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Abstract 

 
Objective: In this research, the critiques of fair value have been studied and an 

interpretation of these achievements has been provided. Opinions about fair value fall into 

three categories. A group that strongly supports it. A group that strongly opposes it and a 

group that for some reason have concerns about it. Understanding the reasons for 

criticisms of fair value requires a better understanding of the concept of fair value, 

especially from a theoretical perspective and the evolution of this measurement system. 

Therefore, in a segment of this research, the historical, political and social contexts that 

have led to the formation of fair value in different parts of the world have been studied.  

Methods: The method used is meta-synthesis which is one of the qualitative methods. In 

this regard, the steps of arranging research questions, systematically reviewing the 

literature, searching and selecting appropriate texts, extracting information, analyzing and 

combining qualitative findings, and presenting interpretations on existing interpretations 

have been performed.  

Results: Review, identification, typology, classification and analysis of different areas of 

research in the field of fair value from a theoretical-critical perspective is presented. The 

research represents eight areas of special interest, including theories used in measurement 

systems, reasons for the formation of fair value, its relationship with standardization and 

its uses, the role of the theoretical framework of financial reporting in development of fair 

value, advantages of fair value, disadvantages of fair value, effect of Fair value on 

financial crises, auditing challenges of fair value and the effect of capitalist and 

communist financial systems on fair value.  

https://orcid.org/0000-0002-2173-9010
https://orcid.org/0000-0001-7426-4365


Conclusion: In this study, critiques and challenges on fair value from a theoretical and 

critical perspective over the last two decades were identified. This research can be used as 

a roadmap for researchers in fair value studies. It shows the areas of interest in this regard 

and the sections that can be studied in the future.  
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  چكيده
 خصـوص  در .است شده پرداخته دستاوردها اين بر تفسيري ارائه و منصفانه ارزش بر وارد هايانتقاد مطالعه به پژوهش اين در :هدف
 و اسـت  آن مخـالف  شـدت  بـه  كـه  گروهي .است آن دار طرف شدت به كه اي دسته :شود مي تقسيم دسته سه به نظرها ،منصفانه ارزش

 ارزش مفهـوم  از بهتـري  درك به ،منصفانه ارزش بر شدهوارد هايانتقاد داليل شناخت .دارند آن از هايي نگراني داليلي به كه گروهي
ـ  پـژوهش،  ايـن  از بخشـي  در بنـابراين  .دارد نيـاز  گيـري  اندازه نظام اين تطور سير و نظري ديدگاه از خصوص به ،منصفانه  مطالعـه  هب
  .است انجاميده منصفانه ارزش گيري شكل به جهان مختلف نقاط در كه شده پرداخته اي اجتماعي و سياسي تاريخي، بسترهاي
 منـد  نظـام  مـرور  ،پـژوهش  هاي سؤال تنظيم مراحل، راستا اين در .است شده انجام فراتركيب روش با و كيفي حاضر پژوهش :روش
 از تفسيري ارائه و كيفي هاي يافته تركيب و تحليل و تجزيه ،ها متن از عاتالاط استخراج ،مناسب هاي متن انتخاب و وجو جست ،ادبيات

  .است شده طي موجود تفسيرهاي
 زمينـه  در شـده  انجـام  تحقيقـات  مختلـف  هـاي  حوزه از تحليلي و بندي طبقه و شناسي گونه شناسايي، مرور، ،پژوهش اين در :ها يافته
 در شـده  اسـتفاده  هـاي  هيـ نظر شـامل  ويژه توجه مورد  حوزه هشت نمايانگر كه است شده ارائه انتقادي ـ نظري دعب از ،منصفانه ارزش
 ينظـر  چـارچوب  نقـش  ،آن از اسـتفاده  مـوارد  و ياستانداردگذار با آن رابطه ،منصفانه ارزش يرگي شكل يلدال ي،رگي اندازه هاي نظام
 ي،مـال  هـاي  بحـران  بـر  منصـفانه  ارزش اثر ،منصفانه ارزش بيمعا ،منصفانه ارزش يايمزا ،منصفانه ارزش توسعه در يمال گريگزارش
  .است منصفانه ارزش بر يستيكمون و داري هيسرما يمال هاي نظام اثر و منصفانه ارزش يحسابرس هاي چالش و نقدها
 شناسـايي  انتقـادي  و نظري اهگيدد ود زا ،اخير دهه دو طي منصفانه ارزش بر وارد يها چالش و نقدها پژوهش، اين در :گيري نتيجه

 ايـن  در توجـه  مورد هاي حوزه كه شود گرفته كار هب منصفانه ارزش حوزه در محققان براي راه نقشه عنوان به تواند مي پژوهش اين .شد
  .دهد مي نشان را آينده در مطالعه قابل هاي بخش و خصوص

  
  
  .فراتركيب منصفانه، ارزش اريحسابد اقتصادي، بحران منصفانه، ارزش :ها كليدواژه
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  مقدمه
 كه كنند يم استدالل ،انيحام .است  شده مطرح منصفانه ارزش يحسابدار هاياثر دربارة ييدهايترد بحران، شروع از پس

 يبرا او كردن سرزنش سپس و صيتشخ يبرا پزشك به رفتن« اي »قاصد به يراندازيت« منصفانه، ارزش دانستن مقصر
 منصفانه، ارزش از استفاده كه معتقدند مخالفان و ندشتريب تيشفاف خواهان گذاران هيسرما .است »يماريب تشخيص

 .)2009 ،1جونز و رابرتز( است  كرده ديتشد يعادريغ بازار طيشرا در فروش از يناش ارزيابي اعمال با را بازار يثبات يب
 ايفا نقش اقتصادي هاي بحران بر گذارتأثير عامل عنوان به منصفانه ارزش آيا كه اينجاست سؤال فوق، موارد مطابق

   است؟ بحران آور پيام اتنه يا كند مي
 شده جايگزين گيري اندازه هاي نظام و آن گيري شكل موجب منصفانه ارزش مخالف و كننده حمايت اقتصادي مكاتب

 و متمول گذاران سرمايه بازارها، گسترش با 1950 سال از پس .پردازيم مي حاميان خصوص در بحث به ابتدا .است
 براي ابزاري عنوان به را منصفانه ارزش ،بيور آثار و شيكاگو مكتب پردازان وريتئ به عنايت با بازنشستگي هاي صندوق
 سال در بيور حسابداري در انقالب كتاب انتشار ).2015 ،2ريچارد( دادند قرار توجه مورد سهام سود تر سريع چه هر دريافت
 است، كرده عنوان )2010( 3پاور چهآن مطابق .خواند مي »موهوم« را آن ماركس كه شد منجر دنيايي ايجاد به ،1989
   .شود مي گزارش منصفانه ارزش به ترازنامه اجزاي آن در كه آمد كار روي مانده باقي ارزش جاي هب اي ترازنامه رويكرد

 مبناي بر مدير و كارگر رابطه آن در كه گرفت شكل انگلوساكسون داري سرمايه در منصفانه ارزش حسابداري
 اقالم مبناي بر را كارايي خروجي هاي ارزش و دارند مدت كوتاه ديدگاهي سرمايه بازارهاي .است تمد كوتاه هاي استخدام

 اين در )بلندمدت در سرمايه انباشت نرخ شامل( صنعتي بلندمدت هاي استراتژي بنابراين .صنعتي مفاهيم نه بينند مي پولي
 سود مجدد گذاري سرمايه براي كمتري فرصت ها زمانسا ،طرفي از .افتد مي خطر به اقتصادي رشد و نشده تقويت نظام
 و كاركنان مديران، بين منافع تضاد مدت كوتاه رويكرد اين .نمايند تقسيم گذاران سرمايه بين را آن بايد چون ؛دارند شده كسب
 است معتقد تيماركسيس ديدگاه .شود مي جامعه از مهمي بخش براي اجتماعي تبعيض باعث و كرده بيشتر را نفعان ذي ساير
 آن از كه بود شيكاگو مكتب تأثير تحت منصفانه ارزش رويكرد .شود هزينه بايد ،نكند ارزش خلق اگر مشتقه ابزارهاي كه

  .شد استفاده سود تر سريع چه هر دريافت براي
 گذاران يهسرما براي ارزش حداكثرسازي .است داشته نقش بسيار گرايي مالي و شدن جهاني فرايند در اقتصادي تئوري

 مديران به پاداش پرداخت براي سازي مشروع بابت نيز نمايندگي تئوري .است دهش تبديل شركت براي اصلي موضوع به
 گذاران سرمايه براي ارزش اطالعات نيازمند مالكيت و مديريت اهداف سوسازي هم براي سهام خريد اختيار و سهام شكل به

 از قراردادها تئوري و سرمايه به ها ورودي ارزشيابي تئوري ،مستقيم ارزشيابي ريتئو همچنين و ها تئوري اين دو هر .است
  .كنند مي حمايت منصفانه ارزش مفهوم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roberts & Jones 
2. Richard 
3. Power 
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 از )2005( برير بندي طبقه .شود مي پرداخته منصفانه ارزش مخالفان يعني ،مقابل جبهه اقتصادي مكتب به حال

 مفاهيم كه بود ماركس بار اولين براي ،دارد مي عنوان او .است اركسم كارهاي از برگرفته گذاري سرمايه حسابداري انواع
   .كرد اضافه ادبيات به را داري سرمايه و فئوداليسم
 دارايي عنوان به نبايد ،نكند واقعي ارزش خلق ديدگاه اين پيروان ديد از اگر مشتقه ابزارهاي ماركسيستي، ديدگاه از

 باعث خود مشتقه ابزارهاي هرچند پس .كرد هزينه را آنها بايد تنها و شود بتث تاريخي بهاي حتي يا منصفانه ارزش به
 بلكه گيرد، نمي نشانه را آنها ارزيابي شيوه مستقيم ماركسيستي، ديدگاه ،شدند منصفانه ارزش حسابداري گرفتن قوت

  .دهد مي قرار هدف را آنها اي ترازنامه ماهيت
 چين دولت سهام ساختار اصالح .است وابسته مداخله حداقل با آزاد ايبازاره وجود به ،منصفانه ارزش حسابداري

 توهمي كشور اين در آزاد بازار وجود كه است مطلب اين يدؤم 2005 سال در ،)يكمونيست هاي انگيزه با دولتي عنوان به(
 توزيع در نابرابري به امر اين .است شده منجر نئوليبراليسم شرايط پايدارسازي به چين در منصفانه ارزش .است نبوده بيش
 دست به چين مردم اتفاق به قريب اكثريت از را اجتماعي زيرساخت مالكيت كشور اين .است انجاميده چين در ثروت
 معامالت در است مايل و آگاه طرفين وجود كه آزاد بازار شرط نتيجه در .است داده مطلع گذاران سرمايه از كمي تعداد

  .شود نمي رعايت
 .نهادند بنا نظري مباني برخي پايه بر را خود هاي استدالل منصفانه ارزش مخالف و موافق هاي گروه زا يك هر
 جهت در استانداردها وضع به دست حاكم هاي نظام سياسي هاي ايده راستاي در نيز استانداردگذار نهادهاي ،اين بر عالوه
 آن دار طرف شدت به كه اي دسته :شود مي تقسيم دسته سه به منصفانه ارزش خصوص در هانظر .اند زده سياسي منافع
  ).2004 ريچارد،( دارند آن از هايي نگراني داليلي به كه گروهي و ندمخالف آن با شدت به كه گروهي ؛هستند

 دهنده شكل نظري مباني و سياسي هاي نظام مكاتب، كه است شده تالش پژوهش اين در فوق مطالب به توجه با
 هاي چالش و هاانتقاد مزايا، انتقادي، رويكردي با ادامه در و شود شناسايي منصفانه ارزش مخالف و فقموا جناح دو به

 شناسايي براي تحقيق اول سؤال 4 هدف اين به نيل براي .شود تعيين نفع ذي مختلف هاي گروه ديدگاه از منصفانه ارزش
 اطالعات آوري جمع براي بعدي سؤال 4 و شده طرح گذاري ارزش هاي سيستم به مرتبط سياسي هاي نظام و مكاتب
 تحقيق مسئله ارتباط نتيجه كه است ذكر شايان .است شده طراحي منصفانه ارزش موافق و مخالف هاي ديدگاه به مربوط

 .است شده ارائه بندي تصويري جمع صورت به پژوهش اين دستاوردهاي به

   نظري مباني
 حسابداري انجمن ،1964 سال رد .است يافته تكامل و شده تغييراتي وشدستخ زمان طول در منصفانه ارزش تعاريف
 چهار اين ميان از .كرد معرفي را پذيري سنجش و بودن سويه از عاري پذيري، اثبات بودن، مربوط ويژگي چهار 1آمريكا
  .شد شناخته بيشتر اهميت حائز گيري تصميم در مفيدبودن با آن رابطه دليل به بودن مربوط ،ويژگي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. American Accounting Association (AAA) 
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 ،مختلف عمل هاي هروي از استفاده امكان و بودن مربوط بر تأكيد با حسابداري تئوري رهنمودهاي ،راستا همين در
 تئوري رهنمودهاي راستاي در ،)1973( 1تروبالد كميته گزارش .كرد ايجاد منصفانه ارزش كارگيري هب براي را يفرصت

 مجاز ها دارايي ارزيابي براي را تاريخي بهاي جز هب ،مختلفي عمل هاي هروي خاص طور به ،بودن مربوط بر تأكيد با حسابداري
  .شمرد

 مطابق :كردند خالصه شكل دينب را مختلف استانداردهاي در منصفانه ارزشمتفاوت  تعاريف )2003( 2حداد و بارلو
 منصفانه شرايط در لاموا فروش آن در كه است مبلغي منصفانه ارزش ،)1976( مالي حسابداري استانداردهاي انجمن

 منصفانه ارزش ،)1982( مالي حسابداري استانداردهاي انجمن مطابق .دشو مي انجام غيروابسته طرفين بين )بستان هبد(
 ورشكستگي بابت فروش به اجبار موقعيت در كه است )فروش  قيمت( مايل و آگاه افراد بين معامله غيرپولي يا پولي ارزش
 .است قبلي تعريف همان كمابيش ،منصفانه ارزش از )1985( مالي حسابداري نداردهاياستا انجمن تعريف .نباشد

 جاري، ارزش تاريخي، بهاي :كرد معرفي ارزيابي رويه پنج ،1984 سال در 3مالي حسابداري استانداردهاي انجمن
  .منصفانه ارزش و بازيافتني ارزش خالص بازار، ارزش

 از مديريت برآورد بهترين يا بازار ارزش ،منصفانه ارزش آمده است كه )1991( 4مالي حسابداري 107 استاندارد در
 گفتني .آيد مي دست به شده تنزيل آتي نقدي هاي جريان طريق از كه است دسترس در بازار ارزش نبودن شرايط در ارزش
 .است شده لحاظ كسيماتري گذاري قيمت هاي مدل و آپشن گذاري قيمت هاي مدل ريسك، عوامل تنزيل نرخ در كه است
 كردند اعالم )1995( 5دزمنلن و بارت .تاس شده دانسته بازار ارزش عبارت مترادف منصفانه ارزش تعريف، نسخه اين در

 :دارد وجود منصفانه ارزش سنجه سه آنها نظر از .است نشده تعريف خوبي به ارزش چون ؛نيست كامل تعريف اينكه 

 است دارايي جايگزين ارزش ها قيمت تغيير يطشرا در يا خريد قيمت :ورودي ارزش.  

 باشد فروش قابل يداراي آن در كه است مبلغي :خروجي ارزش.  

 كند مي ايجاد سازمان براي دارايي كه اي انباشته ارزش :اقتصادي ارزش. 

