآورد

 یوجود خطا در برآورد ارزش منصفانه و الگو انتظار
 بانکها کیستماتیس

01/0 01/1 951/0 0905/0 

 0794/0 835/0 14/1 14/0 یاطالعات مال یناکاف یافشا

روشهای  لویت بندی داده های مورد استفاده دروا عدم
 ارزشیابی

32/0 32/1 632/0 0602/0 

 0424/0 445/0 42/1 42/0 استاندارهای تخصصی برای فرآیند ارزیابی فقدان
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 کد معیار
متوسط اهمیت 

 نسبی
Kj 

وزن 
 اولیه

 وزن نرمال

 0419/0 441/0 01/1 01/0 ربط یو مقررات ذ نینهاد ناظر و قوان یها بخشنامه

 یفعل ستمیو بازار در س یو اقتصاد یقانون یرساختهایز
 بانکها

01/0 01/1 436/0 0415/0 

 0411/0 432/0 01/1 01/0 های اقتصادی و سیاسی ناپایداری

 0407/0 428/0 01/1 01/0 ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات زیر

 0287/0 301/0 42/1 42/0 ناقص یبازارها

 0212/0 223/0 35/1 35/0 بودن نسبت کفایت سرمایه  بانک نییپا

 0153/0 161/0 39/1 39/0 یفعل ی( شرکتتی)حاکم ینامطلوب نظام راهبر عملکرد

 0116/0 122/0 32/1 32/0 یخارج یمال نیمأت

بندی مطالبات در چهار وضعیت جاری، سررسید  طبقه
 گذشته، معوق و مشکوک الوصول

47/0 47/1 083/0 0079/0 

ارزش  یساز ادهیدر خصوص پ یعزم و اراده مل عدم
 منصفانه

31/0 31/1 063/0 0060/0 

ظرفیت مالی یا عملیاتی   به قابلیت قانونی و یتوجه کم
 واحد تجاری

18/0 18/1 054/0 0051/0 

 

 
های شرایط علی یا سبب ساز و شرایط زمینه و وضعیت و امکانات موجود برای وزن نهایی شاخص( 8شکل شماره )

 در بانکهای غیردولتی ایران با روش سوارا و امنیت اقتصادی 13اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 
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های متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالش های )تعیین( اندازه گیری ارزش بندی شاخصاولویت( 7جدول شماره )
در بانکهای غیردولتی ایران با  و امنیت اقتصادی 13منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 

 واراروش س

 کد معیار
متوسط 

 اهمیت نسبی
Kj وزن نرمال وزن اولیه 

 1559/0 1 1 1 ( ) الزامات یو ساختار نظارت رساختهایز

 1106/0 709/0 41/1 41/0 بندی ریسک اعتباری رتبه

 1095/0 702/0 01/1 01/0 سکیبازده و ر لیو تحل یگذار هیسرما سکیاز ر یآگاه

 1084/0 695/0 01/1 01/0 درست منابع ارزی توسط بانک مرکزی به بانکها تخصیص

مناسب اعتبار توسط بانکها بر اساس میزان رتبه  تخصیص
 مشتریان و کاهش مطالبات معوقه

01/0 01/1 688/0 1073/0 

 1063/0 682/0 01/1 01/0 نقاط قوت و ضعف بانکها شناسایی

 IFRS13 کامل الزامات تیبودن رعا بر نهیبر و هز زمان

 (منفعت -نهیمالحظات هز)
34/0 34/1 509/0 0793/0 

و آیین نامه رفتار حرفه ای برای  یتخصص یاستاندارد ها فقدان
 افراد متخصص در حوزه ارزیابی

38/0 38/1 369/0 0575/0 

 0460/0 295/0 25/1 25/0 یعمل یو تجربه ها یحرفه ا یو مهارتها یدانش علم ضعف

ارزش  یریدر بکار گ یسود و خطر اخالق تیریمد یها چالش
 منصفانه

16/0 16/1 254/0 0396/0 

 0328/0 210/0 21/1 21/0 یابیارزش یمدل ها ییبنا ریمرتبط با مفروضات ز مشکالت

و لزوم برآوردهای  یگسترده از قضاوت حرفه ا استفاده
 حسابداری

26/0 26/1 167/0 026/0 

 0208/0 133/0 25/1 25/0 در انتقال ثروتثیر أت لیبه دل مقاومت

 

 
های متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالش های )تعیین( اندازه گیری ارزش وزن نهایی شاخص( 9شکل شماره )

های غیردولتی ایران با در بانکو امنیت اقتصادی  13منصفانه  در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 
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 (ARAS)مراحل اجرایی تكنیک . 4-3
نخستین گام در این تکنیک تشکیل ماتریس تصمیم است. ماتریس تصمیم گیری یک ماتریس برای ارزیابی 

یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه براساس تعدادی معیار امتیازدهی  ؛ تعدادی معیار است تعدادی گزینه براساس
شاخص متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالش های اجرای استاندارد  13شده است. در این مطالعه از 

در بانکهای غیردولتی و امنیت اقتصادی ( ارزش منصفانه IFRS13) 13گزارشگری مالی بین المللی شماره 
شاخص های زیرساختها و ساختار نظارتی )الزامات(، رتبه بندی عبارتند از :  S14تاS01 به ترتیب از  کهایران 

ریسک اعتباری، آگاهی از ریسک سرمایه گذاری و تحلیل بازده و ریسک، تخصیص درست منابع ارزی توسط 
بانک مرکزی به بانکها ، تخصیص مناسب اعتبار توسط بانکها بر اساس میزان رتبه مشتریان و کاهش مطالبات 

 IFRS13نقاط قوت و ضعف بانکها، زمان بر و هزینه بر بودن رعایت کامل الزامات  معوقه، شناسایی
منفعت( و فقدان استاندارد های تخصصی و آیین نامه رفتار حرفه ای برای افراد متخصص  -)مالحظات هزینه

و در حوزه ارزیابی، ضعف دانش علمی و مهارتهای حرفه ای و تجربه های عملی، چالش های مدیریت سود 
خطر اخالقی در بکار گیری ارزش منصفانه، مشکالت مرتبط با مفروضات زیر بنایی مدل های ارزشیابی، استفاده 

