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 مقدمه

 سرمایه به سازمانی درون اطالعات آن واسطه به که آورد می فراهم را مكانیزمی حسابداری اطالعات

 پروژه کیفیت از شناخت سرمایه، بازارهای به اطالعات انتقال با یابد. می انتقال سرمایه بازارهای و گذاران

 .داشت خواهد تناسب پروژه کیفیت با شده مطالبه سرمایه هزینه نتیجه در و یافته افزایش شرکت های

[7] 

 نقدی جریانات آوردهایبر انجام در ضعف ،IFRS13 از استفاده برای ایرانی بانكهای ضعف نقاط از یكی

 و ریسك از انتظارات وجود با اگرچه .است ریسك و بازار نوسانات درخصوص انتظارات تنزیل، نرخ آتی،

 اقتصادی و سیاسی شرایط ولی کرد، تعیین مناسبی منصفانه هایارزش توانمی آتی نقد جریانات و بازده

 اطمینان است همراه زیادی نوسانات با هاارزش که شرایطی تحت .دهدنمی را هانرخ این تعیین اجازه کشور

 الزامات تحقق برای رسدمی نظر به رواین از .است نیافتنی دست و نامعقول حدی تا هاارزش آن به

 تردید با را منصفانه هایارزش تعیین که ابهاماتی ابتدا باید المللیبین مالی گزارشگری استانداردهای

 شده انجام هایارزیابی سنجش برای دارصالحیت نهاد عنوانبه را مرجعی و شود طرف بر کندمی مواجه

 بانك دارایی ترین مهم ها وام پورتفوی [1] .کرد معرفی ایحرفه جامعه به منصفانه هایارزش تعیین برای

 ها كبان زیان و سود و ترازنامه بر اعطایی های وام پورتفوی منصفانة ارزش برآورد و دهد می تشكیل را ها

 برخوردار فراوان اهمیت از آنها ارزش صحیح تعیین و ها وام این مدیریت نتیجه در .گذارد می مهمی اثر

  [14] است.

 استاندارد سازی پیاده های حساسیت و اهمیت به نسبت بخشی حاضرآگاهی پژوهش از هدف بنابراین

 باتوجه درنهایت .باشد می راستا این در ها چالش رفع و بانكها در 13 شماره المللی بین مالی گزارشگری

 بین مالی گزارشگری استاندارد پذیرش در موجود موانع شناسایی ، پژوهش این ی مسأله یادشده موارد به

 اقالم منصفانه ارزشگذاری باعث تواند می که اقدامی است، ایران دولتی غیر دربانكهای 13 شماره المللی

  .گردد ها بدهی و دارایی

  انداز: شود،عبارت می مطرح پژوهش دراین که هایی شد،سؤال تربیان پیش آنچه به باتوجه

 غیردولتی بانكهای در (IFRS13) 13 شماره المللی بین مالی گزارشگری استاندارد اجرای ضرورتهای .1

 کدامند؟ ایران

 شماره المللی بین مالی گزارشگری استاندارد اجرای درصورت مطلوب وضعیت و پیامدها .2

13(IFRS13) بود؟ خواهد چه 

 اجرای برای ایران غیردولتی های بانك در موجود وضعیت و زمینه شرایط و ساز سبب و علّی شرایط .3

IFRS13 چیست؟ 

  کدامند؟ IFRS13 اجرای های چالش و گر مداخله پارامترهای و متغیرها .4

 در IFRS13 اجرای مطلوب وضعیت به دستیابی جهت ها چالش رفع برای امكاناتی و کارها راه چه .5

 داریم؟ نیاز ایران دولتی غیر های بانك
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 پژوهش پیشینه

 نظری پیشینه

 می محسوب نوآوری یك عنوان به بیشتر منصفانه ارزش حسابداری پیدایش یكم، و بیست سدۀ آغاز در

 بودن قانونی شاهد حسابداری تاریخ درطول و رود نمی شمار به جدیدی نوآوری منصفانه ارزش شد.ولی

 ارزش این جایگزین تاریخی بهای حال،همیشه این با ایم. بوده داراییها منصفانه ارزش اشكال از استفاده

 استانداردهای تدوین از پیش اند. شده برده کار به ترکیبی گیری اندازه های رویه صورت به یا و شده ها

 حسابداری های رویه و ها مشی ازخط استفاده در چشمگیری عمل آزادی شرکتها آور، الزام حسابداری

 دوره، این در شد. مبدل متداول ای رویه به بازار ارزش از استفاده بیستم سدۀ ابتدای در داشتند. خود

 همچون بلندمدت داراییهای ارزش افزایش با که بودند هایی ارزیابی تجدید دربرگیرنده بیشتر ها ترازنامه

 و بانكها ، 1938 سال از پیش عالوه، به بودند. همراه نامشهود داراییهای و تجهیزات آالت، ماشین اموال،

 بحران هنگام در بودند. بازار ارزشهای به خود مالی داراییهای و وامها گزارش به ملزم مالی نهادهای دیگر

 خود،گزارش داراییهای ارزش کاهش به مجبور بانكها و یافت کاهش داراییها این بازار ارزشهای اقتصادی

 بانكها سرمایه، کفایت نسبت قانونی الزام حداقل حفظ منظور به لذا شدند. ایشانه سرمایه کاهش و زیان

 را مالی بحران و گذاشت کار و کسب فعالیتهای بر منفی تأثیر اقدام این شدند. وامهایشان کاهش به ملزم

 [8] .شد بازار ارزش ارزشیابی روش جایگزین تاریخی شدۀ تمام بهای سپس، کرد. تشدید

 حسابداری استانداردهای تدوین هیأت توسط مضاعفی تالش تاکنون 1990 از و گذشته دهه دو طی

 المللی بین و مرجع استانداردهای تدوین برای حسابداری، المللی بین استانداردهای تدوین هیأت و آمریكا

 مسئله .تاس شده انجام مالی های بدهی و دارایی منصفانه ارزش گیری اندازه و شناسایی نحوه با رابطه در

 آگاهی افزایش با تا است مالی صورتهای در بازار اطالعات کردن وارد منصفانه، ارزش حسابداری در اصلی

 یك عنوان به آن گیری واندازه تسهیالت.شود فراهم مفیدتری مالی،اطالعات صورتهای اطالعات دهندگی

 دلیل به آن برآورد فرآیند در .است یزبرانگ بحث موضوعات از یكی معموالً بانكها، مالی های دارایی از قلم