 نعكاسا نگران مالي حسابداري استانداردهاي انجمن چون ؛است خروجي هاي ارزش مناسب، سنجهكه  معتقدند آنها
 تعريف فروشنده منظر از بايد پس .شود خريداري آينده در است قرار كه هايي دارايي نه ،است ترازنامه هاي دارايي صحيح
 هاي ارزش از خروجي هاي ارزش تفريق از ها توانمندي اين كه است مدير هاي توانمندي بيانگر اقتصادي ارزش .شود انجام

  .است دشوار آن محاسبه و ذهني سيارب ارزش اين .آيد مي دست به اقتصادي
 منظور هب شده انجام هاي تالش و مالي هاي صورت براي مناسب هاي رويه بررسي تاريخ ،)2011( 6جيك و جورجيو

؛ 1970 و 1850 هاي سال بين اول دوره .كنند مي تقسيم دوره سه به را آمريكا در ها رويه اين از يكي به بخشيدن مشروعيت
  .دشو مي بررسي ها دوره اين از يك هر ادامه در .تاكنون 1990 از دوره آخرين و 1990 تا 1970 هاي لسا بين دوم دوره
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 ارزش يحسابدار كه است معتقد اول دوره در منصفانه ارزش به تاريخي بهاي برتري خصوص در )2009( 1مگنان

 كه بود جيرا ها شركت يبرا ستم،يب نقر لياوا و 19 قرن اواخر در .ديجد روش نه و است يديجد مفهوم نه ،منصفانه
 باور نيا بر زين هياول اقتصاددانان از ياريبس .كنند منعكس منصفانه هاي ارزش از استفاده با را خود اي هيسرما يها ييدارا

 نيا با .است يمال يها صورت تهيه يبرا مناسب اساس تنها بازار، در ييدارا كي فروش مبلغ اي ،يخروج ارزش كه بودند
 توسط تر يرسم يحسابدار ياستانداردها بيتصو به رانيمد يبرخ توسط ءسو يگذار ارزش يها وهيش ،1930 دهه در ال،ح

 ها يبده و ها ييدارا گزارش يبرا غالب عمل رويه نوعي عنوان به يخيتار بهاي جه،ينت در .شد منجر يحسابدار حرفه
 در كه بود يحسابدار پردازان هينظر از ياريبس يبرا جذاب يمفهوم ،منصفانه ارزش يحسابدار ،نيا وجود با .شد مطرح
   .دنديبخش تيرسم آن به ها سال طول

 و آمريكا در 1930 دهه پاياني هاي سال درفقط  ،مالي گزارشگري مبناي عنوان به ،تاريخي شده تمام بهاي از استفاده
 مختلف هاي گيري اندازه از استفاده ).2007 ،2زف( شد مطرح دوره آن به مربوط ركود و مالي هاي بحران به مستقيم پاسخ در
 تمام بهاي آن در كه شدآغاز  جديديمرحلة  كه زماني تا بودشده  قبول قرن يك از بيش براي ،بازار هاي ارزش مبناي بر

  .)2011 جيك، و جورجيو( كرد پيدا تري مركزي نقش حسابداري هاي رويه در گذاري ارزش هاي تئوري و تاريخي شده

 نياول .ديرس انيپا به 1938 در منصفانه ارزش بحث موج نياول كا،يآمر در كه دتنداش عنوان ،)2018( 3هالدين و بال
 يها سال نيب .داشت پي در را كايآمر يها بانك از ياديز تعداد شكست ،1933 تا 1929 يها سال نيب بزرگ، ركود مرحله
 به .داشت وجود بزرگ ركود از ترس ،1938 سال تا اما ؛افتي بهبود يحدود تا متحده  االتيا اقتصاد ،1937 تا 1933
 مهيب شركت و فدرال رهيذخ هيئت كا،يآمر خزانه از متشكل يونيكنوانس ،روزولت يد نيفرانكل ،يمركز بانك دستور
 حفاظت يبرا كارانه محافظه ياستانداردها در ديبا موضوعاتي بود كه كردن مشخص ،آن هدف .داد ليتشك لفدرا انداز پس
كه  شد مقرر .بود يبانك ينظارت ايرونده سر بر كنواختي توافق ،كنوانسيون اين كار نتيجه. شود انجام ها دارايي از

 ،ها بانك يگذار هيسرما ريز يها ييدارا و شود گيري اندازه دفتري ارزش به ،بازار ارزش جاي هب ،ها بانك يگذار هيسرما
 ارزش اول مرحله كالن، اقتصاد ثبات جهت در و بحران انيم در .كنند يگذار ارزش را بازار يها متيق متوسط طور به

  .بود دهيرس انيپا به منصفانه
 متحده  االتيا در يخيتار بهاي يحسابدار .شد تكرار منصفانه ارزش از موج نيدوم يعني ،بعد قرن مين الگو نيا

 ارزش يابيارز ،يحسابدار استاندارد 1970 دهه اواسط از اما ؛ماند يباق مسلط 1970 دهه لياوا تا 1940 دهه از كايآمر
 اواخر تا .بود بازار در هشد عرضه بهادار اوراق بعد و سهام در ها بانك گذاري سرمايه نهيزم در ابتدا كه شد آغاز منصفانه

 و بهادار اوراق يواقع ارزش ،يسنت يحسابدار يكردهايرو نكهيا بر يمبن آمد وجود هب اي گسترده شناخت 1980 دهه
  .است  پوشانده را مشتقات

 ،1973 سال در شده منتشر ،تروبالد تهيكم گزارش كه داشتند عنوان دوم دوره خصوص در ،)2011( جيك و جورجيو
 به تهيكم .كرد تمركز يآت ينقد يها انيجر بر و رفتيپذ را حسابداري تئوري رهنمودهاي ميتصم در سودمندي كرديرو
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 انجام منفرد يگذار ارزش يمبنا كي از يانحصار استفاده با توان ينم را يمال گزارشگري اهداف« كه ديرس جهينت نيا

 بهاي :گرفت نظر در آمريكا حسابداري تهيكم به نسبت را يابشيارز از يتر عيوس مجموعه يحت تروبالد تهيكم .»داد
 كه كرد شنهاديپ افزون بر اين،. شده زيلتن ينقد يها انيجر و يفعل ينيگزيجا بهاي ،يخروج يها ارزش ،يخيتار
  .»اجرا كرد استفاده يبرا را يابشيارز هاي روش از يخاص بيتركتوان  مي«

 اصالح ،كنگره ،1989 سال در .كرد فراهم را يشتريب زهيانگ 1980 دهه اواسط در وام بحران زمان در كايآمر تجربه
 ها آن و كرد تر محكم ها بانك نيب در را يگذار ارزش ياستانداردها ركا اين .كرد بيتصو را نونقا ياجرا و يمال ها هسسؤم
 يبرا را يا پروژه يالملل نيب يحسابدار ياستانداردها تهيكم سال، همان در .كرد تر كينزد منصفانه يها ارزش به را
  ).2018 دين،هال و بال( ندشد يسخت ضربه متحمل زين ها آن .كرد آغاز يمال هايابزار يافشا و سنجش يابيارز

 در يمال يابزارها همه منصفانه ارزش يافشا يبرا ييكايآمر يها شركت انيم در الزام 1992 سال از سوم، دوره در
 ترازنامه يرو بر فشار شيافزا با .كرد متوقف را تكامل نيا يبانك بحران .شد ايجاد مالي هاي صورت همراه هاي يادداشت

 .افتد تعويق به است ممكن ها وام اين بازپرداخت كه است  آورده وجود به را ييها ينگران يده وام فيضع رشد ها، بانك
 گر،يد بار كي .شد آغاز نييپا به رو ريمس نيا توقف يبرا منصفانه ارزش از استفاده عدم درباره يالملل نيب سطح در بحث
 ترس به نيا و شدند كار به دست منصفانه شارز از انتقاد در كشورها و گذاران قانون مداران، استيس ،يمركز بانك رانيمد
  .شود سقوط مرحله وارد سوم بار يبرا منصفانه ارزش كه شد منجر نيا از

 شكل به استانداردها تاكنون 1990 از كه است معتقد منصفانه ارزش كنوني وضعيت خصوص در )2014( 1اوكاموتو
 ارزش مالي، هاي بحران از قبل شده انجام تحقيقات .اند رفته منصفانه ارزش سمت به و دور تاريخي بهاي از افزون روز

 همه حاوي قيمت كارا بازار در .دانستند مي مربوط باال نقدينگي داراي بازارهاي در معامله قابل اوراق براي را منصفانه
  .است نمايان قيمت در ارزش بنابراين است اطالعات
 .شناسد مي رسميت به را منصفانه ارزش هم و تاريخي بهاي هم و دارند دوگانه رويكردي استانداردها حاضر حال در

 و نامشهود هاي دارايي است مالي تسلط تحت كه كنوني دنياي در اما است؛ نشده غالب ديگري بر تاكنون يك هيچ
 .است گرفته قدرت منصفانه ارزش بنابراين و است شده مهم بسيار مالي ابزارهاي

 تجارت يدگيچيپ و اندازه اما ؛دارد ياديز يبانيپشت انگليس در )يحسابدار( انهمنصف ارزش اساس ،يخيتار لحاظ از
 ،يحسابدار اهداف يبرا دتريمف اساس عنوان به ،تاريخي بهاي رشيپذ .است  شده منجر آن ترك به ساالنه يها يابيارز و
  .است يمبتن يعمل هاي جنبه بر ينظر يها نهيزم يجا به

 سازي آماده يمبنا ديبا يخيتار بهاي« كه كرد اعالم 2ولز و انگلستان در خبره انحسابدار سسهؤم ،1952 سال در
 بهاي هيپا بر ها حساب تمام نوزدهم، قرن يها وهيش و مقررات يآزاد وجود با دهد يم نشان كه »باشد ساالنه يها حساب

  .شدند مي آماده يخيتار
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1. Okamoto 
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 ايآ كه كند يبررس تا كرد مورأم را سنديلندرز تهيكم ،صنعت و يبازرگان امور ريوز 1974 سال در انگلستان در
 اتفاق دولت و يا حرفه يها سازمان در كه ساله  ده داغ بحث از بعد .بدهند را متيق رييتغ اجازه ديبا شركت يها حساب
 سال در تينها در و يالزامريغ 1985 سال در ه،ياول تيموفق از پس حال، نيا با .شد يمعرف فعلي ارزش يحسابدار ،افتاد

 يدشوار زين و گريد يطيمح عوامل ي،اقتصاد يها مشوق عدم تورم، نرخ كاهش موضوع اين ليدال .شد منحل 1988
   .بود آن جينتا درك و استاندارد اعمال

 ،اول :شود بندي مي دسته مرحله سه به )2004( ريچارد نظر از فرانسه در گيري اندازه هاي نظام گيري شكل مراحل
 20 قرن در پويا مرحله ،دوم؛ بود ترازنامه گيري اندازه در غالب رويه بازار ارزش آن در كه است 19 قرن در ايستا مرحله
 و سيستماتيك شكل به ها دارايي تهاتر اجازه فعاليت، تداوم فرض و بوده تاريخي شده تمام بهاي مبناي بر كه است

 المللي بين استانداردهاي از استفاده با زمان هم كه است نگر هآيند مرحله ،سوم ؛داد مي را سهام سود متناوب هاي پرداخت
 مبناي بر شركت ارزش اينجا در .است اقتصادي ارزش و منصفانه ارزش از مخلوطي و شد ايجاد 2005 از حسابداري

  .شود مي گيري اندازه آتي نقدي هاي جريان ايجاد براي توانايي
 1است »ايستا تئوري« از برگرفته مرحله اين .كند مي حمايت بازار هاي ارزش به دادن اولويت فلسفه از ايستا مرحله

 اين با .است فعاليت تداوم عدم معرض در هم بسيار بلكه ؛داد خواهد فعاليت خاتمه تنها نه شركت هر كند مي بيان كه
 .دهد توضيح را منصفانه يها ارزش به توجه لزوم تواند مي فعاليت توقف گويند، مي هم 2»ميرايي قاعده« آن به كه توجيه

 قانون اين در .بود ورشكستگي شرايط در دهندگان وام حقوق از دفاع اردطرف 19 قرن در فرانسه تجارت قانون
 پي در و كنند دارينگه منصفانه ارزش به را خود هاي بدهي و ها دارايي موجودي بود شده خواسته وكارها كسب از تجارت

 توجه با .كرد معرفي ها دارايي ارزيابي مبناي عنوان به را منصفانه ارزش نيز آلمان تجارت قانون اولين 1857 سال در ،آن
 سرقفلي خصوص در موضوع اين .شد مي هزينه بايد فعال بازار نداشتن دليل به ،نامشهود هاي دارايي اكثر ،قاعده اين به

 .نباشد آنها براي فعالي بازار اينكه مگر ،ددنش مي ارزيابي بهتر روش اين با ثابت هاي دارايي .دكر مي صدق هم تحصيل
 شكل به تئوري اين 19 قرن در .دده مي را منصفانه ارزش از ناشي زيان و سود هرگونه شناسايي اجازه ايستا تئوري
  .داد نمي تقسيم براي را بالقوه سودهاي شناسايي اجازه كه يافت تغيير كارانه محافظه ايستاي تئوري

 موضوع اين حتي آنها .شد شروع 1850 تا 1840 هاي سال در آهن راه مثل بزرگ هاي شركت بيگريال با پويا مرحله
 زمان آن در تغييرات اين اما ؛نباشد خود هاي دارايي كردن مستهلك نيازمند خاص صنعت اين كه كردند تبديل قانون به را

 تجديد نبايد  نشده گذاشته فروش براي كه هايي ييدارا و ثابت هاي دارايي ،قاعده اين بر بنا .بود صنعت يك مختص فقط
 فعاليت تداوم فرض رفت، تاريخي بهاي سمت به استانداردها .شود مستهلك سيستماتيك صورت به بايد ولي ؛شود ارزيابي
 .شوندگينقد زمان در آنها بهاي نه آنهاست از استفاده ارزش ها دارايي ارزش كه كرد تغيير طور اين غالب رويكرد و شد مطرح

 ،مستقيم خط شيوه به استهالك قانون اين در و شد تقويت فرانسه 1917 سال هاي ماليات  قانون با حركت اين
 و بوده مالياتي قبول مورد خاصي شرايط با تنها كه ارزش كاهش هزينه برعكس ،شد شناخته قبول قابل هزينه عنوان به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Static Theory 
2. Principle of Death 
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 مستهلك سال 5 ظرف حداكثر اما ؛شود اي سرمايه كه شد داده اجازه سسيأت هاي هزينه به .شد نمي شرايط آن حائز اًاكثر
 .شود انجام ارزش كاهش تست آن براي و شناسايي هشد خريداري سرقفلي گرديد مقرر همچنين .شود

 بر نه شود مي مشخص مالك قضاوت مبناي بر كه است خاصي ارزش ها دارايي ارزش داشت اعتقاد نگر آينده رويكرد
 زيان و سود و دهد مي اصالت آتي نقدي جريانات تنزيل مبناي بر ها دارايي ارزش به نگر آينده رويكرد .بازار ارزش مبناي

  .كند مي منعكس زيان و سود صورت در را آن
 الگوي سه .داريم نياز حسابداري تئوري يك به ،ارزش مفهوم بررسيكه براي  بود معتقد آلمان در )2005( ريچارد
 حسابداري و )بازار ارزش( 2ايستا حسابداري ،)شده تمام بهاي( 1پويا حسابداري .دارد وجود ندمتفاوت مبنا از كه حسابداري
 آلماني هاي تئوري با 20 قرن ابتداي از مفاهيم اين ).شده تنزيل آتي نقدي هاي جريان مبناي بر حسابداري( 3اكچوئري
  .شد معرفي

 بيان ،اول دكترين .رفتيم ايستا حسابداري سيستم سمت به قرن اين در .بود همراه دكترينسه  با بيست قرن شروع
 ،دوم دكترين .آيد مي دست به تقاضا و عرضه قانون با كه مينيازمند بازاري ارزش ، بهواقعي ارزش تعيين براي كه دارد مي