برای  ؛گسترده از قضاوت حرفه ای و لزوم برآوردهای حسابداری ومقاومت به دلیل تأثیر در انتقال ثروت
 بسترهای ، ساختها زیر اخص های توسعهعبارتند از : ش A18 تا  A01به ترتیب از که راهکار  18بندی اولویت
 تخلفات خصوص در بازدارنده قوانین تدوین مقررات، و قوانین ، اصالح کنترلی فعالیتهای سطح ارتقای توسعه،

 اهداف به نیل جهت مناسب های سیاست اجرای منصفانه، ارزش بر نظارت و گزارشگری تعیین در دخیل افراد
 رد پیشرفت)کاراتر  و تر دقیق های مدل ایجاد در بندی رتبه های مؤسسه از استفاده و ایجاد اقتصادی، کالن
 تأمین ریسک، سازی مدل ارتقای مؤثر، داخلی های کنترل نظام و مؤثر ریسک اعتبارسنجی(، مدیریت حوزه
 تخصصی کشور، محیط مناسب گیری اندازه استانداردهای تدوین منصفانه، ارزش سازی پیاده برای مناسب مالی
 مالی افزارهای نرم توسعه و ایجاد حرفه، افراد برای آموزشی های دوره برگزاری ها، بانک دانشی مدیریت شدن
 رینبهت و انتخاب ارزشیابی روشهای ای، بهبود حرفه حسابرسی، اخالق دانش به توجه ،لزوم IFRS بر مبتنی
 استفاده شده است.  ؛منصفانه ارزش بر مبتنی مالی گزارشگری انگیزه افزایش ، نتایج ارزیابی و ارزشیابی روش

ماتریس  ؛ ها براساس معیارها )ماتریس تصمیم( تشکیل شده استدر گام نخست ماتریس امتیازدهی شاخصلذا 
  نشان داده شده است. xijو هر درایه آن با  Xم با تصمی

   (8رابطه )

𝑿 = [

𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟏𝟐 … 𝒙𝟏𝒏

𝒙𝟐𝟏 𝒙𝟐𝟐 … 𝒙𝟐𝒏

⋮
𝒙𝒎𝟏

⋮
𝒙𝒎𝟐

⋮
𝒙𝒎𝒏

] 

 نشان داده شده است : 8جدول شماره  در X13×18ماتریس تصمیم 
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 (  تشکیل ماتریس تصمیم8) شماره جدول
X S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A01 00/9 00/9 17/8 00/9 00/9 00/9 00/9 00/8 17/8 00/9 75/7 00/8 00/9 

A02 00/9 00/9 42/8 58/8 00/9 00/9 00/9 42/8 42/8 58/8 42/7 58/7 67/7 

A03 00/9 00/9 83/7 58/8 00/9 00/9 00/9 42/8 83/7 58/8 00/8 58/7 75/7 

A04 00/9 00/9 25/7 58/8 00/9 00/9 00/9 42/8 25/7 58/8 25/6 58/7 67/7 

A05 00/9 00/9 42/8 58/8 00/9 00/9 00/9 42/8 67/6 58/8 83/6 58/7 50/7 

A06 00/9 00/9 83/7 58/8 00/9 00/9 00/9 42/8 08/6 58/8 25/6 58/7 75/7 

A07 00/5 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/5 00/8 00/8 00/8 00/3 00/7 00/9 

A08 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/3 00/7 00/8 00/9 00/8 00/6 50/7 

A09 00/5 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/6 00/9 00/5 00/6 00/7 00/5 67/8 

A10 00/6 00/9 00/9 00/9 00/8 00/7 00/9 00/8 00/7 00/8 00/7 00/8 00/9 

A11 00/9 00/9 00/9 00/8 00/7 00/8 00/6 00/9 00/8 00/9 00/7 00/9 00/9 

A12 00/7 00/8 00/8 00/8 00/8 00/7 00/6 00/7 00/9 00/7 00/8 00/8 83/5 

A13 00/7 00/6 00/7 00/7 00/8 00/8 00/8 00/4 00/9 00/9 00/8 00/8 00/5 

A14 00/4 00/5 00/9 00/8 00/8 00/8 00/8 00/6 00/9 00/8 00/5 00/6 00/9 

A15 00/5 00/7 00/9 00/9 00/9 00/5 00/6 00/7 00/9 00/7 00/8 00/8 33/5 

A16 00/8 00/8 00/9 00/8 00/9 00/9 00/6 00/6 00/7 00/9 00/9 00/9 50/5 

A17 00/4 00/7 00/9 00/7 00/9 00/8 00/9 00/7 00/8 00/7 00/9 00/9 00/6 

A18 00/5 00/6 00/6 50/5 00/6 00/7 00/6 00/6 00/6 00/5 50/5 00/7 00/6 

درایه ر ه ،گیری با روش خطی صورت گرفته استتصمیمماتریس  )نرمال سازی (مقیاس سازی در گام دوم بی
 دهند.  مینشان  𝑛𝑖𝑗و هر درایه آن را با  Nا بمقیاس شده را ماتریس بی

 (9رابطه )
  𝑛𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 

∑ 𝑥𝑖𝑗
 

 

  ها از نوع منفی )زیان( باشند ابتدا باید معکوس شوند و سپس به روش خطی نرمال شوند:اگر شاخص

 (10رابطه )
𝑥𝑖𝑗 =

1

𝑥𝑖𝑗
− 

𝑛𝑖𝑗  (11رابطه ) =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
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 است: (9جدول شماره )به صورت  Nه مقیاس شدبرای ماتریس بی ARASک تکنیبنابراین برونداد 

 مقیاس شده به روش خطیگیری بی( ماتریس تصمیم9شماره )جدول  

برای بدست ، تبدیل شود (V)مقیاس شده موزونبه ماتریس بی (N)مقیاس شده گام سوم باید ماتریس بیدر
ه ها با استفادوزن هر یک از شاخصکه  ها را داشته باشیمموزون باید اوزان شاخصمقیاس آوردن ماتریس بی