 این نتیجه و نمود لحاظ باید را مفروضاتی و روشها معموالً تسهیالت، برای فعال بازار به دسترسی عدم

 آتی و حال ارزش از برآوردی منصفانه ارزش اگر [10] است. وغیرعمدی عمدی خطاهای شامل برآورد

 آتی نقد جریانات قالب در که دارایی انتظار مورد مالی عملكرد از ارزش این افشای بنابراین باشد، دارایی

 بهای دربازار، فعال افراد که آنجایی از همچنین .کند می حمایت دهد، می نشان را خود سود کسب یا

 ارزش بنابراین دارد، آتی نكول احتمال )بیشتر( کمتر که پردازند می تسهیالتی برای )کمتری( باالتری

 اندازه ضعف نقطه آن بر عالوه [15] .باشد تسهیالت اعتباری کیفیت تعیین در شاخصی دتوان می منصفانه

 حمایت برای دیگری دلیل الوصول مشكوک مطالبات ذخیره شناسایی در تاریخی شده تمام بهای گیری

 نزیا رخداد احتمال واقع در ذخایر این .است استانداردگذاران توسط منصفانه ارزش حسابداری رویكرد از

 و کرده منظور هزینه آن، رخداد از قبل زیان، این جبران منظور به بانك که است نكول از ناشی اعتباری

 برای منصفانه ارزش به مربوط های گیری اندازه که حالی در [19] .دهد می کاهش را اعتبارات رقم

 همین و [12]پذیرند.نا مشاهده و بوده ذهنی اغلب است،آنها سودمند مالی های صورت کنندگان استفاده
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 مدیریت اعمال برای مدیریت پتانسیل و منصفانه ارزش ازحسابداری استفاده خصوص در را هایی نگرانی امر

 زیاد گرایی ذهنی و قضاوت همچنین [11] است. ایجادکرده منصفانه ارزش برآوردهای از استفاده در سود

 داشته دنبال به را اهمیت با تحریف از هگرفت نشأت خطرهای است ممكن منصفانه ارزش برآوردهای در

 برای را نظری چارچوب معیارهای منصفانه، ارزش اطالعات ارزشیابی مبانی سایر با مقایسه در [16] باشد.

 طرفانه، بی مربوط، منصفانه ارزش اطالعات کند. می برآورده بهتر حسابداری اطالعات کیفی های ویژگی

  [9] پذیرند. مقایسه و هنگام به

 تجربی پیشینه

 این در ادبیات اغلب که دهد می نشان تسهیالت گیری اندازه با رابطه در تجربی تحقیقات پیشینه بررسی

 منصفانه ارزش رابطه تسهیالت، منصفانه ارزش و تاریخی شده تمام بهای رابطه جستجو دنبال به حوزه

 مقاله در [17] است. تسهیالت افشا الزامات و تسهیالت زیان ذخیره و سهام قیمت بر آن اثر و تسهیالت

 حسابداری 107 استاندارد تجربی تحلیل :تجاری بانكهای برای منصفانه ارزش حسابداری » عنوان تحت ای

 پرداخته 107 استاندارد تحت شده برآورد منصفانه ارزش و بانك سرمایه بازار ارزش بین رابطه ارزیابی به«

 قدرت دارای منصفانه ارزش به مالی ابزارهای گزارش که دهد می نشان نیز نلسون بررسی نتایج .است

 دارایی نسبت بین که داد نشان [13]پژوهش نتایج .دارد را دفتری ارزش با ارتباط در دهندگی توضیح

 .دارد وجود مثبتی رابطه حسابرسی، هزینه و ها دربانك منصفانه ارزش وسیله به شده گیری اندازه های

 گزارش حسابرسی الزحمه حق در منصفانه ارزش ورودی سطح سه فزاینده ثرهایا شده، یاد پژوهش در

 بلوغ مدت یا بدهی تبدیل امتیاز و 3 سطح منصفانه ارزش اقدامات از استفاده بین [20] .است شده

 .کنند می پیدا منفی رابطه ، باال عملكرد دارای شرکتهای برای بدهی )سررسید(

 سیستم تسهیالت منصفانه ارزش به پرداختن و تحقیق مسئله که دهد یم نشان ایران در تحقیقات بررسی

 با [5] مطالعه در .دارد وجود حوزه این در اندکی تجربی تحقیقات بنابراین است، نوپایی موضوع بانكی

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

 حسابرسان انجمن دانشگاهیان، استاندارد، کنندگان تدوین های دیدگاه بررسی به پرسشنامه از دهاستفا با

 مدیران دیدگاه بین که داد نشان بررسی این نتایج .پرداختند تولیدی شرکتهای مالی مدیران و داخلی

 اثر پذیرش در دارداستان کنندگان تدوین با داخلی حسابرسان دیدگاه بین و نمونه در افراد سایر با مالی

 [6] مطالعه در.دارد وجود داری معنی تفاوت حسابداری سود بر منصفانه ارزش حسابداری استاندارد

 و حسابرس صالحیتی بی آموزشی، رهنمودهای نبود منصفانه، ارزش 3 و 2 سطوح حسابرسی دشواری

 لزوم مسئله همین و باشد مؤثر منصفانه ارزش حسابرسی کیفیت بر تواند می تجربه با کارشناسان نبود

 سازمان همچنین .سازد می روشن را حسابرسی دراستانداردهای بازنگری و حسابرسی دانش به توجه

 ارزش برآوردهای حسابرسی درخصوص آموزشی های دستورالعمل تدوین در مرجع ترین مهم حسابرسی

 . دهد انجام رهنمودهایی چنین ینتدو برای را الزم اقدامات سازمان این باید رو، این از است؛ منصفانه
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 پژوهش شناسی روش

 در منصفانه ارزش الگوی تدوین هایمقوله فراترکیب روش از استفاده با نخست گام در حاضر، پژوهش در

 مطابق ،ترکیبافر روش از ف،هد این به ستیابید ایبر .است شده شناسایی ایران غیردولتی هایبانك

 هدف که2 متاسنتز ای بیفراترک روش انجام از پس .است شده دهستفاا 1 روسوبا و سندلوسكی یلگوا

 با کار تاًینها و است، ما نظر مورد حوزه در شده انجام یقبل یها پژوهش كیستماتیس مطالعه و یبررس

 ینوآور ،یقاتیتحق یها خالء افتنی یبرا یراه چراغ آن یخروج و کرد پیدا اتمام ها افتهی و جینتا لیتحل

 .است ما نظر مورد حوزه یبرا قیتحق روش و یوژمتدل در
 [18] فراترکیب ایمرحله هفت الگوی .1 شکل