 به بايد ثابت هاي دارايي .كند مي رد را بازار ارزش و شده تمام بهاي از زمان هم استفاده كه است نسبيت تئوري از برگرفته
 استفاده مورد 1905 سال از كه است شده تنزيل فعلي ارزش از استفاده ،سوم دكترين .شود داده نمايش شده تمام بهاي
 نسخه كه حالي در بود شده پذيرفته وكار كسب صاحبان توسط )شده تمام بهاي( پويا نسخه كه است گفتني .گرفت قرار
  .داشت يقانون پشتوانه ايستا

 اب كشور 100 از شيب يده گزارش ياستانداردها يساز هماهنگ و استانداردها در يفعل ارزش ميمفاه گنجاندن
 ،يريگ اندازه به توجه بدون .است منصفانه ارزش تيمشروع سطح دهنده نشان ،يالملل نيب يحسابدار ياستانداردها هيئت
 دهنده نشان تنها ستا ممكن مسئله نيا كه چند هر ،است يافته مشروعيت يحد تا منصفانه ارزش اصول كه است واضح
  .)2011 جيك، و جورجيو( باشد يحسابدار گيري اندازه هاي رويه خيتار ي ازبخش

  پژوهش تجربي پيشينه
پژوهش، به  هاي يافتهدر بخش  كه پرداختند منصفانه ارزش بررسي به نظري بعد از مختلفي تحقيقات اخير، دهه دو طي

 همانند نيز ايران در كه گردد مي آشكار نكته اين ايران، در منصفانه ارزش تحقيقات بررسي در. آنها اشاره شده استنتايج 
 از تحقيقات از بسياري و پرداختند منصفانه ارزش خصوص در بحث به تئوريك منظر از اندكي تحقيقات دنيا نقاط ساير
 ارزش خصوص در شاخص تحقيق چند اخير هاي سال در حال اين با .اند كرده بررسي را منصفانه ارزش كاربردي بعد

 به نهايت در منصفانه ارزش خصوص در خبرگان نظر و كننده تعيين عوامل بررسي ضمن كه شده انجام ايران در منصفانه
 سال ترتيب به اه پژوهش اين از  برخي نمونه براي  ادامه در .است انجاميده ايران در منصفانه ارزش گيري اندازه مدل ارائه

 .شود مي  ارائه انتشار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dynamic Accounting 
2. Static Accounting 
3. Actuarial Accounting 
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 ازديدگاه را حسابداري سود بر آن تأثير و منصفانه ارزش حسابداري استاندارد پذيرش ،)1395( ميهمي و حجازي

 توليدي هاي شركت مالي مديران و داخلي حسابرسان انجمن و دانشگاهيان و استاندارد كنندگان تدوين از اي نمونه
 مديران ديدگاه بين پژوهش اين براساس .بود كاربردي رفته كار به تحقيق روش .كردند بررسي سبور در شده پذيرفته
 بين و ندارد وجود تفاوتي داخلي حسابرسان و دانشگاهيان ديدگاه بين اما دارد وجود تفاوت ها نمونه ساير ديدگاه با مالي

 كنندگان تدوين و داخلي حسابرسان ديدگاه بين اما ؛دندار وجود تفاوت دانشگاهيان و استاندارد كنندگان تدوين ديدگاه
   .دارد وجود تفاوت استاندارد

 استفاده با و آورده عمل به مصاحبه مختلف هاي حوزه حسابداري خبرگان از نفر 17 با ،)1396( بشرويه بيك و كرمي
 خصوص در پيامدها و گر مداخله ايطشر بستر، شرايط راهبردها، علي، شرايط شامل مدلي بنياد، داده تئوري تحقيق روش از

   .دادند ارائه ايران در گيري اندازه بخش بر تأكيد با منصفانه ارزش سازي پياده
 منصفانه ارزش الگوي به نسبت ايران در حرفه خبرگان ديدگاه بررسي با ،)1397( علي رحماني مريم، محمدي گل

 ارزش افشاي و گيري اندازه خصوص در شده شناسايي فني هاي الشچ كه معتقداند آنها .كردند ارزيابي مثبت را ديگاه اين
 در .شود انگيز چالش عمل در ،آن گسترده گيريكار به و منصفانه ارزش الگوي پذيرش كه شود مي موجب منصفانه
 و اجرايي گروه دو بين مقاومت، ساز زمينه فني عوامل و نشوند رعايت عمل در است ممكن كه افشايي الزامات خصوص

 و استانداردگذاران كه كردند گيري نتيجه آنها نهايت در .دارد وجود نظرهايي فالاخت استانداردگذاران و پردازان نظريه گروه
 مياالز و مناسب بسترهاي و باشند آگاه منصفانه ارزش بر مبتني حسابداري فني هاي چالش به نسبت بايد اي حرفه جوامع

 محيط در 31 المللي بين استاندارد بودن اثربخش و كارا و كيفيت با محور همنصفان ارزش مالي گزارشگري براي را
 فازي مراتبي سلسله تحليل و فازي دلفي هاي روش از استفاده با پژوهش هاي داده .كنند فراهم ايران مالي گزارشگري

  .شدند تحليل و تجزيه
 ارزش برآوردهاي حسابرسي خصوص در اناير حسابرسان ديدگاه بررسي به ،)1398( محمودخاني و اميري سليماني

 گيري اندازه با رابطه در حسابرسي چالش ينتر مهم معتقدند حسابرسان كه دهد مي نشان آنها هاي يافته .پرداختند منصفانه
 حسابرسي هـاي چالش ها، يافته طبق همچنين .هاست بدهي و ها دارايي اكثر براي فعال بازار نبود منصـفانه، ارزش
 حسابرسي دشواري .دارد تفاوت غيرمالي هاي بدهي و ها دارايي با مالي هاي بدهي و ها دارايي منصفانه ارزش يريگ اندازه
 بر تواند مي تجربه با كارشناسان نبود و حسابرس صالحيتي بي آموزشي، رهنمودهاي نبود منصفانه، ارزش 3 و 2 سطوح
 استانداردهاي در بازنگري و حسابرسي دانش به توجه لزوم مسئله همين و باشد مؤثر منصفانه ارزش حسابرسي كيفيت

   .سازد مي روشن را حسابرسي
 سازي پياده راستاي در منصفانه هاي ارزش گيري اندازه هاي فرصت و ها چالش بررسي به ،)1398( همكاران و مرادي
 با مصاحبه تحقيق اين در دهش استفاده تحقيق روش .پرداختند ايران در مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي

 اقتصادي، محيط پژوهش، هاي يافته با مطابق .بود تم تحليل از استفاده با آمده دست به اطالعات تحليل نظران صاحب
 منصفانه هاي ارزش گيري اندازه هاي چالش مقاومت، و منصفانه هاي ارزش حسابرسي گيري، اندازه هاي ورودي آموزش،
 .بودند منصفانه هاي ارزش گيري، هانداز هاي فرصت سازي، همسان و شفافيت حسابداري، عاتاطال صحت و شدند شناخته
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 فاكتورهـاي اقتصـادي، محـيط به بايست مي اينكه بر عالوه مالي، گزارشگري المللي بين استانداردهاي سازي پياده براي

   .رسد مي نظـر بـه حيـاتي امري نيز حسابرسان و حسابداران آموزش شود، توجه منصفانه هاي ارزش گيري اندازه و رفتاري
 اين از نيز حسابداري در خاص طور به .است شده متداول اخير هاي سال در اجتماعي علوم در فراتركيب از استفاده

 هايفراتركيب اثر«عنوان  با تحقيقي 1آزمانيز،  2017 سال در منصفانه ارزش بحث در .شود مي استفاده تحقيق روش
 ارزش نكات آن در كه است اين حاضر تحقيق با شده انجام كار تفاوت .است داده انجام» ارزش منصفانهحسابداري 

 .است شده بررسي عملياتي ديد از خاص طور هب منصفانه

 رفته كار به حسابداري در هم و اجتماعي علوم در هم اخير هاي سال در مختلفي تحقيقات در فراتركيب نيز ايران در
 مالي گزارشگري بر مؤثر عوامل شناسايي« عنوان با ،)1399( همكاران و سپاسي تحقيق به توان مي ونهنم براي .است

 مؤثر عوامل بررسي« عنوان با ،)1399( همكاران و محمدي تحقيق و »فراتركيب روش از استفاده با نادرست و متقلبانه
   .كرد اشاره »)زنتمتاس( فراتركيب روش از استفاده با حسابرسي هاي كميته كارايي در

  پژوهش شناسي روش
 كيفي تحقيق روش يك فراتركيب .شد خواهد پرداخته پژوهش انجام براي استفاده مورد روش بررسي به بخش اين در

 كيفي مطالعات از فراتركيب، براي مدنظر نمونه نتيجه، در .نمايد مي ارائه كيفي هاي يافته از تفسيري تركيبي كه است
 مدنظر موضوع كيفي ادبيات يكپارچه مرور فراتركيب، .شود مي تشكيل پژوهش هاي سؤال با آنها ارتباط براساس و منتخب

 بياني به .است مطالعات اين هاي يافته تحليل بلكه نيست، منتخب مطالعات از اصلي و ثانويه هاي داده تحليل و تجزيه و
   .است خبمنت مطالعات اصلي هاي داده تفسيرهاي تفسير تركيب فراتركيب،
 فراتركيب تحقيقات براي ،)2007( باروسو و سندلوسكي .است كيفي پژوهش نوع از رويكرد، نظر از تحقيق اين

   .گردد مي تشريح ترتيب به استفاده شده هاي روش همراه به تحقيق مراحل ادامه در .اند داده ارائه اي روش هفت مرحله

 پارامترهـاي  براسـاس  هاي پژوهش سؤال .شد تنظيم هاي پژوهش ؤالس اول گام در :پژوهش هاي سؤال تنظيم ،اول گام
 و وجـو  جسـت  ،)روشـي  چـه  بـه ( چگونـه  و )زمـاني  چه( كي ،)اي جامعه چه( كسي چه ،)اجزايي چه( چيزي چه موضوعي
   .باشند مي مطالعات پذيرش عدم و پذيرش معيارهاي كننده تعيين پارامترها اين .شدند مشخص

 تـدوين  .دشـ  اجـرا  ترتيـب  بـه  مراحـل  ساير و در ادامه، آغاز ها سؤال تدوين با پژوهش ده،ش ذكر مراحل اساس بر 
  :گرفت صورت زير كلي هاي سؤال براساس پژوهش هاي  سؤال
 هاي چالش و نقدها پژوهش اين در .است مطالعه »چيز چه« تعيين فراتركيب، در را گام نخستين :چيزي چه 

  .دهد مي شكل را پژوهش اصلي سؤال كه است هگرفت قرار بررسي مورد منصفانه ارزش
 و داده هاي پايگاه پژوهش اين در .شود مي مطالعه كه است اي جامعه معرفي پارامتر اين از منظور :كسي چه 

  .است گرفته قرار مدنظر كشور از خارج و داخل هاي مجله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Uzma, S.H. (2017) ‘Meta-synthesis of fair value accounting effects’ 
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 2000 سال از زماني بازه ژوهشپ اين در .كند مي تعيين را شده بررسي هاي مقاله زماني چارچوب :زماني چه 

  .است شده گرفته نظر در تاكنون
 هاي داده از پژوهش اين در .است تحقيق هاي داده گردآوري هاي روش بررسي پارامتر، اين از منظور :چگونه 

   .است شده استفاده نامند، مي نيز گذشته مدارك و اسناد را آن كه ثانويه

  تالمقا پذيرش عدم و پذيرش معيارهاي .1 جدول
  پذيرش عدم معيار پذيرشمعيار  شرح

  ها زبان ساير  انگليسي و فارسي  پژوهش زبان

  2000 از قبل  تاكنون 2000 از  پژوهش اجراي زمان

  كمي  كيفي  پژوهش روش

  حسابداري غير مطالب  محور حسابداري  مطالعه مورد جامعه

  پايين اعتبار داراي هاي گزارش و ها هلمقا و شخصي نظرهاي  معتبر هاي همجل در شده چاپ  ها هلمقا مطالعه نوع

  
  :شد تدوين زير شرح به پژوهش هاي سؤال فوق توضيحات به توجه با نهايت در

 هستند؟ ها نظريه كدام گيري اندازه هاي نظام در كاررفته به هاي نظريه .1

 ؟اي دارد طهچه راب آن استفاده موارد و استانداردگذاري باچيست و  منصفانه ارزش گيري شكل داليل .2

 است؟ چگونه منصفانه ارزش توسعه در مالي گزارشگري نظري چارچوب نقش .3

 چيست؟ منصفانه ارزش مزاياي .4

 چيست؟ منصفانه ارزش معايب .5

 است؟ چگونه مالي هاي بحران بر منصفانه ارزش اثر .6

 چيست؟ منصفانه ارزش حسابرسي هاي چالش و نقدها .7

  است؟ چگونه منصفانه ارزش بر كمونيستي و داري سرمايه مالي هاي نظام اثر .8

 تحقيـق،  در شـده  مطـرح  جامعـه  براساس موجود ادبيات دوم مرحله در :سيستماتيك شكل به ادبيات مرور ،دوم گام
 هايي كليدواژه ،پژوهش هاي سؤال براساس مرحله اين در .دش استخراج مطالعه، مدنظر نمونه و بررسي سيستماتيك طور به

   .گرفت قرار استفاده مورد وجو جست براي و گرديد انتخاب
 كليدي حاتالاصط و واژگان از ،پژوهش هاي سؤال به توجه با ،عاتيالاط هاي پايگاه در ها مقاله يوجو جست براي
 Fair Value؛ Fair Value Shortcomings؛ Fair value Limitationsبراي مثال، ؛ شد استفاده متعددي

Advantages ؛Fair Value Audit و. ...  
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 محقق آن در و گيرد انجام مطالعات يوجو جست حين تواند مي مرحله اين :مطالعات انتخاب و وجو جست ،سوم گام

 مرحله اين در .كند مي انتخاب و يشالپا را مطالعات تحقيق، سؤال به توجه با ت،المقا محتوايي و موضوعي بررسي ضمن
 مجموعه و دوش بازبيني بار چندين متن و ها كليدواژه ،چكيده عنوان، اساس بر ،استخراجي هاي هلمقا ،است ممكن
 انتخاب به كار اين پژوهش، مدنظر هاي پايگاه در موجود متعدد منابع به توجه با .گيرد شكل طريق بدين مطالعه هاي داده
 ارجخ فراتركيب فرايند از مطالعات از بخشي بازبيني، هر در .كند مي كمك پژوهش در كاربردي مطالعات كاهش و

 و كرده كسب را باال پذيرش معيارهاي مقاله 75 ميان اين از كه است بوده مقاله 175 شده بررسي مقاالت كل .گردد مي
  .است گرفته قرار استفاده مورد تحقيق اين در

 از تحقيق مدنظر عاتالاط موضوع، با مرتبط متون انتخاب و وجو جست از پس :متون عاتالاط استخراج ،چهارم گام
 و كليدي مفاهيم تا گرفت قرار بررسي مورد دقت به شده انتخاب مطالعات مرحله، اين در .است شده استخراج متون اين

 باشيم داشته فراوان توجه شده انتخاب مطالعات از يك هر جزئيات به بايست مي مرحله اين در .شد مشخص آنها مضامين
 استخراج هنگام در .گردد مي بندي دسته و استخراج مقاله هر از تحقيق موضوع با مرتبط عاتالاط .)1396 صالحي،(
  .شد مشخص دقت به مرتبط هاي مقوله و مفاهيم تحقيق، تسؤاال به توجه با عات،الاط

 هاي يافته متون، از شده استخراج عاتالاط طريق از گام، اين در :كيفي هاي يافته تركيب و تحليل و تجزيه ،پنجم گام 
 با مرتبط كه شد وجو جست اييه مت يا مفاهيم ها، داده تحليل و تجزيه مرحله در .شد بندي طبقه و تحليل و تجزيه كيفي
 به توجه با شد، مشخص مفاهيم كه زماني .شدند پديدار فراتركيب در موجود مطالعات بين در و ندبود تحقيق هاي سؤال