شود. ماتریس مقیاس شده ضرب میماتریس بی اوزان محاسبه شده درو  از روش سوارا محاسبه شده است
 شود.نشان داده میVمقیاس شده موزون گویند و با حاصل را ماتریس بی

 خالصه شده است. (10جدول شماره )نتیجه این محاسبه در

 
 
 

N S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A01 070/0 062/0 054/0 061/0 059/0 061/0 068/0 060/0 059/0 063/0 061/0 059/0 068/0 

A02 070/0 062/0 056/0 058/0 059/0 061/0 068/0 063/0 061/0 060/0 058/0 056/0 058/0 

A03 070/0 062/0 052/0 058/0 059/0 061/0 068/0 063/0 057/0 060/0 063/0 056/0 058/0 

A04 070/0 062/0 048/0 058/0 059/0 061/0 068/0 063/0 053/0 060/0 049/0 056/0 058/0 

A05 070/0 062/0 056/0 058/0 059/0 061/0 068/0 063/0 049/0 060/0 054/0 056/0 056/0 

A06 070/0 062/0 052/0 058/0 059/0 061/0 068/0 063/0 044/0 060/0 049/0 056/0 058/0 

A07 039/0 062/0 060/0 061/0 059/0 061/0 38/0 060/0 058/0 056/0 024/0 052/0 068/0 

A08 070/0 062/0 060/0 061/0 059/0 061/0 023/0 052/0 058/0 063/0 063/0 044/0 056/0 

A09 039/0 062/0 060/0 061/0 059/0 061/0 045/0 067/0 036/0 042/0 055/0 037/0 065/0 

A10 047/0 062/0 060/0 061/0 052/0 047/0 068/0 060/0 051/0 056/0 055/0 059/0 068/0 

A11 070/0 062/0 060/0 054/0 046/0 054/0 045/0 067/0 058/0 063/0 055/0 066/0 068/0 

A12 055/0 055/0 053/0 054/0 052/0 047/0 045/0 052/0 065/0 049/0 063/0 059/0 044/0 

A13 055/0 041/0 047/0 047/0 052/0 054/0 061/0 030/0 065/0 063/0 063/0 059/0 038/0 

A14 031/0 034/0 060/0 054/0 052/0 054/0 061/0 045/0 065/0 056/0 039/0 044/0 068/0 

A15 039/0 048/0 060/0 061/0 059/0 034/0 045/0 052/0 065/0 049/0 063/0 059/0 040/0 

A16 063/0 055/0 060/0 054/0 059/0 061/0 045/0 045/0 051/0 063/0 071/0 066/0 041/0 

A17 031/0 048/0 060/0 047/0 059/0 054/0 068/0 052/0 058/0 049/0 071/0 066/0 045/0 

A18 039/0 041/0 040/0 037/0 039/0 047/0 045/0 045/0 044/0 035/0 043/0 052/0 045/0 

= Vij (12رابطه )  Nij ×  Wj 
 (13رابطه )

V = [

v11 v12 … v1n

v21 v22 … v2 n

⋮
vm1

⋮
vm2

⋮
vmn

] 
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 مقیاس شده موزون( ماتریس بی10شماره ) جدول
V S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A01 011/0 007/0 006/0 007/0 006/0 006/0 005/0 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A02 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A03 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A04 011/0 007/0 005/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A05 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A06 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A07 006/0 007/0 007/0 007/0 006/0 006/0 003/0 003/0 003/0 002/0 001/0 001/0 001/0 

A08 011/0 007/0 007/0 007/0 006/0 006/0 002/0 003/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A09 006/0 007/0 007/0 007/0 006/0 006/0 004/0 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A10 007/0 007/0 007/0 007/0 006/0 005/0 005/0 003/0 002/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A11 011/0 007/0 007/0 006/0 005/0 006/0 004/0 004/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A12 009/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A13 009/0 005/0 005/0 005/0 006/0 006/0 005/0 002/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A14 005/0 004/0 007/0 006/0 006/0 006/0 005/0 003/0 003/0 002/0 001/0 001/0 001/0 

A15 006/0 005/0 007/0 007/0 006/0 004/0 004/0 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A16 010/0 006/0 007/0 006/0 006/0 006/0 004/0 003/0 002/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A17 005/0 005/0 007/0 005/0 006/0 006/0 005/0 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A18 006/0 005/0 004/0 004/0 004/0 005/0 004/0 003/0 002/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

 ،ودشمیزان مطلوبیت هر گزینه بوسیله تابع مطلوبیت محاسبه می ARASدر گام چهارم از تکنیک آراس 
له تابع در این گام میزان مطلوبیت هر گزینه بوسی، بنابراین بهترین گزینه آن است که  مطلوبیت بزرگتری دارد

 شود:محاسبه می 14رابطه استفاده از مطلوبیت با 

 (14رابطه)
Si = ∑ Vij

n

j=1

 

بزرگتری دارد. همچنین در نهایت باید  𝑆𝑖شود. بهترین گزینه آن است که برابر یک می 𝑆𝑖مجموع مقادیر 

با یک مقدار بهینه محاسبه  𝑆𝑖براساس مقایسه  𝐴𝑖درجه مطلوبیت گزینه  گردد،درجه مطلوبیت محاسبه 

بهترین مقادیر ماتریس موزون شده قابل  براساس دیدگاه خبرگان، نرم صنعت یا (𝑆𝑜)مقدار بهینه و شودمی

 قابل محاسبه است: 15با استفاده از رابطه نشان داده شده و   𝐾𝑖با  𝐴𝑖حصول است. درجه مطلوبیت گزینه 

 (15 رابطه)
Ki =

Si

So
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[ است و هرچه درجه مطلوبیت به یک نزدیکتر باشد گزینه بهتر خواهد بود. این مقادیر در 1و0بین ] Kiمقدار 
 : آمده است 11جدول شماره 

 هانهیگز ییاوزان نها نییتع (11شماره )جدول 
 رتبه Si Ki هاگزینه

 62/0 971/0 1 (A01توسعه زیر ساختها   )

 62/0 966/0 2 (A02بسترهای توسعه  )