 های پژوهش. الگوریتم خروجی کنترل کیفیت شاخص2شکل 

 
 قیتحق نیا یآمار جامعه شد. داده قرار اختیارخبرگان در انتخابی سندی فراترکیب، پایایی ارزیابی برای

 شتریب در هستند. محدود ذاتاً طیشرا واجد افراد نیبنابرا دهند.می تشكیل بقهباسا کارشناسان و مدیران را

 یریگمیتصم مسائل حل در متعارف یكردیرو نیا و است دسترس در کارشناس 12 از کمتر موارد

 قیدهای با مالی حوزه خبرگان از نفر 12 دیدگاه از مطالعه این در اساس این بر [4] .است ارهیچندمع

 . است شده استفاده 1 دولدرج مندرج
 

                                                           
1 Margarete Sandelowski and Julie Barroso 
2 Meta-synthesis 

اثر 70سی ربر
و شامل کتب 

ت داخلی مقاال
و خارجی

53سی ربر
نهاییاثر 

کد327ستیابی بهد

5ستیابی به د
مقوله بندی مفاهیماصلی( معیار)مقوله

85بهدستیابی 
فرعی( معیار)مقوله
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 مالک نمونه گیری خبرگان .1 جدول

 خبرگان حائز شرط نماد شرط شاخص خبرگی

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

 β 16 (β ≥تكمیلی )کارشناسی ارشد تحصیالت سطح تحصیالت

α سال و مدرک تحصیالت تكمیلی 15تجربه باالی  خبرگان نهایی ∩ β 12 

 باشد.می مطلوب 7/0 باالی هولستی ضریب گردید. محاسبه 845/0 هولستی ضریب ارزیابی، از پس

 در منصفانه ارزش هایشاخص آن از پس و است. پژوهش نتایج پایایی معنای به مقدار این بنابراین

 اابتد 1 [2](SWARA) سوارا روش در است. شده اولویت تعیین سوارا روش با ایران غیردولتی هایبانك

 را یك امتیاز و گیردمی قرار ابتدا معیار مهمترین کنند.می مرتب اهمیت ترتیب به را معیارها کارشناسان،

 متوسط مقادیر اساس بر ایران غیردولتی هایبانك در منصفانه ارزش هایشاخص دوم گام در گیرد.می

 همان که است شده درج «ینسب تیاهم متوسط» ستون در مقادیر این شوند.می بندیرتبه نسبی اهمیت
(𝑆𝑖) ضریب سوارا روش از سوم باشد.درگاممی (𝐾𝑖) ضریب میزان است. شده محاسبه (𝐾𝑖) شاخص برای 

 اهمیت بیشترین از که «(IFRS13) 13 شماره یالملل نیب یمال یگزارشگر داستاندار یاجرا یضرورتها»

 این نیز ایران غیردولتی هایبانك در منصفانه ارزش هایشاخص سایر برای باشد.می یك است، برخوردار

 است. شده محاسبه زیر رابطه از معیار، هر اولیه وزن محاسبه برای است. شده محاسبه مقدار

𝑄𝑖 (1 رابطه =
𝑄𝑖−1

𝐾𝑖
 

𝑄1 (2 رابطه = 1 

𝑄2 (3 رابطه =
𝑄1

𝐾2
=

1

1.63
= 0.613 

𝑄3 (4 رابطه =
𝑄2

𝐾3
=

0.613

1.31
= 0.468 

 خطی کردن نرمال روش از یینها وزن محاسبه برای است. شده درج «اولیه وزن» ستون در مقادیر این

 است. شده استفاده زیر رابطه مطابق

 پژوهش های یافته

 المللی بین مالی گزارشگری استاندارد اجرای رتهایضرو هایشاخص معیار آمده بدست نتایج براساس

 شرایط و ساز سبب یا علی شرایط معیار است. گرفته قرار 1 رتبه در4117/0 وزن با (IFRS13) 13 شماره

 است. گرفته قرار 2 رتبه در2526/0 وزن با (IFRS13) اجرای برای موجود امكانات و وضعیت و زمینه

                                                           
1 Step wise Weight Assessment Ratio Analysis. 

𝑊𝑖 (5 رابطه =
𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
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 وزن با (IFRS13) المللی بین مالی گزارشگری استاندارد اجرای درصورت مطلوب وضعیت و پیامدها معیار

 اجرای های چالش و گر مداخله پارامترهای و متغیرها معیار است. گرفته قرار 3 رتبه در1928/0

 است. گرفته قرار 4 رتبه در 1428/0 وزن با (IFRS13) المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای
شاخص های اصلی )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد  اولویت بندی .2 جدول

 با روش سوارا 13گزارشگری مالی بین المللی شماره 

 کد معیار
متوسط 

 اهمیت نسبی
Kj 

وزن 

 اولیه

وزن 

 نرمال

 13شماره ضرورتهای اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

(IFRS13) 
1 1 1 4117/0 

ا سبب ساز و شرایط زمینه و وضعیت و امكانات موجود شرایط علی ی

 (IFRS13) برای اجرای
63/0 63/1 613/0 2526/0 

 پیامدها و وضعیت مطلوب درصورت اجرای استاندارد گزارشگری مالی

 (IFRS13) 13شماره  بین المللی
31/0 31/1 468/0 1928/0 

ندارد متغیرها و پارامترهای مداخله گر و چالش های اجرای استا

 (IFRS13) 13شماره گزارشگری مالی بین المللی
35/0 35/1 347/0 1428/0 

های اصلی )تعیین( اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد وزن نهایی شاخص .3شکل 

 ( با روش سواراIFRS13) 13گزارشگری مالی بین المللی شماره 

 استاندارد جرایدرا منصفانه ارزش ریگی اندازه )تعیین( ضرورت هایشاخص بندیاولویت

 سوارا روش با (IFRS13) 13 شماره المللی بین مالی گزارشگری

 جهانی سازی(، همسان و یكسان) نابرابری کاهش و مالی گزارشگری جهانی همگرایی داد نشان ها یافته

 سرمایه جذب لی،المل بین بازارهای با مؤثر ارتباط و هوشمندانه همكاری سرمایه، تأمین روشهای شدن

 بهبود) بیشتر شفافیت ایجاد کشور، های گذاری سرمایه سطح بهبود خارجی، کشورهای از گذاری

 از اطالعات صحت و کیفیت بهبود) حسابداری اطالعات کیفی ویژگیهای بهبود اقتصاد، کل در(شفافیت