 زير شرح به رفته كار به مقاالت تفكيك به شده جامان بندي طبقه .گرفتند قرار موضوعي بندي دسته در آنها مفاهيم، شباهت
  :است

 در شده انتخاب هاي مقاله از مورد سه حاصله، نتايج اعتبار سنجش منظور به تحقيق اين در :كيفيت كنترل ششم، گام
 حاضر تحقيق بادرصد 83 ميزان به ايشان تحليل از حاصل نتايج .گرفت قرار حسابداري دكتري دانشجويان از يكي اختيار
  .است برخوردار مناسبي اعتبار از تحقيق اين كرد ادعا توان مي اساس اين بر .دارد تطبيق

 براساس محقق ،مرحله اين در ؛ از اين رواست شده ارائه ها يافته فراتركيب، نهايي مرحله در :ها يافته ارائه هفتم، گام
 است، فراتركيب نهايي نتيجه كه چارچوب اين .كند مي ايجاد چارچوب يك قبل، مراحل در گرفته شكل هاي بندي طبقه

 اي گونه به ؛ستآنها همه دربرگيرنده حال عين در و كند مي ارائه مدنظر پديده از اوليه مطالعات از يك هر از فراتر تفسيري
  .)1396 صالحي،( كرد وجو جست كل اين در توان مي را اوليه مطالعات از يك هر اثر كه

  پژوهش هاي يافته
 سپس شود، مي ارائه استفاده شده است،تحقيقي كه در اين پژوهش  75 از اي خالصه، به 2در جدول  ابتدا ،بخش اين در
  .خواهد شد داده پاسخ تحقيق سؤال 8 به
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  تحقيق هاي سؤال به گويي پاسخ به توجه با پژوهش در شده استفاده هاي همقال .2 جدول
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    )2000( بارت

       )2001( هولتوسونا و واتس

       )2003( بارلو و حداد 

   )2004( بكر و هايس

     )2004( ريچارد

   )2004( مكارتي

   )2005( ايشيواكا

   )2005( يربر

   )2005( فلگم

   )2005( كبير

   )2006( بنستن

   )2006( مارتين و ريچ

   )2007( بارت

   )2007(بارلو و حداد 

     )2007( پنمن

   )2007( رايمن

       )2007( هيتز

     )2008( آلن و كارلتي

   )2008( بنستن

     )2008( پالنتين و همكاران

         )2008( رونان

   )2008( ساندرز

   )2008( ميلبورن

      )2008( ويليام و جكسون

     )2009( آرنولد
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   )2009( پالما

   )2009( رابرتز و جونز

       )2009(  الكس و ليو

     )2009(  مك سوئنزي

       )2009( مگنان

   )2009(  هامفري و همكاران

   )2009(  هوپوود

   )2009(  هيلتون و اوبرين

     )2010(  پاور

     )2010(  جگي

   )2010( كوتاري و همكاران

       )2010( هيتون و همكاران

   )2010(  واكر

   )2011( اوميروس و جيك

   )2012( اسميت و همكاران

   ) 2012( انژانگ و همكار

     )2013( ليائو و همكاران

     )2014( اوكاموتو

     )2014( پالئا

       )2014( دروچرا و گندرونب

   )2014( ژانگ و اندرو

           )2014( ماركاريان

     )2014( مولر

    )2015( بت و رايان

             )2015( الئاپ
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   )2015( ريچارد

       )2015( كريستيا

         )2015( كوپر

       )2015(ماجركاكوا و اسكودا 

   )2015(دونات و شكسپير مك

   )2016(ژانگ و اندرو 

   )2016( منيكوچي و پائولوچي

   )2018(بال و هالدين 

   )2018( بالفوس و جيكوب

         )2018( بوسكينك و وريست

     )2018( پائال

   )2018( پيسنل

   )2018( چن و يو

   )2018( زاده و ميكس عامل

   )2018( كمپ بل و همكاران

       )2018( كوليئو

       )2018( گيليام و هافمن

       )2018( لنارد

    )2018( ليونه و ماركاريان

   )2018( مازوال و بوگليو

     )2018( مگنان و پاربونتي

       )2018( هاسول و ايونز

   )2018( ويتينگتون

   )2019( مانتزاري و جورجيو

       )2018( هايون
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  منصفانه ارزش بر آنها اثر و كمونيستي و داري سرمايه مالي هاي نظام ،1 سؤال به پاسخ در .3 جدول

  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

حسابداري،   )2005( برير
  ها و جامعه سازمان

تاريخچه حسابداري 
ماركسيستي انقالب صنعتي 

بررسي شواهد و : بريتانيا
 براي تحقيق هاييپيشنهاد

 نيمـه  و 16 قرن به مربوط اول فاز .كند مي معرفي را فاز سه برير
 از كـه  دوم فـاز  .بـود  غالب فئودالي ذهنيت كه است 17 قرن اول

 كـه  سـوم  فاز .است داري سرمايه ذهنيت شد آغاز 17 قرن اواسط
 بـراي  .آمـد  وجـود  بـه  19 قرن ابتداي از است نوين داري سرمايه

 سيسـتم  يـك  با »داري سرمايه« حسابداري همان چهارم فاز برير
 .است داري سرمايه يافته گسترش كامالً

حسابداري،   )2009(آرنولد 
 ها و جامعه سازمان

چالش : بحران مالي جهاني
 ات حسابداريتحقيق

ارزش منصفانه يك تكنولوژي در خدمت نئوليبراليسـم اسـت كـه    
نقـش حسـابداري در   . دهـد  مشروعيت فني را به بازارها ارائه مـي 

كـار   اينجا عميقاً ايدئولوژيك است و براي حفظ نخبگان خاص به
 .رود مي

مجله اقتصاد   )2009( پالما
  كمبريج

. انتقام بازار از رانت خواران
هاي نئوليبرالي در  شچرا گزار

 پايان دوره نابهنگام بود؟

 كنـد،  مـي  اسـتفاده  مـؤثر  طور به اقتصادي منابع از بازار كه آنجا از
سـازوكار   باشـد،  نداشـته  وجـود  بـازار  در دخـالتي  هـيچ  كه زماني

 سـمت  بـه  طبيعي طور به كه سازد مي قادر را آن خودكار، تصحيح
ــادل ــد حركــت تع ــين .كن ــادلي چن ــل تع ــرا اســت توجــه  قاب  زي
 بـه  شخصـي  سود تبديل براي بازار جادويي قدرت كننده منعكس
  است اجتماعي اوپتيما

مك سوئنزي 
)2009(  

حسابداري، 
 ها و جامعه سازمان

انكار شكست بازار   نقش
هاي مالي بر بحران  دارايي
ها و  تاملي بر تئوري: اقتصادي

هاي حسابداري و مالي شيوه
 

هـاي مـالي، ماننـد اوراق     اي دارايـي حسابداري ارزش منصفانه بر
هـا اغلـب در    اين. شود قرضه، سواپ و تعهدات بدهي استفاده مي

بازارهاي فعال در دسـترس هسـتند و در نتيجـه در عمـل مـورد      
در اين مـورد توافـق نظـر وجـود دارد كـه      . گيرند استفاده قرار مي

 هاي مالي، از طريـق تحليـل   هاي ارزيابي مالي مقادير دارايي مدل
 .جريان نقدينگي تنزيل شده قابل ارزيابي است

مطالعات حسابداري   )2010( پاور
  و كسب و كار

حسابداري ارزش منصفانه، 
اقتصاد مالي و تغيير قابليت 

 اطمينان

 نـوع  امـا  اسـت؛  بوده سود كسب هدف گذشته سال دويست طي
 .اســت داشــته بســتگي داري ســرمايه نظــام نــوع بــه ســودآوري
 مراحـل  همگـي  آمريكـا  و انگلسـتان  آلمـان،  فرانسـه،  كشورهاي
 شـده  تسـريع  زمـان  طول در سود دريافت .كردند طي را مشابهي

  .است

 همكاران و ژانگ
)2012(  

مجله حسابداري، 
حسابرسي و 

 گويي پاسخ

حسابداري به عنوان ابزار 
نئوليبراليزم؟ بررسي پذيرش 
حسابداري ارزش منصفانه در 

 چين

 .اســت مــالي هــاي جريــان در ايشافــز معنــاي بــه گرايــي مــالي
 كـه  چرا است،  شده تبديل نئوليبراليسم براي ابزاري به حسابداري

 كـه  اسـت  ارزشـي  »منصفانه ارزش« كه داده ارتقا را ديدگاه اين
 .است آزاد مالي بازار يك در نظري گيري تصميم به مربوط اغلب

دروچرا و 
گوندرونب 

)2014(  
مطالعات حسابداري 

 و كسب و كار

عهد معرفتي و عدم وحدت ت
شناختي نسبت به حسابداري 

 ارزش منصفانه

ــات    ــد اطالع ــراي تولي ــالش ب ــفانه از ت ــابداري ارزش منص حس
به عبارت . كنندگان در بازار ظهور پيدا كرد براي شركت» مرتبط«

، در تنظـيم اسـتاندارد   »دسـت نـامريي  «ديگر، باور قوي بـر اثـر   
عنـوان   ليـل كـه اغلـب بـه    حسابداري، ارزش منصفانه را به اين د

گـذاران در بازارهـاي    گيـري سـرمايه   ين معيار براي تصميمتر مهم
  .شود باب كرد مالي آزاد در نظر گرفته مي

گري  مجله گزارش  )2015( پالئا
  مالي و حسابداري

صفانه و حسابداري ارزش من
سودمندي آن براي 

هاي  كنندگان صورت استفاده
 مالي

 شـكل  انگلوساكسـون  داري سرمايه در منصفانه ارزش حسابداري
 هـاي  اسـتخدام  مبنـاي  بـر  مـدير  و كارگر رابطه آن در كه گرفت
 را بلندمدت در سرمايه انباشت نرخ موضوع، اين .است مدت كوتاه
  .دهد مي كاهش را اقتصادي رشد و كرده كم
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 تحقيقات به توجه با و )منصفانه ارزش بر آنها اثر و كمونيستي و داري سرمايه مالي هاي نظام( 1 سؤال به پاسخ براي

 اواخر صنعتي، انقالب تا رنسانس فئودالي، ههبر چهار بررسي :كرد بندي جمع گونه اين توان مي بخش، اين در شده خالصه
 داري سرمايه ترجيحات سمت به واقعيت از زمان طول در حسابداري دهد، مي نشان تاكنون 1960دهه از و صنعتي انقالب
 حسابداري كارانه، محافظه ايستاي خالص، ايستاي مراحل از كنوني شرايط به رسيدن براي حسابداري .است هداد جهت تغيير
  .است كرده عبور نگر آينده حسابداري و پويا

 و بود داري سرمايه پيش نوعي به آن در حسابداري كه بود 17 قرن اول نيمه و 16 قرن داري سرمايه نظام ،اول مرحله
 مازاد نسبت با داري سرمايه حسابداري كه شد شروع 17 قرن اواسط از ،دوممرحلة  .كرد مي توجه مصرف مازاد مفهوم به

 در و آمد وجود هب 19 قرن ابتداي از كه است نوين داري سرمايه ،سوممرحلة  .شد معرفي دوره اول سرمايه به فئودالي مصرف
 داري سرمايه يافته گسترش كامالً سيستم يك ،چهارم فاز .شد يسهمقا توليد در استفاده مورد سرمايه با داري سرمايه سود آن

 يك ايجاد باعث حسابداري در انقالب ماركساز نظر  .كند مي محاسبه را سرمايه بازده امروزي حسابداري در كه است
 به مالي عيتوض صورت اجزاي آن در كه آمد كار روي مانده باقي ارزش جاي هب اي ترازنامه رويكرد. شد موهوم موجوديت

 واقعي ارزش خلق ديدگاه اين پيروان ديد از اگر مشتقه ابزارهاي ماركسيستي، ديدگاه از .شود مي گزارش منصفانه ارزش
   .كرد هزينه را آنها بايد تنها و شود ثبت تاريخي بهاي حتي يا منصفانه ارزش به دارايي عنوان به نبايد ،نكند

 مبناي بر مدير و كارگر رابطه آن در كه گرفت شكل انگلوساكسون اريد سرمايه در ،منصفانه ارزش حسابداري
 زدايي مقررات شامل اقتصاد و ها دولت نيب روابط مجدد دهي سازمان يعني نئوليبراليسم .است مدت كوتاه هاي استخدام
 و كاالها بر اتيمال كاهش ،كار بازار يها تيحما و يكارگر سنديكاهاي شدن فيضع ي،ساز يخصوص ي،مال يبازارها
 از يمال يبازارها افزون روز گسترش يعني گرايي مالي و اشتغال طبيعي نرخ به كامل اشتغال كردن رها و هيسرما يبازارها
  .است بوده منصفانه ارزش حسابداري محرك نيروهاي از مالي ابزارهاي بيشتر هرچه رونق جمله

 كه بود 1980 سال در و مائو مرگ از پس تنها يابيم يم در ،چين در منصفانه ارزش حسابداري گيري شكل مرور با
 فني قدرت به چين در منصفانه ارزش موافقان .داد دوطرفه حسابداري به را خود جاي شوروي كمونيستي سبك حسابداري

 زمانسا به چين ورود .دارند اشاره چين در سوسياليستي بازارهاي توسعه و شدن جهاني پديده در آن اهميت منصفانه، ارزش
 در چين دولت نفوذبا وجود اين، . شد كشور اين در منصفانه ارزش استاندارد تصويب داليل از 2001 سال در جهاني تجارت

 يها شركت اين، بر مضاف .است منصفانه ارزش گسترش عدم عامل ينتر مهم چيني هاي شركت شركتي حاكميت
 در چين دولت سهام ساختار اصالح . .دارند باال تيفيك با يمال اتاطالع هئارا يبرا يفيضع يها زهيانگ ،ينيچ شده  رفتهيپذ

 به چين در منصفانه ارزش .است نبوده بيش توهمي كشور اين در آزاد بازار وجود كه است مطلب اين يدؤم 2005 سال
 مالكيت كشور اين .تاس انجاميده چين در ثروت توزيع در نابرابري به امر اين و شده منجر نئوليبراليسم شرايط پايدارسازي
 نتيجه در .است داده مطلع گذاران سرمايه از كمي تعداد دست به چين مردم اتفاق به قريب اكثريت از را اجتماعي زيرساخت

 شيافزا گسترده، فساد منتقدان، ديد از .شود نمي رعايت معامالت در است مايل و آگاه طرفين وجود كه آزاد بازار شرط
 دستاوردهاي از يستيكمون دولت شده  شناخته منافع نفع به ها دهيا گسترش و يدمكراس يبرا اقياشت ،ياجتماع يناآرام

  .است بوده منصفانه ارزش معرفي
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  آن استفاده موارد و ياستانداردگذار با آن رابطه منصفانه، ارزش يرگي شكل ليدال ،2 سؤال به پاسخ در .4 جدول

  ها يافته مقاله مجله نويسنده

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2005( ايشيواكا
 حسابداري

علم اجتماعي حسابداري مبتني 
 بر ارزش

 بـا  1980 دهـه  از منصفانه ارزش به مالي هاي دارايي ارزيابي
 قـرار  توجـه  مـورد  متحده  اياالت در رشد از حمايت به توجه
  .گرفت

 حداد و بارلو
)2007(  

مجله حسابداري، 
 حسابرسي و مالي

حسابداري هماهنگي، مقايسه و 
  ارزش منصفانه

 فراينـــد بـــراي كاتـــاليزوري عنـــوان بـــه منصـــفانه ارزش
 آن سـهولت  و سـرعت  بـه  و كنـد  مـي  عمل سازي هماهنگ

  .كند مي كمك

هاي حسابداري  بررسي  )2007( هيتز
 اروپا

سودمندي در تصميم حسابداري 
ديدگاهي  -ارزش منصفانه 
 نظري

 شارز ســمت بــه گيـري  جهــت بــراي كليـدي  رويــداد يـك 
 طـول  در متحده  اياالت در ها وام و ها سپرده بحران منصفانه