 061/0 959/0 3 (A03سطح فعالیتهای کنترلی ) یارتقا

 060/0 942/0 6 (A04اجرای سیاست های مناسب جهت نیل به اهداف کالن اقتصادی  )

 061/0 954/0 4 (A05اصالح قوانین و مقررات  )

تدوین قوانین بازدارنده در خصوص تخلفات افراد دخیل در تعیین گزارشگری و نظارت بر ارزش 
 (A06منصفانه  )

060/0 943/0 5 

 054/0 840/0 12 (A07تخصصی شدن مدیریت دانشی بانک ها  )

 058/0 908/0 8 (A08ثر  )ؤثر و نظام کنترل های داخلی مؤمدیریت ریسک م

 054/0 841/0 11 (A09استانداردهای اندازه گیری مناسب محیط کشور  )تدوین 

 056/0 877/0 10 (A10مین مالی مناسب برای پیاده سازی ارزش منصفانه  )أت

ر )پیشرفت د سسه های رتبه بندی در ایجاد مدل های دقیق تر و کاراترؤایجاد و استفاده از م
 (A11حوزه اعتبارسنجی( )

058/0 914/0 7 

 053/0 829/0 13 (A12رگزاری دوره های آموزشی برای افراد حرفه  )ب

 051/0 799/0 15 (A13لزوم توجه به دانش حسابرسی )

 049/0 765/0 17 (A14بهبود روشهای ارزشیابی وانتخاب بهترین روش ارزشیابی و ارزیابی نتایج   )

 050/0 789/0 16 (A15اخالق حرفه ای )

 057/0 890/0 9 (A16)   ارتقای مدل سازی ریسک

 IFRS  (A17) 052/0 812/0 14ایجاد و توسعه نرم افزارهای مالی مبتنی بر 

 042/0 650/0 18 (A18افزایش انگیزه گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه )
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های )تعیین(  های متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالشبندی راهکارها براساس شاخص( اولویت10) شکل شماره
های و امنیت اقتصادی در بانک13اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 

 غیردولتی ایران

 

)تعیین( اندازه گیری ارزش  پیامدها و وضعیت مطلوبهای ا براساس شاخصبانکهبندی ( اولویت11) شکل شماره
 های غیردولتی ایرانو امنیت اقتصادی در بانک 13رد گزارشگری مالی بین المللی شماره منصفانه در اجرای استاندا

 

0.971
0.966
0.959
0.942
0.954
0.943

0.840
0.908

0.841
0.877

0.914
0.829
0.799

0.765
0.789

0.890
0.812

0.650

توسعه زیر ساختها  
بسترهای توسعه 
ارتقا سطح فعالیتهای کنترلی و نظارتی

ی اجرای سیاست های مناسب جهت نیل به اهداف کالن اقتصاد
اصالح قوانین و مقررات 

…در تدوین قوانین بازدارنده در خصوص تخلفات افراد دخیل

تخصصی شدن مدیریت دانشی بانک ها 
مدیریت ریسک موثر و نظام کنترل های داخلی موثر 
تدوین استانداردهای اندازه گیری مناسب محیط کشور 
تامین مالی مناسب برای پیاده سازی ارزش منصفانه 

…ای ایجاد و استفاده از موسسه های رتبه بندی در ایجاد مدل ه

برگزاری دوره های آموزشی برای افراد حرفه 
لزوم توجه به دانش حسابرسی

…ابی و بهبود روشهای ارزشیابی و انتخاب بهترین روش ارزشی

اخالق حرفه ای
ارتقای مدل سازی ریسک  

IFRSایجاد و توسعه نرم افزارهای مالی مبتنی بر 
نهافزایش انگیزه گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفا

0.808
0.911

0.973
0.979

0.887
0.957

0.739
0.689

0.714
0.837

0.867
0.777

0.736
0.716

0.777
0.776

0.750

بانک صادرات

بانک پاسارگاد

بانک سامان

بانک ایران زمین

بانک شهر

بانک کارآفرین

بانک گردشگری

بانک پارسیان 

بانک آینده
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 مراحل تحلیل شكاف. 4-4

 .گرددهایی شناسایی ابتدا باید برای موضوع مورد بررسی عاملگام نخست:  

 :هر عامل دو وضعیت دارد
شود و به تعیین می دهندگان از وضعیت موجودوضعیت موجود عامل که براساس ادارکات پاسخ

 .گویند عملکرد آن
شود و به دهندگان از وضعیت مطلوب تعیین میوضعیت مطلوب عامل که براساس انتظارات پاسخ

  .گویند اهمیت آن
ها حتما باید توسط یک گروه گردآوری شود. تعیین فاصله دیدگاه دو گروه مختلف در این بحث مصداق داده

 .ندارد

 امه تحلیل شکافتهیه پرسشنگام دوم : 

 برای تهیه پرسشنامه مخصوص تحلیل شکاف کافی است برای هر عامل از دو دسته پرسش استفاده کنید.
 میزان اهمیت )وضعیت مطلوب، انتظارات( شاخص مورد نظر چقدر است؟

 میزان رضایت )وضعیت موجود ، عملکرد ، ادراکات ( از شاخص موردنظر چقدر است؟
 استفاده شده است . 12با قیدهای مندرج درجدول  نفر از خبرگان حوزه مالی 12گاه در این مطالعه از دید 

 مالک نمونه گیری خبرگان ( 12جدول شماره )
 خبرگان حائز شرط نماد شرط شاخص خبرگی

 α≥5 α 25سال یا  15باالی  میزان تجربه مرتبط

 سطح تحصیالت
تحصیالت تکمیلی 

 (β ≥)کارشناسی ارشد
β 16 

 نهاییخبرگان 
سال و  15تجربه باالی 

α مدرک تحصیالت تکمیلی ∩ β 12 
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 ( پرسشنامه تحلیل شکاف )نظرخواهی از خبرگان(13جدول شماره )

 پرسشنامه تحلیل شکاف

ارزیابی شما از هریک از موارد زیر چگونه 
 است ؟

 اهمیت عملکرد

عاد
اب

 

 سؤاالت تخصصی

 بد
یار

بس
 

 بد
ی

خیل
 

بد
ط 
وس

مت
 

ب
خو

ب 
خو

ی 
خیل

 