 نقدی جریانات اطمینان معد و حجم ، بندی زمان با رابطه در تر مفید اطالعات ارائه گزارشگری(، طریق

 اعطایی، تسهیالت اعتباری زیانهای و نقدی جریانهای بینی پیش بینی(، پیش بهبود)گذاران سرمایه به آتی

 یاطالعات یمحتوا ، ها بدهی و ها دارایی قیمت و ریسك تعیین در سودمند ابزارهای ایجاد و عمومی اعتماد

 از ترتیب به مدیریت اختیار و پذیری انعطاف افزایش و کارایی بهبود ، هیسرما بازار و یاعتبار بازار یبرا
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 مالی گزارشگری استاندارد اجرای در منصفانه ارزش گیری اندازه )تعیین( ضرورت های شاخص ترین مهم

 . هستند ایران غیردولتی هایبانك در (IFRS13)13 شماره المللی بین
استاندارد  یاجرادرارزش منصفانه ه گیری )تعیین( اندازضرورت  یهاشاخص . وزن نهایی4شکل 

)یافته  های غیردولتی ایران با روش سوارا( در بانکIFRS13)13شماره  یالملل نیب یمال یگزارشگر

 (های پژوهش

 صورت در منصفانه ارزش گیری اندازه مطلوب تیوضع و امدهایپ هایشاخص بندیاولویت

 سوارا روش با (IFRS13)13 مارهش یالملل نیب یمال یگزارشگر استاندارد یاجرا

 شاخصی منصفانه ارزش منصفانه، ارزش گیری اندازه روش بودن نگر آینده منصفانه، ارزش گیری اندازه

 وشناسایی(سازی مصون) آن وقوع از قبل ارزش کاهش شناسایی تسهیالت، اعتباری کیفیت تعیین در

 ادراک برای تر مفید گیری اندازه ارائه اقتصادی، رشد و تنزیل نرخ مناسب برآورد اعتباری، زیانهای زودتر

 مراتب سلسله گانه سه سطوح و ها گیری اندازه ماهیت تفكیك به افشا الزامات اعتباری، ریسك و عملكرد

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

 کارشناسان یها گزارش یفیتک بهبود منظور به یابیارزش یها استاندارد ینتدوارزشیابی(،

 یاقتصاد و یقانون یها ساخت یرز ،اصالحدرعمل ومقررات ینقوان یقدق و یحصح یاجرا بر یابی،نظارتارزش

 ،سازنده خارجی های وسیاست سیاسی ثبات و دانایی بر مبتنی اقتصاد گیری شكل و اقتصادی ،ثباتبازار و

 نظام ،اصالحبانك سرمایه کفایت نسبت ،افزایشرقابتی رهایبازا ی،محور فناوری

 یالتتسه مناسب یعتجم و یبند ،گروهمالی منابع بهینه تخصیص و ی،استفاده(شرکتیت)حاکمیراهبر

 ترتیب به نیز یجادشدها یها گروه سطح در برآوردها اعمال و یاعتبار مشترک یژگیهایو اساس بر خرد

 ایران دولتی غیر های دربانك (IFRS13)اجرای مطلوب وضعیت و اپیامده مهم بسیار های شاخص از

 شدند. داده تشخیص
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استاندارد  یمطلوب درصورت اجرا تیو وضع امدهایپ یهاشاخص یبندتیاولو . وزن نهایی5شکل

)یافته های  با روش سوارا رانیا یردولتیغ ی( در بانکهاIFRS13)13شماره  یالملل نیب یمال یگزارشگر

 هش(پژو

 موجود امکانات و تیوضع و نهیزم طیشرا و ساز سبب ای یعل طیشرا هایشاخص بندیاولویت 

 13 شماره یالملل نیب یمال یگزارشگر استاندارد یاجرا در منصفانه ارزش گیری اندازه )تعیین(

(IFRS13) سوارا روش با 

 ضعف نقطه و بودن نگر ذشتهگ شده(، مستهلك شده تمام بهای) تاریخی شده تمام بهای گیری اندازه

 احتمال افزایش الوصول، مشكوک مطالبات ذخیره شناسایی در تاریخی شده تمام بهای گیری اندازه

 پرنوسان اقتصادی رشد و تنزیل نرخ نامناسب برآورد مطالبات، دیرهنگام گیری ذخیره مطالبات، سوخت

 اطالعات ناکافی افشای بانكها، یستماتیكس الگوی و منصفانه ارزش برآورد در خطا وجود انتظار ایران،

 برای تخصصی استاندارهای فقدان ارزشیابی، روشهای در استفاده مورد های داده بندی اولویت عدم و مالی

 و یاقتصاد و یقانون ،زیرساختهای ربط یذ مقررات و ینقوان و ناظر نهاد یها بخشنامه ،ارزیابی فرآیند

 و اطالعات فناوری های ساخت زیر ،سیاسی و اقتصادی های پایدارینا ،بانكها یفعل یستمس در بازار

 یراهبر نظام نامطلوب عملكرد ،بانك سرمایه کفایت نسبت بودن پایین ،ناقص بازارهای ،ارتباطات

 سررسید جاری، وضعیت درچهار مطالبات بندی طبقه ی،خارج یمال تأمین ی،فعل یشرکت (یت)حاکم

 وکم منصفانه ارزش یساز یادهپ خصوص در یمل اراده و عزم عدم ، الوصول مشكوک و معوق گذشته،

 مهم بسیار های شاخص از ترتیب به تجاری واحد عملیاتی یا مالی ظرفیت و قانونی قابلیت به یتوجه

 هستند. ایران دولتی غیر های بانك در (IFRS13) اجرای موجود وضعیت و عملكرد
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و امکانات موجود  تیو وضع نهیزم طیسبب ساز و شرا ای یعل طیشرا یهاشاخص .وزن نهایی6شکل 

 )یافته های پژوهش( با روش سوارا رانیا یردولتیغ یدر بانکها (IFRS13)یاجرا یبرا

 گیری اندازه )تعیین( یها چالش و گر مداخله یپارامترها و رهایمتغ هایشاخص بندیاولویت 

 سوارا روش با (IFRS13) یالملل نیب یمال یگزارشگر استاندارد یاجرادر منصفانه ارزش

 سرمایه ریسك از آگاهی اعتباری، ریسك بندی رتبه ،(الزامات) نظارتی ساختار و زیرساختها های شاخص

 تخصیص ، بانكها به مرکزی بانك توسط ارزی منابع درست تخصیص ریسك، و بازده تحلیل و گذاری