 موجـود  گري گزارش سيستم هاي كاستي كه بود، 1980 دهه
 .كرد ريزي پي را تطابق / تاريخي بهاي الگوي براساس

 چشم انداز حسابداري  )2009( مگنان
ارزش منصفانه و حسابداري 

رسان يا  پيام: بحران مالي
 كننده؟ مشاركت

 خـاص  حسـابداري  اسـتاندارد  يـك  مـورد  در گيـري  يمتصم 
 .شـوند  مشـخص  اجتماعي هاي اولويت كه است آن مستلزم
 و مـالي  بازارهـاي  برتري صراحتاً منصفانه ارزش سازي پياده

 تأييـد  حسـابداري  اسـتانداردهاي  تعيـين  در را گذاران سرمايه
  .كند مي

 و هيتون
 مجله اقتصاد پولي  )2010( همكاران

اري بر مبناي بازار آيا حسابد
 كننده است؟ ثبات بي

ــت  ــازار اف ــران و 1974 و 1973 ب ــه وام بح  در 1980 ده
 دهـه  وام بحـران  .اند بوده اثرگذار شده انجام قوانين تغييرات
 تـاريخي  بهاي حسابداري از شدن دور براي اي انگيزه 1980
  .كرد فراهم

گري  مجله گزارش  )2014( پالئا
 مالي و حسابداري

صفانه و اري ارزش منحسابد
سودمندي آن براي 

هاي  كنندگان صورت استفاده
 مالي

 حسـابداري  اسـتانداردهاي  انجمـن  استانداردگذار نهاد دو هر
 عنـوان  المللـي  بـين  حسـابداري  اسـتانداردهاي هيئت  و مالي
 .ماند مي باقي منصفانه ارزش تنها آينده در اند كرده

 و دروچرا
 گندرونب

)2014(  
داري و مطالعات حساب
 وكار كسب

تعهد معرفتي و عدم وحدت 
شناختي نسبت به حسابداري 

 ارزش منصفانه

 شـدن   جهاني فشارهاي به مربوط منصفانه ارزش حسابداري
 درون فكر طرز تغيير نئوليبرال، جو .است حسابداري حوزه در

 تسـهيل  با مقايسه امكان يايؤر و استاندارد تنظيم نهادهاي
 منصـفانه  ارزش اسـتانداردهاي  ايشافـز  باعث گذاري سرمايه

  .شد

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2015( پالئا
 حسابداري

گري  اقتصاد سياسي گزارش
 ارزش منصفانه و حاكميت

 استانداردها تنظيم

 ارزش محاسـبه  بـه  ريسـك  مديريت براي مديران و ها بانك
 تسـريع  را سود شناسايي منصفانه ارزش .بودند آشنا منصفانه

 شـده  تعريـف  سـود  مبنـاي  بر مديران پاداش رايب و كند مي
  .است مناسب

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2015( كوپر
 حسابداري

سهم : حسابداري ساختگي
هاي  ماركسيسم در درك نقش

 حسابداري

 مـالي  كنندگان مينأت بر نظارتي نقش استانداردگذار نهادهاي
 .كنـد  مـي  تضـعيف  راآنهـا   اسـتقالل  موضوع اين .دارند خود

 عنوان كه رفتند غالب نئوليبرال هاي ايده پي در آنها بنابراين
 منــافع خــدمت در بايــد حســابداري مقــررات همــه دارد مــي
 .باشد وكار كسب
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 و بوسكينك
  )2018( وريست

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه در 
 اليم هاي همؤسس

 منصـفانه  ارزش معرفـي  از بعد دوره در ها بانك درآمد نوسان
 كمترشايان توجهي  ميزان به معرفي، از پيش دوره به نسبت
 بـراي  عمـدتاً  حسـابداري  انطبـاق  عـدم  حـال،  اين با .است

 قــوي نظــارتي كيفيــت داراي كــه كشــورهايي در هــا بانــك
 .شود مي هدايت هستند،

ر ارزش منصفانه د  )2018( كوليئو
 حسابداري

عادالنه بودن حسابداري ارزش 
 منصفانه

 نيازمنـد  كه پيچيده هاي ارزشيابي از استفاده شرايط در تقلب
  .شود مي بيشتر است زياد برآوردهاي

  
 مطابق و )آن استفاده موارد و استانداردگذاري با آن رابطه منصفانه، ارزش گيري شكل داليل( 2 سؤال به پاسخ در
 مالي، هاي صورت سمت به حركت مهم داليل از .كرد بندي جمع شرح بدين توان مي بخش، اين در شده خالصه تحقيقات

 هاي فرصت گسترش جهاني، رقابت المللي، بين اقتصاد ادغام مالي، بازارهاي شدن جهاني المللي، بين سطح در مقايسه قابل
 قابليت مفهوم با نزديك ارتباط در المللي بين اريحسابد سازي هماهنگ تعريف .استهخطر تقسيم و گذاري سرمايه
 المللي بين بازارهاي كاركردي بازده و دهد مي ارائه را بهتري اي مقايسه ابزارهاي منصفانه، ارزش حسابداري .است مقايسه

 معتقدند تقدانمن چند هر كنند مي حمايت سازي هماهنگ اين از استانداردگذاران و نفعان ذي از بسياري .بخشد مي بهبود را
  .است غيرضروري و غيرعملي كار اين كه

 ،ها شركت هاي دارايي تركيب تغيير .شود مي اشاره بخش اين در منصفانه ارزش گيري شكل داليل ساير از اي خالصه
 بركار توسط عملياتي هاي دارايي برخالف ها دارايي اين ارزش .است بااهميت بسيار مالي هاي دارايي شدن بيشتر سمت به

 در ها دارايي اين كه آنجا از .شود مي تعيين كالن، اقتصاد روندهاي و بازار انتظارات ريسك و بازده به توجه با آن نهايي
 اين با متناسب تنزيل هاي نرخ با آنها آينده نقدي هاي جريان فعلي ارزشبه  بايد ،هستند بيشتري هايخطر معرض
 .كند مي عمل سازي هماهنگ فرايند در كاتاليزور عنوان به مقايسه، قابليت دنبر باال با منصفانه ارزش. شود توجه هاخطر
 به وابستگي عدم ارزش اين تثبم ويژگي .كند ايجاد مشترك پولي الگوي مجازي بازارهاي در تواند مي منصفانه ارزش
 نيروي هايي زمان در خيتاري هاي بحران .ندارد تعديل به نيازي بنابراين و است گيري اندازه متصدي و زمان مكان،
 ها سپرده بحران 1980 دهه در .بودند منصفانه ارزش گيريكار به براي بازدارنده نيروي عنوان به هم مقاطعي در و محرك

  .بود منصفانه ارزش سمت به گيري جهت در كليدي رويدادي متحده، اياالت در ها وام و
 ارزشيابي هاي سيستم بنابراين ؛نگرفتند موضع گذاري ارزش سيستم يك نفع به صراحت به وقت هيچ استانداردگذاران

 معامالت در بها تعيين تاريخي، بهاي اصالح خالصه طور به منصفانه ارزش از استفاده موارد .است مختلط حاضر حال
 گي،بازنشست هاي برنامه حسابداري مالي، ابزارهاي ارزشيابي كاركنان، مزاياي حسابداري تجاري، هاي تركيب و ارزي
 هاي دارايي امالك، در گذاري سرمايه مثل خاص صنايع برخي براي كاربرد و درآمد شناسايي ها، دارايي ارزيابي تجديد
  .است كشاورزي محصوالت و زيستي
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  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

مجله حسابداري و   )2001( واتس و هولتوسنا
  اقتصاد

ارتباط ادبيات مربوط بودن 
ارزش براي تنظيم 

استانداردهاي حسابداري مالي

 مـالي  هاي صورت از كنندگان استفاده اندار سهام تنها
 .نيسـت  ارزشيابي كنندگان استفاده همه هدف .نيستند
 عـدم  يـا  ورشكسـتگي  اطالعات به دهندگان وام مثال

 .مندند عالقه هاتعهد پرداخت در كت،شر توانايي

هاي انتقادي  ديدگاه  )2003( حداد و بارلو
 در حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه و 
 مديريت شركت

 اكثر .است قرار توجه مورد بودن مربوط كيفي ويژگي
 قابليــت منصــفانه ارزش كــه دادنــد نشــان تحقيقـات 

 .دارد بيشتري بودن مربوط

  آباكس  )2008( رونان
مايت از ارزش منصفانه يا ح

ديدگاه : منع ارزش منصفانه
 تر گسترده

 و هـا  دارايـي  براي 1 سطح :منصفانه ارزش سطح سه
 وجود دسترس در فعال بازار آنها براي كه هايي بدهي
 هـاي  ورودي بـا  فرضي بازار هاي ارزش 2 سطح دارد،
 بـر  بـرآورد  3 سـطح  .شـود  مـي  بـرآورد  مشاهده قابل

  .است مشاهده يرقابلغ هاي ورودي مبناي

رابطه بين ارزش منصفانه، چشم انداز حسابداري  )2008( ميلبورن
 ارزش بازار و بازارهاي كارا

 حسـابداري  استانداردهاي هيئت مفهومي چارچوب در
 عنـوان  مـالي  حسابداري استانداردهاي انجمن و مالي
 قابليـت  و بـوده  مربـوط  بايـد  منصفانه ارزش كه شده
 فهـم  قابليـت  و مقايسـه  قابليـت  ،)انهصادق بيان( اتكا

  .باشد داشته

حسابداري ارزش منصفانه و چشم انداز حسابداري  )2009( مگنان
 بحران مالي

 كارانـه  محافظـه  يـا  وتأييد  قابل اغلب منصفانه ارزش
كاري  دست امكان غيرمالي، هاي دارايي براي و نيست

 .كند مي فراهم را مديريت

مورخان مجله   )2014( ماركاريان
  حسابداري

: هاي منصفانه بحران و ارزش
هاي اوايل قرن  پژواك بحث

 بيستم؟

 بايـد  اطالعـات  تصـميم  در سـودمندي  مفهـوم  طبق
 بـار  اولـين  بـراي  .باشد صادقانه بيان داراي و مربوط
 را بـودن  مربـوط  تعريف اين .شد كمرنگ اتكا قابليت

 سـطح  در صـادقانه  بيـان  و اصـلي  ويژگـي  عنـوان  به
 .است ديده رت پايين

ضرورت معرفي قوانين   اقتصاد و امور مالي  )2015( كريستيا
 حسابداري و ارزش منصفانه

 كــه مبنــايي بــر اقــالم آمريكــا نظــري چــارچوب در
 باشـد،  داشـته  را اتكـا  قابليت و بودن مربوط بيشترين
 .شود مي منعكس

ارزش منصفانه در   )2018( كوليئو
 حسابداري

ابداري عادالنه بودن حس
 ارزش منصفانه

 نيـاز  امكـان،  حـد  تا آتي نقدي هاي جريان بيني پيش
 بــودن مربــوط .اســت كننــدگان اســتفاده ايــن اصــلي
 بيـان  .اسـت  مـالي  هـاي  صـورت  ويژگـي  ترين اصلي

 مربـوط  اقتصـادي  محتـواي  بهتر انعكاس به صادقانه
 .گيرد مي بر در را آماري دقت كمتر و است

در  ارزش منصفانه  )2018( لنارد
 حسابداري

ارزش منصفانه و چارچوب 
 مفهومي

 نشـده  بـرده  منصـفانه  ارزش از نامي چارچوب مطابق
 .است

ارزش منصفانه در   )2018( پاربونتي و مگنان
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه 
 انداز تنظيم استاندارد چشم

 بـين  اسـتانداردگذاران  منصفانه، ارزش دامنه تعيين در
 .هستند رو روبه تضاد با اتكا قابليت و بودن بوطمر
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  5 جدولادامه 

  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

 آباكس  )2018( ويتينگتون

ارزش منصفانه و پروژه 
چارچوب مفهومي 

 بي  اس اي اف /بي اس اي آي
 :ديدگاهي جايگزين

 صـادقانه  بيـان  واژه گيريكـار  به چارچوب، تغييرات از
 دهـد  مـي  توضـيح  چـارچوب  .ستاتكا قابليت جاي به

 بيـان  و شـود  گرفتـه  نظـر  در ابتـدا  بايـد  بودن مربوط
 بـراي  ويژگـي  دو هر اما؛ است دوم درجه در صادقانه

  .است الزم گيري تصميم در بودن مفيد

ها  حسابداري، سازمان  )2019( هايون
 و جامعه

چگونه ارزش منصفانه هم 
مبتني بر بازار و هم براي 

ستواحد تجاري خاص ا  

 مــورد ارزش امــا اســت بــازار ارزش منصــفانه، ارزش
 محاسـبه  شـركت  داخلي مفروضات مبناي بر استفاده

 منصفانه ارزش انتخاب براي نظري چارچوب .شود مي
 را صـادقانه  بيـان  و بـودن  مربـوط  كيفـي  ويژگي دو

  .است كرده عنوان

  
 توسعه در مالي گزارشگري نظري چارچوب نقش( 3 سؤال به پاسخ بخش، اين در شده خالصه تحقيقات به توجه با
 نظري چارچوب در پررنگي نقش 1990 از پيش منصفانه ارزش .كرد بندي جمع گونه اين توان ميرا  )منصفانه ارزش

 با 1994 سال از .است شده مي گرفته نظر در ترپذيراتكا و تر مربوط تاريخي شده تمام بهاي و نداشته مالي گزارشگري
 ارزش اصلي هاي ويژگي .شد باز مالي گزارشگري نظري چارچوب به منصفانه ارزش پاي پيچيده، اليم ابزارهاي ورود

 دهندگان، وام و بالفعل بالقوه، گذاران سرمايه يعني اصلي كنندگان استفاده به توجه گيري، تصميم در بودن مفيد منصفانه
  ويژگي ترين اصلي عنوان به بودن مربوط به توجه كنندگان، استفاده توسط نقدي هاي جريان بيني پيش نياز به توجه

 و گذشته معامالت جاي هب آتي رويدادهاي به توجه اتكا، قابليت براي جايگزيني عنوان به صادقانه بيان مالي، هاي صورت
  .كاراست بازارهاي وجود

 هاي جريان تحقق سيبرر و ارزيابي بيني، پيش براي مفيد اطالعات تهيه مالي هاي صورت هدف نظري، چارچوب در
 گزارشگري كيفي خصوصيات .است سخت شرايط در اندار سهام براي ارزش حداقل خروجي هاي قيمت و است نقدي
 و شده كمرنگ اتكا قابليت جديد نظري چارچوب در .است فهم قابليت و مقايسه قابليت صادقانه، بيان بودن، مربوط مالي،
 مطرح اتكا قابليت و بودن مربوط بين توازن ايجاد بحث ديگر .است شده شناخته اصلي ويژگي عنوان به بودن مربوط
 مفاهيم در »كنندهتأييد شواهد« و طرفي بي .دارد قرار اهميت دوم درجه در صادقانه بيان بودن، مربوط از پس .نيست
 اي موازنه بايد مفهوم دو اين بين درگيري به توجه با .گيرد مي نظر در را كاري محافظه و اتكا قابليت جنبه دو هر نظري
  .شود ايجاد خصوصيت دو اين بين

 منصفانه ارزش اتكاي قابليتاز  .است مربوط حدي تا منصفانه ارزش مالي، گزارشگري كيفي خصوصيات بحث در
 قابليت كننده تقويت كيفي  ويژگي منصفانه ارزش از استفاده. ي كردچندان توان دفاع ، نميگيري اندازه 3 و 2 سطوح در

 هاي ويژگي از( منفعت ـ هزينه مالحظات نهايت در .برد مي پايين را كاري محافظه و تأييد قابليت و باال را مقايسه
   .كند مي محدود را منصفانه ارزش از استفاده )نظري چارچوب محدودكننده



 