ب
خو

ار 
سی

ب
ت 
می

 اه
ی

ال ب
کام

 

ت
می

 اه
ی

ی ب
خیل

 

ت
می

 اه
ی

ب
 

ط
وس

مت
ت 

می
 اه

با
ت 

می
ااه

ی ب
خیل

ت 
می

 اه
 با

ال
کام

 

ی
گیر

زه 
ندا

/ ا
ی

یاب
زش

ار
 

               اندازه گیری ارزش منصفانه

آینده نگر بودن روش اندازه گیری 
 ارزش منصفانه

              

ارزش منصفانه شاخصی در تعیین 
 کیفیت اعتباری تسهیالت

              

شناسایی کاهش ارزش قبل از وقوع 
آن )مصون سازی( و شناسایی زودتر 

 زیانهای اعتباری

              

برآورد مناسب نرخ تنزیل و رشد 
 تصادیاق

              

ارائه اندازه گیری مفید تر برای ادراک 
 عملکرد و ریسک اعتباری

              

شا
 اف

ه و
رائ

ا
 

الزامات افشا به تفکیک ماهیت اندازه 
گیری ها و سطوح سه گانه سلسله 

 مراتب ارزش منصفانه

              

و تجمیع مناسب گروه بندی 
تسهیالت خرد بر اساس ویژگیهای 

مشترک اعتباری و اعمال برآوردها در 
 سطح گروه های ایجادشده

              

تعیین سلسله مراتب ارزش منصفانه 
)اولویت بندی داده های مورد استفاده 

 در روشهای ارزشیابی(

              

ت(
اما

الز
ی) 

ارت
نظ

ار 
خت

سا
 و 

ها
خت

سا
ر 

زی
 

تدوین استاندارد های ارزشیابی به 
منظور بهبود کیفیت گزارش های 

 کارشناسان ارزشیابی

              

نظارت بر اجرای صحیح و دقیق 
 قوانین و مقررات در عمل

              

اصالح زیر ساخت های قانونی و 
 اقتصادی و بازار

              

               فناوری محوری
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 پرسشنامه تحلیل شکاف

ارزیابی شما از هریک از موارد زیر چگونه 
 است ؟

 اهمیت عملکرد

عاد
اب

 

 سؤاالت تخصصی

 بد
یار

بس
 

 بد
ی

خیل
 

بد
ط 
وس

مت
 

ب
خو

ب 
خو

ی 
خیل

 

ب
خو

ار 
سی

ب
ت 
می

 اه
ی

ال ب
کام

 

ت
می

 اه
ی

ی ب
خیل

 

ت
می

 اه
ی

ب
 

ط
وس

مت
ت 

می
 اه

با
ت 

می
ااه

ی ب
خیل

ت 
می

 اه
 با

ال
کام

 

ش
دان

 و 
ت

یرا
تغی

ت 
یری

مد
 

ثبات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد 
مبتنی بر دانایی و ثبات سیاسی و 

 خارجی سازندهسیاست های 

              

               بازارهای رقابتی

               نظام راهبری )حاکمیت( شرکتی

مدنظر قرار دادن قابلیت قانونی و 
 ظرفیت مالی یا عملیاتی واحد تجاری

              

پذیرش و بکارگیری گسترده الگوی 
ارزش منصفانه در کنار ضعف ضمانت 

 های اجرایی گزارشگری مالی

              

 و 
ی

مال
ت 

یری
مد

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

               نسبت کفایت سرمایه بانک

               استفاده و تخصیص بهینه منابع مالی

 و یافته های پژوهش ریپارس مد کینشر الکترون منبع : آرش حبیبی،

به هر یک از سؤاالت،  7تا  1های مطروحه و اختصاص امتیازی از  مورد سؤالاعضای گروه با اظهار نظر در 
      اهمیت ، انتظارات ( و وضعیت موجود  )نظر تخصصی خود را در مورد فاصله و شکاف بین وضعیت مطلوب 

 عاملدر پرسشنامه مذکور از پاسخ دهندگان درخواست شده بود درخصوص . )عملکرد ، ادراکات( اعالم نمودند
پیشنهادی، نظر خود را درباره وضعیت عامل مربوطه در سیستم حسابداری مورد عمل صنعت بانکداری کشور 
اعالم نمایند تا از این طریق زمینه مناسبی برای مقایسه و ارزیابی وضعیت فعلی گزارشگری مالی بانکهای غیر 

تا  1ابی، پاسخ دهنده با اختصاص امتیازی از در این ارزی .دولتی کشور در مورد رعایت عوامل مزبور فراهم شود
، میزان دستیابی به عامل مورد نظر را در گزارشگری مالی رایج اعالم و همچنین نظر خود را از وضعیت عامل 7

نمایانگر تحقق کامل یا رعایت کامل عامل مورد ارزیابی و عدد یک نشان  7عدد  .پیشنهادی ارائه می نمایند
پس از تکمیل پرسشنامه تحلیل شکاف توسط  .ل در وضعیت فعلی گزارشگری بوددهندة فقدان آن عام

 زوجی فاصله و شکاف تحلیل می شود.   tبا کمک آزمون  ،متخصصین
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عملکرد( و وضعیت مطلوب  زوجی بین وضعیت موجود)ادراکات، tآزمون  با روش تحلیل شکافگام سوم: 

 (اهمیت انتظارات،(

میانگین  زوجی برای مقایسه دو  tآزمون ،زوجی انجام گرفت  tآزمون  SPSSنرم افزار 26با استفاده از نسخه 
  tاگر دیدگاه یک گروه را پیرامون دو پدیده جویا شویم از آزمون ،از یک جامعه  مورد استفاده قرار می گیرد

شکاف برای  زوجی تحلیل شکاف است. تحلیل  tزوجی استفاده می شود . پرکاربردترین استفاده از آزمون
 . گرددسنجش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده می 

 به صورت زیر است :  H1و   H0بیان آماری فرض های پژوهش
H0 : µ1 = µ2  . اختالف میانگین ها معنادار نیست ؛ شکاف معنادار نیست 
H1 : µ1 ≠ µ2   . اختالف میانگین ها معنادار است ؛ شکاف معنادار است 