 قوت نقاط شناسایی معوقه، مطالبات کاهش و تریانمش رتبه میزان اساس بر بانكها توسط اعتبار مناسب

 و (منفعت -هزینه مالحظات) IFRS13 الزامات کامل رعایت بودن بر هزینه و بر زمان بانكها، ضعف و

 ضعف ارزیابی، حوزه در متخصص افراد برای ای حرفه رفتار نامه آیین و تخصصی های استاندارد فقدان

 بكار در یاخالق خطر و سود یریتمد یها چالش ی،عمل یها جربهت و یا حرفه یمهارتها و یعلم دانش

 از گسترده استفاده یابی،ارزش یها مدل ییبنا یرز مفروضات با مرتبط مشكالت ،منصفانه ارزش یریگ

 از ترتیب به نیز ثروت انتقال در تأثیر یلدل به ومقاومت حسابداری برآوردهای لزوم و یا حرفه قضاوت

  .هستند ایران دولتی غیر های بانك در (IFRS13) اجرای ایبر مهم بسیار موانع
)تعیین( اندازه گیری  یمداخله گر و چالش ها یو پارامترها رهایمتغ یهاشاخص .وزن نهایی 7شکل 

های ( در بانکIFRS13) 13ی شماره الملل نیبی مال یاستاندارد گزارشگر یاجرادر ارزش منصفانه 

 )یافته های پژوهش( اغیردولتی ایران با روش سوار
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 هانسبت مجموع ارزیابی تکنیک با برتر گزینه انتخاب 

 .است شده استفاده ARAS تكنیك ها چالش رفع جهت راهكارها میان از گزینه بهترین نییتع برای

 از یكی روش این شد. پیشنهاد 2010 سال در همكارانش و 2زاوادساکاس بوسیله 1ARAS [3] تكنیك

 که است آن گزینه بهترین است. گزینه بهترین انتخاب برای معیاره چند گیریتصمیم یها روش بهترین

 باشد. داشته مثبت عوامل از را فاصله کمترین و منفی عوامل از را فاصله بیشترین

 تصمیم ماتریس تشکیل

 )تعیین( یها چالش و گر مداخله یپارامترها و رهایمتغ شاخص 13 از مطالعه این در 

 در (IFRS13) 13 شماره یالملل نیب یمال یگزارشگر استاندارد یاجرادر منصفانه ارزش ریگی اندازه

 امتیازدهی ماتریس نخست گام در است. شده استفاده راهكار 18 بندیاولویت برای رانیا یردولتیغ یبانكها

 با آن هدرای هر و X با تصمیم ماتریس است. شده تشكیل تصمیم( )ماتریس معیارها براساس هاشاخص

𝑥𝑖𝑗 است. شده داده نشان  

 (6رابطه

 X = [

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑛

⋮
𝑥𝑚1

⋮
𝑥𝑚2

⋮
𝑥𝑚𝑛

] 

 است. شده ارائه 3 جدول در 𝑋13×18 تصمیم ماتریس 
 . تشکیل ماتریس تصمیم 3جدول 

X S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 

A01 00/9 00/9 17/8 00/9 00/9 00/9 00/9 

A02 00/9 00/9 42/8 58/8 00/9 00/9 00/9 

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

A04 00/9 00/9 25/7 58/8 00/9 00/9 00/9 

A05 00/9 00/9 42/8 58/8 00/9 00/9 00/9 

A06 00/9 00/9 83/7 58/8 00/9 00/9 00/9 

A07 00/5 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/5 

A08 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/3 

A09 00/5 00/9 00/9 00/9 00/9 00/9 00/6 

                                                           

1 Additive Ratio Assessment 

2 Zavadskas  
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X S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 

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

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

A12 00/7 00/8 00/8 00/8 00/8 00/7 00/6 

A13 00/7 00/6 00/7 00/7 00/8 00/8 00/8 

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

A15 00/5 00/7 00/9 00/9 00/9 00/5 00/6 

A16 00/8 00/8 00/9 00/8 00/9 00/9 00/6 

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

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

X S08 S09 S10 S11 S12 S13 

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

A02 42/8 42/8 58/8 42/7 58/7 67/7 

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

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

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

A06 42/8 08/6 58/8 25/6 58/7 75/7 

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

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

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

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

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

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

A13 00/4 00/9 00/9 00/8 00/8 00/5 

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



 35 .   ...یری( اندازه گنیی)تع یچالش ها یو رتبه بند ییشناسا

 

 

X S08 S09 S10 S11 S12 S13 

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

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

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

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

 شده مقیاس بی ماتریس تهیه

 ماتریس درایه هر . است گرفته صورت خطی روش با گیری تصمیم ماتریس سازی مقیاس بی دوم درگام

 روش هب سازی نرمال ARAS تكنیك در دهند.می نشان 𝑛𝑖𝑗 با را آن درایه هر و N با را شده مقیاسبی

 گیرد.می صورت خطی

𝑛𝑖𝑗  (7 رابطه =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
 

 : شوند نرمال خطی روش به سپس و شوند معكوس باید ابتدا باشند )زیان( منفی نوع از هاشاخص اگر

𝑥𝑖𝑗  (8 رابطه =
1

𝑥𝑖𝑗
− 

𝑛𝑖𝑗  (9 رابطه =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
 

  است: زیر صورت به N شده مقیاسبی ماتریس برای ARAS تكنیك برونداد بنابراین
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 مقیاس شده به روش خطیگیری بی. ماتریس تصمیم 4جدول 

N S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 

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

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

A03 070/0 062/0 052/0 058/0 059/0 061/0 068/0 

A04 070/0 062/0 048/0 058/0 059/0 061/0 068/0 

A05 070/0 062/0 056/0 058/0 059/0 061/0 068/0 

A06 070/0 062/0 052/0 058/0 059/0 061/0 068/0 

A07 039/0 062/0 060/0 061/0 059/0 061/0 038/0 

A08 070/0 062/0 060/0 061/0 059/0 061/0 023/0 

A09 039/0 062/0 060/0 061/0 059/0 061/0 045/0 

A10 047/0 062/0 060/0 061/0 052/0 047/0 068/0 

A11 070/0 062/0 060/0 054/0 046/0 054/0 045/0 

A12 055/0 055/0 053/0 054/0 052/0 047/0 045/0 

A13 055/0 041/0 047/0 047/0 052/0 054/0 061/0 

A14 031/0 034/0 060/0 054/0 052/0 054/0 061/0 

A15 039/0 048/0 060/0 061/0 059/0 034/0 045/0 

A16 063/0 055/0 060/0 054/0 059/0 061/0 045/0 

A17 031/0 048/0 060/0 047/0 059/0 054/0 068/0 

A18 039/0 041/0 040/0 037/0 039/0 047/0 045/0 
 

N S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A01 060/0 059/0 063/0 061/0 059/0 068/0 