  380  دي و مهرانيآباصالح/انتقاديحسابداريرويكردباهاچالش و نقدها :منصفانه ارزش

 
  گيري اندازه هاي نظام در استفاده مورد هاي نظريه ،4 سؤال به پاسخ در .6 جدول

  

  ها يافته مقاله جلهم نويسنده

مجله حسابداري و  )2001( واتس و هولتوسونا
  اقتصاد

ارتباط ادبيات ارزش به تنظيم 
 استانداردهاي حسابداري مالي

 و حسابداري هاي عايدي مستقيم، ارزشيابي تئوري در
 ارتبـاط  در يـا  كننده گيري اندازه سرمايه، دفتري ارزش
 .است سرمايه بازار ارزش در تغييرات با نزديك

هاي  بررسي  )2007(هيتز 
 حسابداري اروپا

سودمندي در تصميم حسابداري 
ديدگاهي  ـارزش منصفانه 
 نظري

ــارادايم ســودمندي در   ــر پ ــارادايم ارزش منصــفانه ب پ
ــا توجــه بــه . تكيــه دارد  تصــميم فرضــيه تجميــع «ب
 . گيرد ، قيمت بازار مورد توافق عام قرار مي»اطالعات

 آباكس  )2008(رونان 

حمايت از ارزش منصفانه يا منع 
ديدگاه : ارزش منصفانه
 تر گسترده

اصـل بهـاي   «سيستم گزارشگري مالي حال حاضر از 
اصـل تحقـق   «سـمت   فاصله گرفته و بـه » تمام شده
 .رفته است» مبادالت

هاي  اقتصاد سنجي ارزشهاي حسابداري افق  )2008( ساندرز
 منصفانه

ــه ــور ب ــناختي، ط ــوم ش ــر از منصــفانه ارزش مفه  نظ
 عقالنيـت  و مـالي  اقتصـاد  براسـاس  نظـري  عقالنيت

 .است گرفته تئنش اقتصادي كمي

 مجله اقتصاد پولي  )2010(هيتون و همكاران 
آيا حسابداري بر مبناي بازار 

 كننده است؟ ثبات بي

اصول اقتصادي ، منطـق اسـتفاده نهادهـاي مـالي از     
ــراهم   ــا ارزش منصــفانه حســابداري ف ــازار، ي ارزش ب

 . كند مي

هاي  بررسي  )2011( جيك و اوميروس
 حسابداري بريتانيا

: در تعقيب مشروعيت
اي در پس حسابداري  تاريخچه

 ارزش منصفانه

 تمام بهاي از زدايي مشروعيت براي پيشين هاي تالش
 .است بوده ناموفق تاريخي شده

  )2013( همكاران و ليائو
مجله حسابداري و 

  اقتصاد معاصر
  

 

 

طالعاتي حسابداري عدم تقارن ا
ارزش منصفانه در طول بحران 

 مالي

 منصـفانه  ارزش كـردن  نهادينـه  برايمهم  نظري گام
 اســترلينگ توســط 1970 و چمبــرز توســط 1966

 .شد برداشته

 انجمن حسابداري  )2014( اوكاموتو
حسابداري ارزش منصفانه از 
 ديدگاه معرفت توزيع شده

ــارادايم ــفانه ارزش پ ــر منص ــه زي ــا مجموع  رادايمپ
 شده، توزيع معرفت تئوري .است تصميم در سودمندي

 اطالعـات  اقتصـاد  و سود و ارزش نئوكالسيك نظريه
 .است منصفانه ارزش يدؤم هاي تئوري از هم

مجله مورخان   )2014( ماركاريان
 حسابداري

: هاي منصفانه بحران و ارزش
هاي اوايل قرن  پژواك بحث

 بيستم؟
 قيمـت  گيري اندازه بداريحسا وظيفه ليتلتون و پيتون
 .دانستند سودآوري قدرت گيري اندازه را شده تمام

هاي انتقادي  ديدگاه  )2014( مولر
 در حسابداري

گرايي  انقالب حسابداري؟ مالي
 تنظيم استاندارد

 ارزش رسـد  مـي  نظر به مشروعيت، تئوري لنز مطابق
 بـه  رويـه  يـك  عنـوان  بـه  كامل طور به هنوز منصفانه
  .است نشده تهشناخ رسميت

هاي انتقادي  ديدگاه  )2015(پالئا 
 در حسابداري

اقتصاد سياسي گزارشگري ارزش 
منصفانه و حاكميت تنظيم 

 استانداردها

گرايي عناصر اصـلي   شدن و مالي نئوليبراليسم، جهاني 
تئوري اقتصادي و تئـوري نماينـدگي در   . تغيير هستند

 . اين فرايند نقش دارد

ه الكترونيكي مجل  )2015(  كبير
 آران اس اس

 يحسابدار يدستور يها يتئور

 مـك  تـاريخي،  بهاي اصل ايجيري و ليتلتون و پيتون
 را مجـدد  فـروش  قيمت چمبرز و بازار هاي ارزش نيل

  .كند مي پيشنهاد
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 داولج در كه )گيري اندازه هاي نظام در استفاده مورد هاي نظريه( 4 سؤال به پاسخ در شده انجام تحقيقات خالصه

 حسابداري هاي مدل توليد هدف با و طلب اصالح رويكرد با اثباتي پردازان تئوري برخي. بدين شرح است است، آمده فوق
 نيل مك منصفانه ارزش حاميان اولين جمله از .كردند ايفا كليدي نقش منصفانه ارزش توسعه و رشد در جهاني ساختار با
 .پرداختند آن از دفاع به تصميم در سودمندي نظريه و نئوكالسيك تئوري از داداستم با كه بودند )1966( چمبرز و )1939(

 حمله موجود عمل هاي رويه به بنابراين و است نكرده رشد حسابداري رشد موازات به حسابداري اصول بود معتقد نيل مك
 بنابراين و كرد تعريف رقابتي و دآزا بازار يك در تقاضا و عرضه نتيجه در كه اقتصادي ارزش عنوان به را ارزش او .كرد
 صورت بر را تأكيد انطباق ايده بر تأكيد با نيز چمبرز .شد معرفي گيري اندازه مبناي بهترين منصفانه ارزش تعريف اين

 ها قيمت عمومي سطح در تغيير بابت مالي وضعيت صورت تعديل از پس سود او نظر از .دانست منعطف مالي وضعيت
 پيتون آنها جمله از .است داشته هم مخالفاني اثباتي پردازان تئوري ميان در منصفانه ارزش ديگر سوي از .شود مي محاسبه

 طريق از سود تعيين حسابداري هدف ينتر مهم آنها نظر از .هستند )1975( ايجيري و )1953( ليتلتون ،)1940( ليتلتون و
 ثبت مبناي است، گيري اندازه قابليت و عينيت داراي كه دهش تمام بهاي .است درآمد و شده تمام بهاي سيستماتيك تطابق
 اطالعات شكل به را منصفانه ارزش اطالعات آنها .شود مي ثبت فروش مقطع در درآمد و است سرمايه و ها بدهي ،ها دارايي
 شده تمام بهاي تطابق طريق از دوره سود تعيين اصلي هدف است، معتقد ليتلتون .دانند مي مفيد مالي هاي صورت در مكمل

 را نفع ذي طرفين بين روابط واقع در حسابداري ايجيري گفته به .است كننده گيج و نامربوط ها قيمت تغيير اثر .است درآمد و
 جامعه يك يا سازمان يك در اطالعاتي هاي سيستم ساير از را حسابداري كه است دهي حساب اين و كند مي تسهيل
 يك عنوان به بودن سخت و شركت عملكرد انعكاس گذشته، رويدادهاي ثبت با تاريخي ايبه او نظر از .سازد مي متمايز
 .شود مي شناخته پارادايم در تغيير يك واقع در منصفانه ارزش سمت به حركت .است عمل رويه بهترين گيري اندازه معيار
 ارزش پارادايم .شود مي گذاشته اكاشتر به جامعه يك توسط كه است باورهايي و ها ارزش از اي مجموعه پارادايم يك

 نئوكالسيك نظريه شده، توزيع معرفت تئوري مشروعيت، تئوري .دارد تكيه تصميم در سودمندي پارادايم بر منصفانه
   .هستند منصفانه ارزش پشتوانه نظري مباني گرايي مالي و بدهي ـ دارايي رويكرد اطالعات، اقتصاد سود، و ارزش

  منصفانه ارزش مزاياي ،5 ؤالس به پاسخ در .7 جدول
  ها يافته مقاله مجله نويسنده

حسابداري و امور   )2000( بارت
 مالي

تحقيقات حسابداري مبتني بر 
مفاهيم گزارشگري مالي : ارزش

 هاي تحقيقات آينده و فرصت

 در كـه  پذيرنـد اتكا و مربوط كافي اندازه به منصفانه هاي ارزش
 بوده تحريف داراي ردهابرآو اگرچه .شوند منعكس سهام قيمت

 و بـودن  مربوط تحريف هستند، اتكا قابل و مربوط حدي تا اما
 .كند نمي حذف كامل طور به را اتكا قابليت

بارلو و حداد 
)2003(  

هاي انتقادي  ديدگاه
 در حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه و 
 مديريت شركت

و بـازده   هاي مالي با ميزان ارتباط بين بازار بودن گزارش مربوط
هــاي  شــدن هزينــه گــويي، كــم حســابداري و افــزايش پاســخ

نمايندگي، افزايش كارايي مـديريت و تهيـه اطالعـات مربـوط     
شـود و ارزش منصـفانه    داران و كاركنان شناخته مي براي سهام
گويي جلـب   داران را به ارزش سرمايه و بهبود پاسخ توجه سهام

ــي ــد م ــين ارزش منصــفانه، افشــائيات  . كن و در نتيجــه همچن
 .دهد شفافيت را افزايش مي
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  7ادامه جدول 

  ها يافته مقاله مجله نويسنده

هاي حسابداري  بررسي  )2004( ريچارد
 اروپا

: گذشته رازآلود ارزش منصفانه
هايي از تاريخ در مورد  درس

 فرانسه

 هـاي  جريـان  تعيين در كنندگان استفاده براي بازار اطالعات 
 شـده  تنزيـل  آتـي  نقـدي  هاي يانجر .است مؤثر آتي نقدي
 ايجـاد  بـراي  راهنما تنها بنابراين است منصفانه ارزش همان

  .شود مي تلقي منصفانه ارزش مالي هاي صورت در شفافيت

هاي  انجمن سياست  )2007( بارت
 المللي حسابداري بين

گيري در تنظيم  مسائل اندازه
 استاندارد و ارتباط تحقيق

 معاملـه  بـر  مبتنـي  از اتكـا  قابليـت  از بازار تعريف كه آنجا از
 بسـياري  كرده تغيير اقتصادي واقعيت صادقانه بيان به بودن

 وارد ديگــر خصــوص ايــن در منصــفانه ارزش از انتقادهــا از
 ديگـر  حـاال  اطمينـان  عـدم  و ذهنيـت  مثـل  حقايقي .نيست

 .هستند شده پذيرفته

تحقيقات حسابداري و   )2007( من پن
 بازرگاني

ارزش : شگري ماليكيفيت گزار
 منصفانه مثبت است يا منفي؟

 اندار سهام براي ارزش كه است مزيت منصفانه ارزش زماني
 مسـتقيم  رابطه( شود تعيين بازار قيمت ريسك طريق از تنها
 برايطور مثال،  به ).بازار قيمت و اندار سهام براي ارزش بين

 .بازار در موجود قرضه اوراق يا سهام در گذاري سرمايه

 و پالنتين
  )2008( همكاران

مجله تحقيقات 
 حسابداري

نوش دارو يا جعبه : ارزش بازار
 پاندورا؟

 بـازار  ارزش كـه  دارنـد  مي عنوان منصفانه ارزش داران طرف
 زيرا ؛است آن تاريخي بهاي از تر مربوط بدهي يا دارايي يك

 در بـدهي  و دارايـي  آن فروش يا خريد ارزش كننده منعكس
  .است معامله انجام به مايل طرفين بين و جاري شرايط

 كارلتي و آلن
)2008(  

مجله حسابداري و 
 اقتصاد

حسابداري ارزش بازار و 
 گذاري نقدينگي ارزش

 بحـران  در تاريخي بهاي به نسبت منصفانه ارزش مزاياي از
 چـون  ؛كرد پنهان را مشكل تاريخي بهاي كه بود اين 2008
  .داد را هرهب هاي زيان تدريجي شناسايي اجازه

 جكسون و ويليام
 انجمن حسابداري  )2008(

ارزش منصفانه در گزارشگري 
هاي  مشكالت و چالش: مالي
تحليل موردي استفاده از . عملي
 گذاري منصفانه در انرون ارزش

ــم ــر مه ــاي ينت ــفانه، ارزش مزاي ــامل منص ــدن ش  گنجان
 مـالي  وضـعيت  صـورت  در تـر  مربوط و روزتر به هاي ارزيابي
ــام و اســـت ــود ارقـ ــتج سـ ــر از آن از منـ ــارتي نظـ  و نظـ
 بـه  توجـه  .دارد بيشـتري  افـزوده  ارزش كننـدگي  بينـي  پيش

 كـاري  دسـت  تئـوري،  در حـداقل  منصفانه، ارزش حسابداري
  .برد مي بين از ها زيان و سودها شناسايي در را مديريت

 ليو و الكس
)2009(  

ها  حسابداري، سازمان
 و جامعه

بحران حسابداري ارزش 
 درك بحث اخير: نصفانهم

 از اسـتفاده  صـورت  در دهـد  نشـان  كه ندارد وجود شواهدي
 آنهـا  .دارنـد  بيشـتري  آرامـش  گـذاران  سرمايه تاريخي بهاي

 آن اثرات نيز منصفانه ارزش نبود در حتي و نيستند غيرمطلع
  .گيرند مي نظر در )شديدتر هم شايد( را

تحقيقات حسابداري و   )2010( پاور
 بازرگاني

سابداري ارزش منصفانه، ح
اقتصاد مالي و تغيير قابليت 

 اطمينان

 آن پتانسـيل  منصـفانه  ارزش از اسـتفاده  هـاي  انگيزه از يكي
 اعـداد  كـاري  دسـت  در مـديران  آزادي كـردن  حـداقل  براي

 كـردن  دور با را اتكا قابليت منصفانه ارزش .است حسابداري
  .برد مي باال ها ارزش درخصوص شركت نظر از ها ارزيابي

  )2010( جگي
بررسي بازارها و 

سياست هاي مالي 
 حوزه اقيانوس آرام

آيا آينده اي براي حسابداري 
ارزش منصفانه پس از بحران 

 وجود دارد؟ 2009-2008مالي 

 كنـد  مـي  فراهم مفيدي اطالعات منصفانه ارزش حسابداري
 چـرا  داشـت،  خواهد بيشتري ارزش گذاران سرمايه براي كه
 و هـا  دارايي بازار هاي ارزش .است صادقانه عاتاطال اين كه

 شـركت  ريسـك  پروفايـل  بهتـر  شـناخت  بـه  منجر ها بدهي
  .شود مي
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 و كوتاري
  )2010( همكاران

مجله حسابداري و 
 اقتصاد

مفاهيم استانداردهاي آمريكا از 
تجزيه و تحليل تحقيقات اثباتي 

 ريدر حسابدا

 كمـك  گـذاران  سـرمايه  بـه  هـدف  دو بـراي  منصفانه ارزش
 عملكـرد  ارزيـابي  و سـرمايه  ارزشـيابي  اهداف براي :كند مي

  .مديريت

گري  مجله گزارش  )2014( پالئا
 مالي و حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه و 
سودمندي آن براي استفاده 

  هاي مالي كنندگان صورت

ــزا را شــفافيت منصــفانه هــاي ارزش ــدامات و داده يشاف  اق
 يـك  فعلـي  بـازار  وضعيت .كند مي تشويق را سريع اصالحي
 در سـودمندي  بـا  را آن ارتبـاط  و كند مي منعكس را شركت
 ادبيـات  و استانداردگذاران نظر نقطه از .كند مي ايجاد  تصميم