از سطح خطا کوچکتر  sig شود. در اینصورت اگر مقدارانجام می %5فرض آزمون در سطح خطای بطور پیش 
 .بود اختالف میانگین مشاهده شده بین دو گروه معنادار است

 

( نموداررادار)عنکبوتی(تحلیل شکاف بین انتظارات و وضعیت مطلوب )اهمیت ( وادراکات و وضعیت 12شکل شماره )
ارشگری مالی بین المللی های )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد گزصموجود )عملکرد( شاخ

 های غیردولتی ایرانو امنیت اقتصادی در بانک 13شماره 

 ز شاخصایا وضعیت موجود  میانگین ادارکات )عملکرد(یا وضعیت مطلوب و  میانگین انتظارات افراد )اهمیت(
از آنجا  .باشدمیمشخص  اختالف میانگین مشاهده شده )شکاف(درج گردیده است و  13ها در جدول شماره 

بدست آمده است بنابراین اختالف میانگین مشاهده شده )شکاف  000/0که مقدار معناداری بسیار اندک و حدود 
له این شاخص از حد مطلوب فاصینه است. به عبارت دیگر عملکرد بانکهای غیر دولتی در زم معناداریا فاصله(

 .معناداری دارد

 

I1

I2
I3

I4
I5

I6

I7

I8

I9

I10
I11

I12 I13 I14 I15
I16

I17

I18

I19

I20

I21

I22
I23

I24
I25
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 زوجی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  tتحلیل شکاف با آزمون  (13شماره )جدول 

 متغیرها
وضعیت 
 مطلوب

وضعیت 
 موجود

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 معناداری

 Tآماره 

 I1 833/6 750/3 083/3 000/0 743/20 اندازه گیری ارزش منصفانه

آینده نگر بودن روش اندازه گیری ارزش 
 منصفانه

I2 583/6 250/3 333/3 000/0 728/17 

ارزش منصفانه شاخصی در تعیین کیفیت 
 اعتباری تسهیالت

I3 583/6 250/3 333/3 000/0 828/17 

شناسایی کاهش ارزش قبل از وقوع آن 
)مصون سازی(وشناسایی زودتر زیانهای 

 اعتباری

I4 333/6 917/1 417/4 000/0 712/29 

برآورد مناسب نرخ تنزیل و رشد 
 اقتصادی

I5 667/0 417/2 250/4 000/0 951/13 

ارائه اندازه گیری مفید تر برای ادراک 
 عملکرد و ریسک اعتباری

I6 583/6 667/2 917/3 000/0 110/17 

الزامات افشا به تفکیک ماهیت اندازه 
گیری ها و سطوح سه گانه سلسله 

 ارزش منصفانهمراتب 

I7 500/6 250/5 250/1 000/0 745/5 

گروه بندی و تجمیع مناسب تسهیالت 
خرد بر اساس ویژگیهای مشترک 

اعتباری و اعمال برآوردها در سطح گروه 
 های ایجادشده

I8 583/6 250/5 333/1 000/0 091/7 

تعیین سلسله مراتب ارزش منصفانه 
)اولویت بندی داده های مورد استفاده 

 درروشهای ارزشیابی(

I9 500/6 667/1 833/4 000/0 328/23 

تدوین استاندارد های ارزشیابی به منظور 
بهبود کیفیت گزارش های کارشناسان 

 ارزشیابی

I10 583/6 167/2 417/4 000/0 294/19 

نظارت بر اجرای صحیح و دقیق قوانین 
 و مقررات در عمل

I11 500/6 250/2 250/4 000/0 000/17 
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 متغیرها
وضعیت 
 مطلوب

وضعیت 
 موجود

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 معناداری

 Tآماره 

اصالح زیر ساخت های قانونی و 
 اقتصادی و بازار

I12 583/6 000/2 583/4 000/0 023/20 

 I13 500/6 750/1 750/4 000/0 000/19 فناوری محوری

ثبات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد 
مبتنی بر دانایی و ثبات سیاسی و 

 سیاست های خارجی سازنده

I14 417/6 250/1 167/5 000/0 936/24 

 I15 500/6 333/1 167/5 000/0 936/24 بازارهای رقابتی

 I16 500/6 667/2 833/3 000/0 501/18 نظام راهبری )حاکمیت( شرکتی

مدنظرقراردادن قابلیت قانونی وظرفیت 
 مالی یاعملیاتی واحدتجاری

I17 333/5 417/5 083/0 674/0 432/0- 

پذیرش و بکارگیری گسترده الگوی 
کنار ضعف ضمانت  ارزش منصفانه در

 های اجرایی گزارشگری مالی

I18 250/5 583/3 667/1 000/0 504/6 

 I19 500/6 333/3 167/3 000/0 284/15 نسبت کفایت سرمایه  بانک

 I20 500/6 250/3 250/3 000/0 000/13 استفاده و تخصیص بهینه منابع مالی

 I21 597/6 875/2 722/3 000/0 335/46 ارزشیابی/اندازه گیری

 I22 528/6 056/4 472/2 000/0 790/25 ارائه و افشا

 I23 542/6 042/2 500/4 000/0 082/39 زیر ساختها و ساختار نظارتی)الزامات(

 I24 000/6 850/2 150/3 000/0 889/44 مدیریت تغییرات و دانش

 I25 500/6 292/3 208/3 000/0 924/17 مدیریت مالی و سرمایه گذاری

 منبع : یافته های پژوهش   

 گیری و پیشنهادها . نتیجه5

هدف از اجرای این مطالعه به شیوه ی تحلیل فراترکیب و مشخص شدن عوامل کلیدی  اندازه گیری ارزش 
در بانکهای غیر دولتی ایران بود. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری و امنیت اقتصادی منصفانه 