A02 063/0 061/0 060/0 058/0 056/0 058/0 

A03 063/0 057/0 060/0 063/0 056/0 058/0 

A04 063/0 053/0 060/0 049/0 056/0 058/0 



 37 .   ...یری( اندازه گنیی)تع یچالش ها یو رتبه بند ییشناسا

 

 

N S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A05 063/0 049/0 060/0 054/0 056/0 056/0 

A06 063/0 044/0 060/0 049/0 056/0 058/0 

A07 060/0 058/0 056/0 024/0 052/0 068/0 

A08 052/0 058/0 063/0 063/0 044/0 056/0 

A09 067/0 036/0 042/0 055/0 037/0 065/0 

A10 060/0 051/0 056/0 055/0 059/0 068/0 

A11 067/0 058/0 063/0 055/0 066/0 068/0 

A12 052/0 065/0 049/0 063/0 059/0 044/0 

A13 030/0 065/0 063/0 063/0 059/0 038/0 

A14 045/0 065/0 056/0 039/0 044/0 068/0 

A15 052/0 065/0 049/0 063/0 059/0 040/0 

A16 045/0 051/0 063/0 071/0 066/0 041/0 

A17 052/0 058/0 049/0 071/0 066/0 045/0 

A18 045/0 044/0 035/0 043/0 052/0 045/0 

 موزون اسیمقبی ماتریس تهیه

 بدست برای شود. تبدیل (V) موزون مقیاسبی ماتریس به (N) مقیاسبی ماتریس باید سوم گام در

 استفاده با هاشاخص از یك هر وزن باشیم. داشته را هاشاخص اوزان باید موزون مقیاسبی ماتریس آوردن

 ماتریس شود.می ضرب شده مقیاسبی ماتریس در شده محاسبه اوزان است. شده محاسبه سوارا روش از

 شود.می داده اننش V با و گویند موزون شده مقیاسبی ماتریس را حاصل

= 𝑉 (10 رابطه  𝑁 ×  𝑊𝑗 

𝑉𝑖𝑗 (11 رابطه  =  𝑁𝑖𝑗  ×  𝑊𝑗 

 (12 رابطه

 V = [

𝑣11 𝑣12 … 𝑣1𝑛

𝑣21 𝑣22 … 𝑣2𝑛

⋮
𝑣𝑚1

⋮
𝑣𝑚2

⋮
𝑣𝑚𝑛

] 

 است: شده خالصه 5 جدول در محاسبه این نتیجه
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 مقیاس شده موزونبی.ماتریس 5جدول 

V S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 

A01 011/0 007/0 006/0 007/0 006/0 006/0 005/0 

A02 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 

A03 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 

A04 011/0 007/0 005/0 006/0 006/0 006/0 005/0 

A05 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 

A06 011/0 007/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 

A07 006/0 007/0 007/0 007/0 006/0 006/0 003/0 

A08 011/0 007/0 007/0 007/0 006/0 006/0 002/0 

A09 006/0 007/0 007/0 007/0 006/0 006/0 004/0 

A10 007/0 007/0 007/0 007/0 006/0 005/0 005/0 

A11 011/0 007/0 007/0 006/0 005/0 006/0 004/0 

A12 009/0 006/0 006/0 006/0 006/0 005/0 004/0 

A13 009/0 005/0 005/0 005/0 006/0 006/0 005/0 

A14 005/0 004/0 007/0 006/0 006/0 006/0 005/0 

A15 006/0 005/0 007/0 007/0 006/0 004/0 004/0 

A16 010/0 006/0 007/0 006/0 006/0 006/0 004/0 

A17 005/0 005/0 007/0 005/0 006/0 006/0 005/0 

A18 006/0 005/0 004/0 004/0 004/0 005/0 004/0 
 

V S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A01 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A02 004/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A03 004/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A04 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 



 39 .   ...یری( اندازه گنیی)تع یچالش ها یو رتبه بند ییشناسا

 

 

V S08 S09 S10 S11 S12 S13 

A05 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A06 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A07 003/0 003/0 002/0 001/0 001/0 001/0 

A08 003/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A09 004/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 

A10 003/0 002/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A11 004/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A12 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A13 002/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A14 003/0 003/0 002/0 001/0 001/0 001/0 

A15 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A16 003/0 002/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A17 003/0 003/0 002/0 002/0 002/0 001/0 

A18 003/0 002/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

 بهینه گزینه شناسایی 

 شود:می محاسبه زیر رابطه با مطلوبیت تابع بوسیله گزینه هر مطلوبیت میزان گام این در

𝑆𝑖    (13 رابطه = ∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  

 باید نهایت در همچنین دارد. بزرگتری 𝑆𝑖 که است آن گزینه بهترین شود.می یك برابر 𝑆𝑖 مقادیر مجموع

 محاسبه بهینه مقدار یك با 𝑆𝑖 مقایسه براساس 𝐴𝑖 گزینه مطلوبیت درجه شود. محاسبه مطلوبیت درجه

 شده موزون ماتریس مقادیر بهترین یا صنعت نرم خبرگان، یدگاهد براساس (𝑆𝑜) بهینه مقدار شود.می

 است: محاسبه قابل زیر صورت به و شده داده نشان 𝐾𝑖 با 𝐴𝑖 گزینه مطلوبیت درجه است. حصول قابل

𝐾𝑖  (14 رابطه =
𝑆𝑖

𝑆𝑜
 

 مقادیر این بود. خواهد بهتر گزینه اشدب نزدیكتر یك به مطلوبیت درجه هرچه و است [1و0] بین 𝐾𝑖 مقدار

 است: آمده 6 جدول در
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 هانهیگز ییاوزان نها نییتع . 6جدول 

 رتبه Si Ki هاگزینه

 062/0 971/0 1 (A01توسعه زیر ساختها )

 062/0 966/0 2 (A02بسترهای توسعه )

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

 060/0 942/0 6 (A04ناسب جهت نیل به اهداف کالن اقتصادی )اجرای سیاست های م

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

تدوین قوانین بازدارنده در خصوص تخلفات افراد دخیل در تعیین گزارشگری 

 (A06و نظارت بر ارزش منصفانه )
060/0 943/0 5 

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

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

 054/0 841/0 11 (A09تدوین استانداردهای اندازه گیری مناسب محیط کشور )