 بيشــترين منصــفانه ارزش كــه شــود مــي بيــان دانشــگاهي
 ارائـه  مـالي  ايهـ  صـورت  كـاربران  براي را مربوط اطالعات

 گــذاران ســرمايه بــه منصــفانه ارزش حســابداري .دهــد مــي
 توليـد  براي ها شركت ظرفيت بيني پيش براي بهتر اطالعات
 سـودمندي  بنابراين و دهد موجود منابع مبناي بر نقد جريان
 منصـفانه  ارزش .بخشد بهبود را مالي اطالعات گيري تصميم
  .است  كرده ايفا را ها بحران مخبر نقش صرفاً

دروچرا و 
گوندرونب 

)2014(  

تحقيقات حسابداري و 
 بازرگاني

  
 

 

تعهد معرفتي و عدم وحدت 
شناختي نسبت به حسابداري 

 ارزش منصفانه

هاي  حسابداري ارزش منصفانه بر اين داللت دارد كه صورت
گيــري از طــرف   مــالي عمــدتاً بــراي اهــداف تصــميم    

هـاي   ان بـه داده دار شـود و سـرمايه   گذاران توليد مـي  سرمايه
.مندند هاي بازار عالقه صورت وضعيت مالي با توجه به قيمت

بت و رايان 
)2015(  

ها  حسابداري، سازمان
 و جامعه

سازي ريسك بر  تأثير مدل
ادراك بازار از سود و زيان 
ها  برآوردي ارزش منصفانه بانك

 براي ابزارهاي مالي

نصـفانه و  گيـري سـود ارزش م   هاي ريسك بازار، اندازه مدل
شده در صورت سـود و زيـان جـامع را بهبـود       هاي ثبت زيان
هـاي ريسـك اعتبـاري اغلـب      بخشد، در حالي كه مـدل  مي

گيــري ســود و زيــان ارزش منصــفانه افشــا شــده در   انــدازه
 . بخشند ها را بهبود مي يادداشت

 اقتصاد و امور مالي  )2015( كريستيا
ضرورت معرفي قوانين 

نصفانه در حسابداري و ارزش م
 چارچوب مفهومي

 بيني، پيش قابليت :هستند شرح بدين منصفانه ارزش مزاياي
 ايجـاد  كـل،  ارزش محاسـبه  ريسك، مديريت با راستايي هم

 عــدم مقايســه، قابليــت پيچيــدگي، كــاهش افــزوده، ارزش
 .سوگيري

 و ماجركاكوا
  )2015( اسكودا

مجله تحقيقات 
 كاربردي حسابداري

هاي  تارزش منصفانه در صور
 مالي پس از بحران مالي

ــاد ــي انتق ــا قابليــت خصــوص در منصــفانه ارزش فعل  و اتك
 بـراي  تنهـا  و اسـت  نشـده  بيـان  خوبي به پايين بودن مربوط
 بايـد  اكنون اما ؛اند برده سود فزاينده هاي قيمت از كه كساني

  .است بااهميت شوند مواجه تري بزرگ ضررهاي با

بال و هالدين 
)2018(  

صفانه در ارزش من
 حسابداري

: هاي منصفانه بحران و ارزش
هاي  آيا استفاده از ارزش

هاي سيستمي  منصفانه ريسك
 دهد؟ را افزايش مي

هــاي بــازار بــا وجــود اينكــه داراي نوســان هســتند،  قيمــت
ها به احتمال زياد بـه   آن. كنند هاي به موقع ارائه مي سيگنال

ت در حـال ظهـور،   شناسايي و مـديريت خطـرات و اشـتباها   
. كنند كنندگان مقررات كمك مي گذاران و تنظيم توسط قانون

بوسكينك و 
  )2018(وريست 

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه در 
 مالي هاي همؤسس

قيمــت بــازار منجــر بــه شــفافيت و بيــنش بيشــتر در مــورد 
بازار اجـازه  كنندگان در  شود و به شركت هاي مالي مي ريسك

دهد تـا ريسـك فعلـي شـركت، بهبـود نظـارت و بـازده         مي
 . گذاري را ارزيابي كنند هاي سرمايه ي گير تصميم
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ارزش منصفانه در   )2018(پيسنل 
 حسابداري

آيا استانداردگذاران از 
معيارهاي حسابداري ارزش 

ستفاده منصفانه بيش از ا
 اند يا بسيار كم؟ كرده

كاربرد صحيح سطوح ارزش منصفانه استفاده از سطح يك را 
گيـرد   در شرايطي كه معامالت از يك بازار منظم نشئت نمي

توانـد در شـرايط    اجباري كرده و واضح است كـه بـازار نمـي   
 . بحران مالي منطقي به حساب آيد

كمپ بل و 
  )2018(همكاران 

ارزش منصفانه در 
 سابداريح

 استفاده از حسابداري ارزش
منصفانه در مديريت ريسك 

  هاي غير مالي در شركت
 

سـازي شـده و ابـزار     حسابداري ارزش منصفانه آيتم مصـون 
ناشـي  ) زيـان (كند و سود  سازي ريسك را يكسان مي مصون

سـازي شـده و زيـان     از تغيير در ارزش منصفانه آيتم مصـون 
سازي ريسك، يكديگر را  ر ابزار مصونناشي از تغيير د) سود(

نوسـان در درآمـدها   . كنـد  در صورت سود و زيان تهـاتر مـي  
هـاي اقتصـادي بـراي ورود بـه      كاهش يافته كـه بـا انگيـزه   

 .سازي همراه است مصون

ارزش منصفانه در   )2018(كوليئو 
 حسابداري

عادالنه بودن حسابداري 
 ارزش منصفانه

كيفيت و بيان واقعيت اقتصادي حاصـل   شفافيت با باال بردن
. ارزش منصفانه در اين راه كمك شاياني كرده است. شود مي

صـداي  «را به نفع » صداي مديران«پارادايم ارزش منصفانه 
 . كند كم مي» بازار

گيليام و هافمن 
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه 
 نگر يك مدير آينده

تـري منجـر    ابداري ارزش منصفانه بـه اطالعـات دقيـق   حس
هـا را مـنعكس كـرده و بـراي      خواهد شد كـه ارزش دارايـي  

بنـدي فـروش    گذاران مفيد خواهد بود و عمـل زمـان   سرمايه
اثـر   دهـي بـي   كردن اهداف گزارش منظور برآورده دارايي را به

 . كند مي

ارزش منصفانه در   )2018(لنارد 
 حسابداري

زش منصفانه و چارچوب ار
 مفهومي

ــتانداردهاي   ــاهنگي در اس ــفانه ناهم ــابداري ارزش منص حس
حسابداري موجود بر گزارشگري مالي با انواع مختلف نهادها 

اســتاندارد حســابداري ارزش منصــفانه، . كنــد را حــذف مــي
گيـري ارزش   هاي دقيقي براي انـدازه  چارچوب و دستورالعمل

 . منصفانه ارائه داد

و ايونز هاسول 
)2018(  

مجله حسابداري، 
 گويي حسابرسي و پاسخ

انرون، حسابداري ارزش 
: هاي مالي منصفانه و بحران

 تاريخچه مختصر

ارزش . تـر اسـت   روزتر و در نتيجـه مربـوط   ارزش منصفانه به
. تـر اسـت   ها در ارزيابي عملكرد مديريت مربوط روز دارايي به

ز طريق پنهان كاري مديريت ا بهاي تاريخي در معرض دست
 .هاست كردن افزايش ارزش در دارايي

  

بدين شرح  است، آمده فوق جداول در كه ،)منصفانه ارزش مزاياي( 5 سؤال به پاسخ در شده انجام تحقيقات خالصه
 و كنندگي بيني پيش قدرت نظارت، شفافيت، بنابراين و دهد مي ارائه موقع به و مربوط اطالعات منصفانه ارزش. است
 و نظارت شركت، فعلي ريسك ارزيابي اجازه بازار در كنندگان شركت به گيري اندازه شيوه اين .برد مي باال را اصالحي ماتاقدا
 اطالعات بايد شركت منصفانه ارزش حسابداري الزامات رعايت در .دهد مي را گذاري سرمايه هاي گيري تصميم بازده

افشا  را گريد مسائل و سكير به مربوط يها تيحساس سك،ير با مواجهه ،مفروضات استفاده، مورد روش مورد در اي گسترده
 ارتباط منصفانه ارزش .دهد مي بهبود را مديريت گويي پاسخ منصفانه ارزش .شود يممنجر  كامل مالي هاي صورت به كه كند
  .شود مي نمايندگي هاي زينهه كاهش باعث و داده افزايش را مديريت كارايي و گويي پاسخ و حسابداري بازده و بازار بين
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 و دهد مي نشان را سازمان جاري ريسك پرتفوي سيستم اين .است ريسك مديريت براي اي وسيله منصفانه ارزش

 اجازه شركت به منصفانه ارزش سازي، مصون در .كند مي كمك اصالحي اقدامات و گيري تصميم جهت گذاران سرمايه به
 درآمدي نوسانات و شده يكسان معيارها و كند تغيير منصفانه ارزش به شده سازي مصون آيتم ارزيابي مبناي تا دهد مي

 اين توسط شده ارائه اطالعات كه دارند اعتقاد منصفانه ارزش موافقان از زيادي عده .شود مي كم سازي مصون از ناشي
 ارزش .است باالتر آن طرفي بي و يدتأي قابليت چون دارد رقيب رويكردهاي از باالتري اتكاي قابليت گيري اندازه رويكرد
  .است مفيد شود ممكن فروش با آنها از بيشتر سودآوري فرصت كه هايي دارايي براي منصفانه

 آزادي كه دارد را آن پتانسيل منصفانه ارزش .شود مي حذف منصفانه ارزش وسيله هب استانداردگذاري در ناهماهنگي
 ارزش .شود مي رعايت بهتر منصفانه ارزش توسط نيز افشا الزامات .كند داقلح را حسابداري اعداد كاري دست در مديران
 توازن بهتر و تر شفاف اطالعات تهيه با گذاري ارزش نظام اين .است آن مخبر بلكه ؛نيست بحران ايجادكننده منصفانه
  .كند مي برقرار را نفعان ذي بين قدرت

   منصفانه ارزش معايب ،6 سؤال به پاسخ در .8 جدول
  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

 واتس و هولتوسنا
)2001(  

مجله حسابداري و 
 اقتصاد

ارتباط ادبيات مربوط به ارزش 
در تنظيم استانداردهاي 

 حسابداري مالي

 اطالعـات  بـودن،  مربـوط  بـر  تكيـه  بـا  حسابداري
 معيارهـاي  .دهـد  نمـي  بهتـري  تبيـين  و بيني پيش

 .ندارد را بودن مفيد معيارهاي برخي بودن مربوط

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2003( حداد و بارلو
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه و 
 مديريت شركت

 در تغييـرات  .اسـت  سخت منصفانه ارزش محاسبه
 .شود نمي ديده آن در ها قيمت عمومي سطح

هاي حسابداري  بررسي  )2004( ريچارد
 اروپا

: گذشته رازآلود ارزش منصفانه
تاريخ در مورد  هايي از درس

 فرانسه

ــديران ــركت م ــاي ش ــزرگ ه ــي ب ــايي نگران  از ه
 مالي گران تحليل .دارند منصفانه ارزش گيريكار به

ــز ــه ني ــل ب ــت دالي ــاي قابلي ــايين، اتك ــان پ  امك
 مشـتاق  نتـايج  در نوسان خصوص به وكاري  دست

  .نيستند منصفانه ارزش از استفاده

حسابداران رسمي مجله   )2004( مكارتي
  يخصوص

پيچيدگي غير ضروري در اصول 
 حسابداري

 بـزرگ  هـاي  شـركت  گـري  البي با منصفانه ارزش
 آنهـا  سود به و حسابرسي هاي مؤسسه و المللي بين
 .است شده ابداع

مجله حسابداران رسمي   )2005( فلگم
 خصوصي

  .است مالي هاي بحران ايجادكننده منصفانه ارزش  حل مشكل، نبودن ايجاد آن

تحقيقات حسابداري و   )2007( من پن
 بازرگاني

ارزش : كيفيت گزارشگري مالي
 منصفانه مزيت است يا عيب؟

 به وابسته كه هايي قيمت براي منصفانه هاي ارزش
 و نيسـت  مناسـب  هسـتند  تاريخي بهاي اطالعات

  .كند مي ايجاد قيمت حباب

هاي حسابداري  بررسي  )2007( رايمن
 بريتانيا

حسابداري ارزش منصفانه و 
 مغالطه ارزش فعلي

ــتم ــفانه ارزش سيس ــابداري و منص ــدي حس  تعه
 غلــط بــه كــه اســت آشــكاري فرضــيات براســاس
 .اند شده شناخته

هاي حسابداري  بررسي  )2007(هيتز
 اروپا

سودمندي در تصميم حسابداري 
 ارزش منصفانه

ــاره بحــث ــراي منصــفانه ارزش حســابداري درب  ب
ـ  اجرايي و مفهومي مسائل مالي ابزارهاي  را اديزي

  .دهد مي نشان
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مجله حسابداري و   )2008( بنستن
 سياست عمومي

هاي حسابداري ارزش  كاستي
منصفانه شرح داده شده در 

 اس اي اف اس

 كه هايي شركت عامل مديران و مالي مديران براي
 را راه منصـفانه  ارزش هسـتند، كاري  دست فكر در
  .كند مي باز

 همكاران و پالنتين
)2008(  

قيقات مجله تح
 حسابداري

نوش دارو يا جعبه : ارزش بازار
 پاندورا؟

 مناســب دشــواري هــاي زمــان در منصــفانه ارزش
 نامناسـب  مساعد شرايط در تاريخي بهاي و نيست
 هـر  ها دارايي نگهداشت زمان شدن بيشتر با .است
 بهـاي  ناكـارايي  ميزان اما شود مي ناكاراتر رژيم دو

 .است منصفانه ارزش از كمتر تاريخي

  آباكس  )2008( رونان
حمايت از ارزش منصفانه يا منع 

ديدگاه : ارزش منصفانه
 تر گسترده

 نگـر   گذشـته  سيستمي را آن تاريخي بهاي منتقدان
 .است نگر آينده مذكور سيستم كه حالي در دانند مي

 جكسون و ويليام
گري  ارزش منصفانه در گزارش انجمن حسابداري  )2008(

 مالي

 كـه  روشـي  و ها ارزيابي اتكاي تقابلي خصوص در
 ارزش در شـود  گـزارش  بايد گذاري ارزش تغييرات
 .دارد وجود نگراني منصفانه

ها و  حسابداري، سازمان  )2009( ليو و الكس
 جامعه

بحران حسابداري ارزش 
درك بحث اخير در : منصفانه

 گري مالي گزارش

 شـرايط  در راكـاري   دسـت  امكـان  منصفانه ارزش
 اثـرات  آن اي چرخـه  اثـر  .كنـد  مـي  فـراهم  سخت
  .دارد اقتصاد بر مخرب

ها و  حسابداري، سازمان  )2009( سوئنزي مك
 جامعه

انكار شكست بازار   نقش
هاي مالي بر بحران  دارايي
ها و  تاملي بر تئوري: اقتصادي

 هاي حسابداري و مالي شيوه

 نمـايش « منصـفانه  ارزش حسـابداري  كه ادعا اين
  .است اشتباه دهد مي ارائه را »واقعيت صادقانه

  )2009( مگنان
انداز حسابداري چشم

  
 

 

حسابداري ارزش منصفانه و 
تحليلي مبتني بر : بحران مالي

 ادبيات

ــاي ارزش ــفانه ه ــرل تحــت منص ــا، كنت  اكچوئره
 و اســت مــالي مهندســان يــا ارزيــابي متخصصــان
  .دارند را دوم درجه نقش حسابداران

ها و  زمانحسابداري، سا  )2009( هوپوود
 جامعه

 حال در منصفانه ارزش حسابداري سمت به حركت بحران اقتصادي و حسابداري
 .است  گرفته قرار بحث مورد شدت به حاضر