مین سرمایه، همکاری هوشمندانه و أجهانی شدن روشهای ت )یکسان و همسان سازی(، نابرابریمالی وکاهش 
ارتباط مؤثر با بازارهای بین المللی، جذب سرمایه گذاری از کشورهای خارجی، بهبود سطح سرمایه گذاری های 
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حسابداری )بهبود  عاتکشور، ایجاد شفافیت بیشتر )بهبود شفافیت( در کل اقتصاد، بهبود ویژگیهای کیفی اطال
کیفیت و صحت اطالعات از طریق گزارشگری(، ارائه اطالعات مفید تر در رابطه با زمان بندی، حجم و عدم 
اطمینان جریانات نقدی آتی به سرمایه گذاران )بهبود پیش بینی(، پیش بینی جریانهای نقدی و زیانهای اعتباری 

ارهای سودمند در تعیین ریسک و قیمت دارایی ها و بدهی ها از تسهیالت اعطایی، اعتماد عمومی و ایجاد ابز
مهم ترین شاخص های ضرورت )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین 

های غیردولتی ایران هستند. شاخص های اندازه گیری بهای تمام در بانکو امنیت اقتصادی  13المللی شماره 
ی )بهای تمام شده مستهلک شده(، گذشته نگر بودن و نقطه ضعف اندازه گیری بهای تمام شده شده تاریخ

تاریخی در شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش احتمال سوخت مطالبات، ذخیره گیری دیرهنگام 
صفانه در برآورد ارزش منمطالبات،  برآورد نامناسب نرخ تنزیل و رشد اقتصادی پرنوسان ایران، انتظار وجود خطا 

و الگوی سیستماتیک بانکها، افشای ناکافی اطالعات مالی و عدم اولویت بندی داده های مورد استفاده در 
 و امنیت اقتصادی (IFRS13) از شاخص های بسیار مهم عملکرد و وضعیت موجود اجرایروشهای ارزشیابی ، 

اندازه گیری ارزش منصفانه، آینده نگر بودن روش اندازه شاخص های . در بانک های غیر دولتی ایران هستند
گیری ارزش منصفانه، ارزش منصفانه شاخصی در تعیین کیفیت اعتباری تسهیالت، شناسایی کاهش ارزش 

زودتر زیانهای اعتباری، برآورد مناسب نرخ تنزیل و رشد اقتصادی،  و شناسایی )مصون سازی( قبل از وقوع آن
مفید تر برای ادراک عملکرد و ریسک اعتباری، الزامات افشا به تفکیک ماهیت اندازه گیری ارائه اندازه گیری 

ها و سطوح سه گانه سلسله مراتب ارزش منصفانه، تعیین سلسله مراتب ارزش منصفانه )اولویت بندی داده های 
 مطلوب اجراینیز از شاخص های بسیار مهم  پیامدها و وضعیت  مورد استفاده در روشهای ارزشیابی(،

(IFRS13) در بانک های غیر دولتی ایران تشخیص داده شدند و امنیت اقتصادی. 
)الزامات(، رتبه بندی ریسک اعتباری، آگاهی از ریسک سرمایه گذاری  شاخص های زیرساختها و ساختار نظارتی

سب اعتبار ناو تحلیل بازده و ریسک،تخصیص درست منابع ارزی توسط بانک مرکزی به بانکها، تخصیص م
انکها، زمان و ضعف ب توسط بانکها بر اساس میزان رتبه مشتریان و کاهش مطالبات معوقه، شناسایی نقاط قوت

و فقدان استاندارد های  منفعت( -)مالحظات هزینه IFRS13بر و هزینه بربودن رعایت کامل الزامات 
 یاز موانع بسیار مهم برای اجرارزیابی نیز تخصصی و آیین نامه رفتار حرفه ای برای افراد متخصص در حوزه ا

(IFRS13)  و شاخص های توسعه زیر ساختها، .در بانک های غیر دولتی ایران هستندو امنیت اقتصادی
بسترهای توسعه، ارتقای سطح فعالیتهای کنترلی ، اصالح قوانین و مقررات، تدوین قوانین بازدارنده در خصوص 

زارشگری و نظارت بر ارزش منصفانه، اجرای سیاست های مناسب جهت نیل تخلفات افراد دخیل در تعیین گ
 به اهداف کالن اقتصادی، ایجاد و استفاده از مؤسسه های رتبه بندی در ایجاد مدل های دقیق تر و کاراتر

)پیشرفت در حوزه اعتبارسنجی(، مدیریت ریسک مؤثر و نظام کنترل های داخلی مؤثر، ارتقای مدل سازی 
تأمین مالی مناسب برای پیاده سازی ارزش منصفانه، تدوین استانداردهای اندازه گیری مناسب محیط ریسک، 

کشور، تخصصی شدن مدیریت دانشی بانک ها، برگزاری دوره های آموزشی برای افراد حرفه، ایجاد و توسعه 
لزوم توجه به دانش حسابرسی، اخالق حرفه ای، بهبود روشهای ارزشیابی  ، IFRSنرم افزارهای مالی مبتنی بر

و انتخاب بهترین روش ارزشیابی و ارزیابی نتایج، افزایش انگیزه گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه نیز  
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ز بین ری اهمچنین به نظر جامعه آما د وبه عنوان راهکارهایی برای مقابله با موانع و چالشها تشخیص داده شدن
بانک غیر دولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب )اندازه گیری ارزش منصفانه(، بانک خاورمیانه  17

زوجی   t، آزمونSPSSنرم افزار  26پس از نظرخواهی از خبرگان ، با استفاده از نسخه  همچنین بهترین است.
برای سنجش فاصله وضعیت موجود )ادراکات، )وابسته(، که پرکاربردترین استفاده آن تحلیل شکاف است، 

عملکرد( و وضعیت مطلوب )انتظارات، اهمیت( استفاده شد.و امید است این فاصله با اولویت بندی چالش ها که 
با روش سوارا صورت پذیرفت و در گام بعدی بر اساس وزن های بدست آمده، با  کمک تکنیک آراس، راهکارها 

رفع چالشها، فاصله بین وضعیت مطلوب )انتظارات، اهمیت( و وضعیت موجود رتبه بندی شدند، عالوه بر 
 )ادراکات، عملکرد( کمتر شود و بتوانیم گام هایی را در جهت پیاده سازی اندازه گیری ارزش منصفانه برداریم.