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

اد مدل های دقیق تر و سسه های رتبه بندی در ایجؤایجاد و استفاده از م

 (A11)پیشرفت در حوزه اعتبارسنجی( ) کاراتر
058/0 914/0 7 

 053/0 829/0 13 (A12برگزاری دوره های آموزشی برای افراد حرفه )

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

بهبود روشهای ارزشیابی وانتخاب بهترین روش ارزشیابی و ارزیابی نتایج 

(A14) 
049/0 765/0 17 

 050/0 789/0 16 (A15اخالق حرفه ای )

 057/0 890/0 9 (A16ارتقای مدل سازی ریسك )

 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 )

 

 

 



 41 .   ...یری( اندازه گنیی)تع یچالش ها یو رتبه بند ییشناسا

 

 

)تعیین( اندازه گیری ارزش  پیامدها و وضعیت مطلوبهای ا براساس شاخصبانکهدی بناولویت .8شکل 

های غیردولتی ( در بانکIFRS13)13منصفانه در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 

 ایران

 مطلوب وضعیت و عملکرد(، ادراکات) موجود وضعیت بین زوجی t آزمون با شکاف تحلیل 

 اهمیت( ،انتظارات)

 که )وابسته(، زوجی t آزمون و SPSS افزار نرم 26 نسخه از استفاده با ، خبرگان از نظرخواهی از پس

 و عملكرد( ، )ادراکات موجود وضعیت فاصله سنجش برای است، شكاف تحلیل آن استفاده پرکاربردترین

 . شد استفاده اهمیت( ، )انتظارات مطلوب وضعیت

 بندی طبقه اصلی ابعاد دسته پنج در شاخص بیست این تمامی آمده، دست به آماری خروجی اساس بر

 000/0 وحدود بسیاراندک مقدارمعناداری که ازآنجا اند. شده فهرست 25 الی 21 شاخص از شدندکه

 دیگر عبارت به.معناداراست(فاصله یا شكاف)شده مشاهده میانگین اختالف بنابراین است آمده بدست

 .دارد معناداری فاصله مطلوب حد از شاخص این زمینه در دولتی غیر بانكهای عملكرد

 

 

 

 

 

 

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

بانك صادرات
بانك سینا
بانك پاسارگاد
بانك خاورمیانه
بانك سامان
بانك ملت
بانك ایران زمین
بانك سرمایه
بانك شهر
بانك اقتصاد نوین
بانك کارآفرین
بانك رفاه
بانك گردشگری
بانك دی
بانك پارسیان 
بانك تجارت
بانك آینده
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نموداررادار)عنکبوتی(تحلیل شکاف)فاصله( بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود  .9شکل

شماره  یالملل نیب یمال یاستاندارد گزارشگر یاجرادر ارزش منصفانه اندازه گیری  ی)تعیین(هاشاخص

13 (IFRS13در بانک )رانیا یولتردیغ یها 

 زوجی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب t. تحلیل شکاف با آزمون 7جدول 

 متغیرها
کد 

 معیار

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 موجود

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 معناداری
 Tآماره 

 I1 833/6 750/3 083/3 0.000 743/20 اندازه گیری ارزش منصفانه

 I2 583/6 250/3 333/3 0.000 728/17 فانهآینده نگر بودن روش اندازه گیری ارزش منص

ارزش منصفانه شاخصی در تعیین کیفیت اعتباری 

 تسهیالت
I3 583/6 250/3 333/3 0.000 728/17 

شناسایی کاهش ارزش قبل از وقوع آن )مصون 

 سازی(وشناسایی زودتر زیانهای اعتباری
I4 333/6 917/1 417/4 0.000 712/29 

 I5 667/6 417/2 250/4 0.000 951/13 ل و رشد اقتصادیبرآورد مناسب نرخ تنزی

ارائه اندازه گیری مفید تر برای ادراک عملكرد و 

 ریسك اعتباری
I6 583/6 667/2 917/3 0.000 110/17 

الزامات افشا به تفكیك ماهیت اندازه گیری ها و 

 سطوح سه گانه سلسله مراتب ارزش منصفانه
I7 500/6 250/5 250/1 0.000 745/5 

گروه بندی و تجمیع مناسب تسهیالت خرد بر 

اساس ویژگیهای مشترک اعتباری واعمال برآوردها 

 در سطح گروه های ایجادشده

I8 583/6 250/5 333/1 0.000 091/7 

تعیین سلسله مراتب ارزش منصفانه )اولویت بندی 

 داده های مورد استفاده درروشهای ارزشیابی(
I9 500/6 667/1 833/4 0.000 328/23 

تدوین استاندارد های ارزشیابی به منظور بهبود 

 کیفیت گزارش های کارشناسان ارزشیابی
I10 583/6 167/2 417/4 0.000 294/19 

نظارت بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات 

 در عمل
I11 500/6 250/2 250/4 0.000 000/17 

I1
I2I3

I4
I5

I6

I7

I8

I9
I10
I11

I12I13 I14I15
I16
I17
I18

I19

I20

I21
I22

I23
I24I25
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 متغیرها
کد 

 معیار

وضعیت 

 مطلوب

وضعیت 

 موجود

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 معناداری
 Tآماره 

 I12 583/6 000/2 583/4 0.000 023/20 اصالح زیر ساخت های قانونی و اقتصادی و بازار

 I13 500/6 750/1 750/4 0.000 000/19 فناوری محوری

ثبات اقتصادی و شكل گیری اقتصاد مبتنی بر 

دانایی و ثبات سیاسی و سیاست های خارجی 

 سازنده

I14 417/6 250/1 167/5 0.000 936/24 

 I15 500/6 333/1 167/5 0.000 936/24 بازارهای رقابتی

 I16 500/6 667/2 833/3 0.000 501/18 نظام راهبری )حاکمیت( شرکتی

مدنظرقراردادن قابلیت قانونی وظرفیت مالی 

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

پذیرش و بكارگیری گسترده الگوی ارزش منصفانه 

در کنار ضعف ضمانت های اجرایی گزارشگری 

 مالی

I18 250/5 583/3 667/1 0.000 504/6 

 I19 500/6 333/3 167/3 0.000 284/15 نسبت کفایت سرمایه بانك

 I20 500/6 250/3 250/3 0.000 000/13 استفاده و تخصیص بهینه منابع مالی

 I21 597/6 875/2 722/3 0.000 335/46 ارزشیابی/اندازه گیری

 I22 528/6 056/4 472/2 0.000 790/25 ارائه و افشا

 I23 542/6 042/2 500/4 0.000 082/39 زیر ساختها و ساختار نظارتی)الزامات(

 I24 000/6 850/2 150/3 0.000 889/44 مدیریت تغییرات و دانش

 I25 500/6 292/3 208/3 0.000 924/17 مدیریت مالی و سرمایه گذاری

 پیشنهادها و گیری نتیجه
لیل فراترکیب و مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش هدف ازاجرای این مطالعه به شیوه ی تح

منصفانه دربانكهای غیر دولتی ایران ، امید است با اولویت بندی چالشها که با روش سوارا صورت پذیرفت 
و در گام بعدی براساس وزن های بدست آمده باکمك تكنیك آراس،راهكارها رتبه بندی شدند،عالوه 

ن وضعیت مطلوب)انتظارات ، اهمیت(و وضعیت موجود)ادراکات ،عملكرد(کمتر بررفع چالشها ،فاصله بی
 شود و بتوانیم گام هایی را درجهت پیاده سازی اندازه گیری ارزش منصفانه برداریم.

دخیل و  بانكها توسط المللی بین مالی گزارشگری استانداردهای در اجرای بانك ها الزم است ناظران
 توسط این استانداردها اجرای که می کند پیدا بیشتری اهمیت زمانی موضوع این سهیم بشوند، خصوصاً

 منجرشود. و غیرمنتظره ای یكنواخت غیر گزارشگری نتایج به می تواند گیر همه تعامل بدون و بانك هر
همچنین با توجه به راهبردهای پیشنهادی در این تحقیق می توان برای هر یك از نهادهای دخیل در 

ی ارزش منصفانه پیشنهاد هایی ارائه داد . برای مثال در مورد سازمان بورس و اوراق بهادار می پیاده ساز
توان به راه اندازی مؤسسه های رتبه بندی در ایران، ایجاد ارزشیاب مستقل، رتبه بندی ارزشیابان، انتشار 

ورسی، تدوین قوانین عمومی ارزشیابان در خصوص ارزشیابی دارایی های تمام شرکت های بورسی و فراب
بازدارنده در خصوص تخلف در اندازه گیری ،گزارشگری و نظارت بر ارزش منصفانه، و همكاری منسجم با 
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سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، بانك مرکزی و بیمة مرکزی و کانون کارشناسان و کانون وکالی 
 مورد انتـظار اشاره کرد. قوۀ قضائیه و صاحب نظران حرفه و دانشگاه تا حصول نتیجه 

هم در نظام مالیاتی، هم در نظام ارزیابی  .به سه ساختار پایه ای نیاز داریم IFRS13برای پیـاده سازی 
و هم در نظام حسابرسی نیازمند زیر ساخت های الزم هستیم و همچنین به خاطر شرایط تورمی که در 

کار ساده ای نیست.بنابراین هماهنگ سازی و اتخاذ  کشور وجود دارد انجام و اجرای تعیین ارزش منصفانه
است. زیرا انتظار این است که  ضروریرویه واحد در دستگاه های نظارتی برای افشای اطالعات مرتبط 

به ایجاد ثبات و پایداری بانك ها و مؤسسات اعتباری ، شفافیت ، سالمت و ایجاد  IFRS13استاندارد 
كی ، اعتماد بیشتر ذینفعان و سهامداران ، سپرده گذاران و کارکنان بانك ارزش افزوده کسب و کارهای بان

نتیجه تغییرات در بكارگیری و استفاده از استاندارد  به عبارت دیگرها و مؤسسات اعتباری کمك کند. 
IFRS13  ایجاد زمینه پذیرش و اقناع مدیران و  .ضمناباید به افشای درست وقایع مالی منجر شود
 رای استفاده و بكارگیری این استاندارد نیز ضرورت دارد. کارکنان ب

ی پیاده سازی اندازه گیری ارزش منصفانه و به تبع آن کاهش امید است این مطالعه از یك طرف آغازی برا
توسعة روزافزون  و بهتر، انجام مطالعات بیشتر معوقات و سوخت مطالبات بانكها شود و از طرف دیگر برای

(به IFRS13)13ورتهای مالی بر مبنای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره تهیه صکیفی  و
سرمایه توجه که به نوبه خود باعث شفاف سازی و افزایش قابلیت مقایسه و باشد کشورر د صورت محتوایی

 گذاران خارجی وگشایشی برای انجام معامالت با سرمایه گذاران و بانكهای خارجی خواهد شد .
 گردد. می ارائه زیر پیشنهادهای آتی تحقیقات برای
 یو رفع مشكالت اجرا یالملل نیب یمال یگزارشگر یاستانداردها یبررس IFRS7 ( سكیر ی)افشا

 .رانیا یدر بانكها

 پژوهش صرفاً به مطالعه  نیکه ا ییاز آنجا نیهمچنIFRS13 توان  یپرداخته است، م یدر بانكدار
 پرداخت. عیصنا ریسا انیدر مفوق  یشنهادیموضوع پ یبه بررس
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Objective: In this study, while identifying and ranking the necessities and the current 

situation, obstacles and challenges (determining) fair value measurement in the 

implementation of International Financial Reporting Standard No. 13 (IFRS13) in 

Iranian non-governmental banks were identified and ranked as well as the distance 

between the current situation (perceptions, performance). The desired situation 

(expectations, importance) was assessed and better solutions were proposed to remove 

obstacles and challenges and reduce the gap between the current situation and the 

desired situation in non-governmental banks in Iran. Method: In this study, the 

necessary information was collected mainly through library study and meta-synthesis 

qualitative analysis. The categories of developing a fair value model in Iranian non-

governmental banks were identified and a selected document was provided to the 

experts to evaluate the reliability of the meta-synthesis. After evaluation, the Holst 

coefficient was 0.845. Finally, using the SWARA method, it was ranked. Also, after 

consulting experts, using version 26 of SPSS software and paired t-test (dependent), 

the most widely used of which is gap analysis, was used to measure the distance 

between the current situation and the desired situation.(ARAS), better solutions were 

proposed to remove obstacles and challenges and reduce the gap between the current 

situation and the desired situation of Iranian non-governmental banks.  
  

Keywords: International Financial Reporting Standard No. 13 (IFRS13), Measuring 

(Determining) Fair Value , Meta-Synthesis Qualitative Analysis Method, Swara 

Method, Aras Technique. 
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