بدهی  ها وبا وجود اینکه طرفداران حسابداری ارزش منصفانه استدالل می کنند که این امر بهتر ارزش دارایی 
های بنگاه را منعکس می کند، بنابراین اطالعات مربوط بیشتری را به سرمایه گـذاران ارائه می دهد. مخالفان 
می پندارند که ارزش منصفانه به اندازه بهای تمام شده تاریخی، عینی یا قابل اطمینان نیست، زیرا تعیین ارزش 

یند تهیه اطالعات حسابداری است که ممکن است باعث منصفانه نیازمند قضاوت های ذهنی بیشتری در فرآ
ناظران بانکی نیازمند سهـیم شدن در اجرای استـانداردهای بین المللی  د.عدم دقت و عدم اطمینان شو

گزارشگری مالی در بانـکها می باشند، خصوصاً این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اجرای این 
بانک و بدون تعامل همه گیر می تواند به نتایج گزارشگری غیر یکنواخت و غیر منتظره استانداردها توسط هر 

همچنین با توجه به راهبردهای پیشنهادی در این تحقیق می توان برای هر یک از نهادهای  ای منجر شود.
ر س و اوراق بهادادخیل در پیاده سازی ارزش منصفانه پیشنهاد هایی ارائه داد . برای مثال در مورد سازمان بور

می توان به راه اندازی مؤسسه های رتبه بندی در ایران، ایجاد ارزشیاب مستقل، رتبه بندی ارزشیابان، انتشار 
عمومی ارزشیابان در خصوص ارزشیابی دارایی های تمام شرکت های بورسی و فرابورسی، تدوین قوانین 

نظارت بر ارزش منصفانه، و همکاری منسجم با بازدارنده در خصوص تخلف در اندازه گیری،گزارشگری و 
سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و بیمۀ مرکزی و کانون کارشناسان و کانون وکالی قوة 

 IFRS13قضائیه و صاحب نظران حرفه و دانشگاه تا حصول نتیجه مورد انتـظار اشاره کرد. برای پیـاده سازی 
هم در نظام مالیاتی، هم در نظام ارزیابی و هم در نظام حسابرسی نیازمند زیر . نیاز داریمبه سه ساختار پایه ای 

ساخت های الزم هستیم و همچنین به خاطر شرایط تورمی که در کشور وجود دارد انجام و اجرای تعیین ارزش 
ای ی نظارتی برای افشبنابراین هماهنگ سازی و اتخاذ رویه واحد در دستگاه ها نیست.منصفانه کار ساده ای 

به ایجاد ثبات و پایداری بانک  IFRS13اطالعات مرتبط مورد نیاز است. زیرا انتظار این است که استاندارد 
ها و مؤسسات اعتباری ، شفافیت، سالمت و ایجاد ارزش افزوده کسب و کارهای بانکی، اعتماد بیشتر ذینفعان 

ها و مؤسسات اعتباری کمک کند. یعنی در واقع نتیجه تغییرات و سهامداران، سپرده گذاران و کارکنان بانک 
طرفی ایجاد از  باید به افشای درست وقایع مالی منجر شود. IFRS13در بکارگیری و استفاده از استاندارد 

زمینه پذیرش و اقناع مدیران و کارکنان برای استفاده و بکارگیری این استاندارد نیز ضرورت دارد. امید است 
مطالعه از یک طرف آغازی برای پیاده سازی اندازه گیری ارزش منصفانه و به تبع آن کاهش معوقات و این 

سوخت مطالبات بانکها شود و از طرف دیگر برای انجام مطالعات بیشتر و بهتر و توسعۀ روزافزون و کیفی تهیه 
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ه صورت محتوایی در کشور باشد ب 13صورتهای مالی بر مبنای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 
که این خود باعث شفاف سازی و افزایش قابلیت مقایسه و توجه سرمایه گذاران خارجی و گشایشی برای انجام 

برای تحقیقات آتی پیشنهادهای زیر ارائه همچنین  معامالت با سرمایه گذاران و بانکهای خارجی خواهد شد.
 :می شود

 .در بانک13گزارشگری مالی بین المللی شمارهبررسی موانع اجرای استاندارد  -
بررسی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و رفع مشکالت اجرای استاندارد گزارشگری مالی  -

 .)افشای ریسک( در بانکهای ایران 7بین المللی شماره 
شماره  لیهمچنین از آنجایی که این پژوهش صرفاً به مطالعه استاندارد گزارشگری مالی بین المل -

پرداخته است، می توان به بررسی موضوعات پیشنهادی فوق در میان صنایع دیگر همچون بورس 13
 نیز پرداخت. 
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Abstract 

The implementation of (IFRS13) has been mandatory since January 2013. Therefore, in 

the professional community, the need for scientific valuation techniques is fully realized. 

Techniques for whose calculation, transparent information such as rate of return, 

determination of types of risks and the degree of risks and conditions of financial stability 

are needed. The purpose of this study is to identify the key factors in measuring fair value 

and financial stability of Iranian non-governmental banks (non-state owned). To achieve 

this, data was collected through library study and meta-synthesis qualitative analysis. The 

categories for developing a model of fair value and financial stability in non-

governmental banks in Iran were identified and the reliability of the meta-synthesis was 

assessed. Finally, they were ranked using SWARA method. Furthermore, paired t-

test(dependent), the most widely used of which is gap analysis, were used to measure the 

distance between the current situation and the desired situation. Finally, with the help of 

ARAS technique, more comprehensive solutions were proposed in order to remove 

obstacles and challenges and to reduce the gap between the current situation and a more 

desirable situation for Iranian non-governmental banks. The findings showed that the 

global convergence of financial reporting is one of the most important indicators of 

necessity; Infrastructure and regulatory structure are the most important indicators of the 

interventionist; Measuring historical cost is one of the most important indicators of 

performance and current situation; Fair value measurement was recognized as one of the 

most important characteristics of messages and favorable situation in the implementation 

of International Financial Reporting Standard No. 13 and economic security in non-

governmental banks in Iran. Also, according to the statistical sample, among the 17 non-

governmental banks in Iran, the Middle East Bank is the best in terms of messages and 

favorable situation. 
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