 اوبرين و هيلتون
)2009(  

مجله تحقيقات 
 حسابداري

ارزش بازار، ارزش منصفانه و 
 اختيار مديريت

 در را اخالقـي  خطـر  ضمني طور به منصفانه ارزش
 آن عملكـرد  و شـركت  مـورد  در ديريتمـ  گزارش
 .گيرد مي ناديده

 همكاران و هيتون
 مجله اقتصاد پولي  )2010(

آيا حسابداري بر مبناي بازار 
 كننده است؟ ثبات بي

 حسـابداري  تحـت  ها دارايي ارزيابي دركاري  دست
 تحـت  نقـدي  هـاي  جريان از بيشتر منصفانه ارزش

 بداريحسـا  در سود .است تاريخي بهاي حسابداري
 تـاريخي  بهـاي  حسابداري از بيشتر منصفانه ارزش
  .دارد نوسان

حسابداري براي انواع بررسي حسابداري بريتانيا  )2010( واكر
 داري سرمايه

 از تـر  آسان تاريخي بهاي حسابداري اطالعات تهيه
 منصـفانه  ارزش اطالعـات  توليـد  بـه  شـدن  متعهد
  .است
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مجله گزارشگري مالي   )2014( پالئا
 حسابداري و

حسابداري ارزش منصفانه و 
دي آن براي سودمن

هاي  كنندگان صورت استفاده
 مالي

 گـذاران  سـرمايه  بـه  تواند نمي تنهايي به منصفانه ارزش
 كمـك  وجـوه  مسـئوالنه  و دقيق مديريت ارزيابي براي
  .كند

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2014( اندرو و ژانگ
 حسابداري

 وميگرايي و چارچوب مفه مالي

 هاي دارايي نمايي بيش موجب منصفانه ارزش از استفاده
 سـطوح  منصـفانه  ارزش محاسـبه  .شـود  مـي  يك سطح
 ممكـن  بنابراين و است قضاوت از استفاده مستلزم ديگر
 .نباشد موجود شرايط از صادقانه بيان است

مجله مورخان   )2014( ماركاريان
 حسابداري

: هاي منصفانه بحران و ارزش
هاي اوايل قرن  پژواك بحث

 بيستم؟
 

 سـود  چـون  مربـوط  نـه  و است مفيد نه منصفانه ارزش
 را شـركت  فعاليـت  هاي ريسك و كرده متورم را شركت
  .كند مي پنهان

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2014( مولر
 حسابداري

گرايي  انقالب حسابداري؟ مالي
 تنظيم استاندارد

ـ  بـازاري  هـيچ  كـه  شود مي ايجاد زماني مشكالت  رايب
 بـازار  كه زماني يا و باشد نداشته وجود نظر مورد دارايي

 .ندارد نقدينگي

مجله گزارشگري مالي   )2015( پالئا
 و حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه و 
سودمندي آن براي 

هاي  كنندگان صورت استفاده
 مالي

ــابداري ــفانه ارزش حس ــا منص ــر ب ــفاف غي ــردن ش  ك
 را مـديران  تـار رف كـردن  رصـد  امكان مالي هاي صورت
 برابــر در مــديران .بــرد مــي بــين از داران ســهام توســط
 بيشـتر  احتماالً و بود خواهند گو پاسخ كمتر خود اقدامات

  .بود خواهند شخصي منافع كسب دنبال به

 اقتصاد و امور مالي  )2015( كريستيا

ضرورت معرفي قوانين 
حسابداري و ارزش منصفانه در 

 چارچوب مفهومي

 را خـود  هـاي  دارايي خواهند نمي ها شركت معموالً چون
 معاملـه  دانـد  مي كه خريدار قيمت، استعالم در بفروشند
 كـه  كنـد  مـي  ارائـه  را حراج قيمت معموالً نيست واقعي
 معـامالت  ايـن  .اسـت  دارايي ارزش واقعي مبلغ از كمتر

  .شود بايگاني بايد صوري

هاي انتقادي در  ديدگاه  )2015( كوپر
 حسابداري

سهم : بداري ساختگيحسا
هاي  ماركسيسم در درك نقش

 حسابداري

 است سه سطح هاي دارايي خصوص در تر اساسي مسئله
 اسـتفاده  CAPM مثـل  هايي مدلآنها  ارزيابي براي كه
 مواجه ايراداتي با اوليه فروض نظر از مدل اين .شود مي

  .است آن اوليه فروض ديگر از كارا بازار فرض .است

 سكوداا و ماجركاكوا
)2015(  

مجله تحقيقات 
 كاربردي حسابداري

هاي  ارزش منصفانه در صورت
 مالي پس از بحران مالي

 توسـط  شـده   ارائه مالي هاي صورت در موجود اطالعات
 دوره يـك  بـراي  تنها منصفانه، ارزش حسابداري روش

 بـازار  محـيط  در تغييـر  .ستا پذيراتكا و مربوط محدود،
 مـالي  وضعيت در اي عمده هاي تفاوت به منجر تواند مي

  .شود شركت يك واقعي

 شكسپير و مكدونات
)2015(  

ها  حسابداري، سازمان
 و جامعه

گيري ارزش  هاي اندازه قابليت
منصفانه، قابليت اطمينان افشاي 

 برآوردهاي ارزش منصفانه 

 هـاي  گيـري  انـدازه  از برخـي  كـه  كنند مي ادعا منتقدان
 زيـرا  نيسـتند،  مفيـد  نگذارا سرمايه براي منصفانه ارزش
 مسـتعد  و يافتـه   كـاهش  برآوردهـا  ايـن  اتكـاي  قابليت
 .هستند تخمين خطاي معرض در وكاري  دست
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 جيكوب و بالفوس
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

پيامدهاي مربوط به ماليات 
 حسابداري ارزش منصفانه

 از برخـي  منصـفانه،  ارزش گيـري  اندازه در ابهام دليل به
ــان ــاتي محقق ــد مــي اســتدالل مالي ــه كنن ــت« ك  عيني

 كـافي  ماليـاتي  اهداف براي هميشه منصفانه هاي ارزش
 مناسب ماليات براي كه است واضح« بنابراين و» نيست
 .»نيست

 وريست و بوسكينك
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه در 
 مؤسسات مالي

 كـه  هايي قيمت بدهي، و دارايي اتطبق از بسياري براي
 آن تعيـين  يا و نيست موجود دهد مي رخ تراكنش آن در

   .است دشوار

 ميكس و زاده عامل
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

گيري ارزش منصفانه در  اندازه
 هنگام ناكارايي بازارها

 

 در بيشـتري  قاعدگي بي بازنشستگي، هاي بدهي ارزيابي
  .شود مي تلقي منصفانه هاي رزشا تعيين

 هافمن و گيليام
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه يك 
 نگر مدير آينده

 گـذاران  سرمايه ادراك تواند مي منصفانه ارزش اطالعات
 يـا  داده تغييـر  بـازار  هـاي  بحران يا ها حباب طول در را

  .كند تحريف

ش منصفانه در ارز  )2018( لنارد
 حسابداري

ارزش منصفانه و چارچوب 
 مفهومي

 هـيچ  تقريبـاً  بـدهي  يـك  يا دارايي يك منصفانه ارزش
 قطعيــت عــدم و بنــدي زمــان مقــدار، مــورد در چيــزي
 ارزش تنهـا  بلكـه  كنـد،  نمي بيان آتي نقدي هاي جريان
 . كند مي مشخص را آتي نقدي هاي جريان

 بوگليو و مازوال
)2018(  

رزش منصفانه در ا
 حسابداري

هاي خانوادگي و  شركت
 حسابداري ارزش منصفانه

 به توجه با خانوادگي، هاي بنگاه معمول منطق در خروج
 عـاطفي  پيونـد  مـديريت،  تيم در خانواده اعضاي دخالت
 بـه  تمايـل  و شـركت  و كننـده  كنترل خانواده بين قوي

 نسـل  بـه  هـا  دارايـي  تعلق يا كار و  كسب كردن نهادينه
  .است ذهن از دور بسيار آينده،

 پاربونتي و مگنان
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه با 
 چشم انداز تنظيم استاندارد

 گزارشـگري  بـراي  تـاريخي  بهـاي  بر مبتني حسابداري
  .است تر مناسب گويي، پاسخ زمينه در مالي

 ايونز و هاسول
)2018(  

جله حسابداري، م
حسابرسي و 

 گويي پاسخ

انرون، حسابداري ارزش 
: هاي مالي منصفانه و بحران

 تاريخچه مختصر

 نقـد  ايـن  مـورد  بازار ارزش .است ذهني منصفانه ارزش
 زمـان  در بازار هاي قيمت به مدتي كوتاه ديدگاه كه است
   .دارد ركود

 جورجيو و مانتزاري
)2019(  

ديدگاه انتقادي در 
 يحسابدار

هژموني ايدئولوژيك و رضايت 
بينش  :المللي استانداردهاي بين

از دست اندركاران در بديت آمده 
 يونان

 .اسـت  برآورد بر مبتني و دشوار منصفانه ارزش محاسبه
ــر از ــران نظ ــن تحليلگ ــت ممك ــتفاده اس  ارزش از اس

 منصـفانه  ارزش .دهد ارائه غيرواقعي اطالعات منصفانه
  .كند مي بيشتر را ها حساب ردكاري  دست ايجاد امكان

ها  حسابداري، سازمان  )2019( هايون
 و جامعه

چگونه ارزش منصفانه هم 
مبتني بر بازار و هم براي واحد 

 تجاري خاص است

 بـازار  در حتـي  كـه  اسـت  اي فاضله مدينه كارا بازار اين
 .بينيم نمي را آن نمونه نيز آمريكا
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 گونه اين توان مي بخش، اين در شده خالصه تحقيقات به توجه با و )صفانهمن ارزش معايب( 6 سؤال به پاسخ براي

 بنابراين و آيد مي دست به متفاوتي نتايج مختلف هاي روش از استفاده با منصفانه ارزش گيريكار به در .كرد بندي جمع
 ارزش اطالعات بنابراين و ندهد نشان را پايه هاي ارزش همواره شايد بازار هاي قيمت .داريم گذاري قيمت انحراف
 در .كند مي ايجاد قيمت حباب بازار كارايينا شرايط در منصفانه ارزش گيريكار به .باشد كننده گمراه تواند مي منصفانه
 را آن منصفانه ارزش مخالفان .دارد ايراد افشا نظر از هم و گيري اندازه نظر از هم منصفانه ارزش غيركارا بازارهاي

 منصفانه ارزش اي چرخه اثر به اشاره با نيز تحقيقات برخي .دانند مي مالي نهادهاي براي خصوص به ،بحران تشديدكننده
   .دانند مي بحران ايجادكننده را آن اقتصاد، بر

 گويي پاسخ شرايط اين در .كند مي باز را راه هستند اطالعات كاري دست فكر در كه مديراني براي منصفانه ارزش
 فرضي هاي ارزش به متكي خروجي هاي ارزش كه آنجا از .شود مي گرفته ناديده اخالقي خطر هشد كمتر نيز مديران

 برآورد از بيشتر منصفانه ارزش تعيين در هرچه .است پايين منصفانه ارزش اتكاي قابليت است، بازار هاي ارزش جاي هب
 تخمين خطاي معرض در بيشتر و دياب مي كاهش آن دهندگي توضيح سه، خصوص هب و دو سطوح يعني شود، استفاده
 و اعتباردهندگان براي بنابراين و داشته مدت كوتاه رويكردي خروجي، ارزش مبناي بر منصفانه ارزش تعريف .است
 بلندمدت در گذاري سرمايه نگهداري به كه آنهايي نه است مفيد كنند مي فكر خود سهم فروش به كه انيدار سهام
 در خروجي هاي ارزش است، ذهن از دور خانوادگي هاي بنگاه معمول منطق در خروج كه اين هب توجه بابراي  .انديشند مي

 اثر منصفانه ارزش ايده رد در جدي بسيار داليل از .بود نخواهد مناسب ها شركت گونه اين براي منصفانه ارزش تعريف
  .هاستخطر گربيان ها نوسان مديران، ديد از .است درآمدي هاي نوسان ايجاد بر آن مستقيم

 منصفانه ارزش گيريكار به در را ثانويه نقش مالي، مهندسان و ارزيابي متخصصان اكچوئرها، وجود با حسابداران
 و وقت رفتن باال باعث موارد همين .شود تقويت بايد زمينه اين در حسابداران آموزش و تحصيالت بازارها، درك .دارند
 از اشتباهات .ندارند را فوق هاي هزينه صرف توان كوچك هاي شركت .شود مي نيز منصفانه ارزش گيريكار به هزينه

 بر خروجي، ارزش جاي به منصفانه ارزش گاهي تعريف، برخالف كه است اين منصفانه ارزش محاسبه در حسابداران
 آن در هم معامله هاي هزينه به خروجي، هاي ارزش از استفاده صورت در حتي و شود مي محاسبه ورودي ارزش مبناي
 سخت تقلب كردن پيدا .دارد بيشتري هزينه و پيچيدگي مديريتي ادعاهاي بررسي نيز حسابرسي منظر از .شود مي لحاظ
 اين رفع در سعي الزحمه  حق افزايش با حسابرسان .رود مي باال حسابرسان براي حقوقي هاي پرونده خطر و شود مي

  .دارند مشكالت
 به توجه با .گيرد مي قرار ماليات مشمول منصفانه ارزش از ناشي نيافته تحقق سودهاي كشورها، از بسياري در
 دقت با مالياتي ميزان منصفانه، ارزش سه و دو سطوح در خصوص به مديريتي كاري دست و نظر اعمال بيشتر احتمال
 از استفاده صورت در .دهند مي انجام ،كنند مي استفاده منصفانه ارزش از كهرا  هايي شركت مالياتي رسيدگي بيشتري
 هاي هزينه زياد، مثبته مدارك و اسناد وجود بر مالياتي مجامع الزامات و رسيدگي در دشواري دليل به منصفانه، ارزش
 ريسك اين بر عالوه .دارد كمتري كنندگي بيني پيش تاريخي بهاي از منصفانه ارزش .يابد مي ها شركت براي مالياتي

 ريسك مديريت بنابراين .دارد بستگي آينده زمان در اطالعات كيفيت بيني پيش براي گذاران هسرماي توانايي به اطالعات
   .شود مي تضعيف منصفانه ارزش از استفاده با نيز
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 از يكي كردن قرباني معني به منصفانه ارزش و تاريخي بهاي بين انتخاب معتقداند، انديشمندان از برخي نهايت در

 دو هر توسط شده تهيه اطالعات .است مشكل اين حل راه دوگانه سنجش سيستم .است ليما هاي صورت اصلي هدف دو
 دهد مي اطالعات انتظار مورد مزاياي خصوص در منصفانه ارزش .كند مي ارائه گذاران سرمايه به مفيدي اطالعات شيوه،

  .است مفيد كنترل و نظارت براي تاريخي بهاي كه حالي در

  آنها بر منصفانه ارزش اثر و مالي هاي بحران ،7 سؤال به پاسخ در .9 جدول
  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

هاي انتقادي  ديدگاه  )2004( هايس و بكر
 در حسابداري

: رجحان محتوا بر شكل
  موضوع شركت انرون

 انـرون،  شـركت  در حسابداري نادرست هاي شيوه پي در
 كنگـره  آمريكـايي،  بـزرگ  هاي شركت ديگر و ورلدكام
 .كرد تصويب را 2002 آكسليـ  ساربانس قانون اآمريك

مجله حسابداري و   )2006( بنستن
 سياست عمومي

يك : ي ارزش منصفانهحسابدار
 دهنده از انرونداستان هشدار

 داليـل  2001 دسـامبر  در انرون شركت شكست اگرچه
 باور اين بر كه دارد وجود محكمي دليل داشت، بسياري
 سـطح  منصـفانه  ارزش ريحسـابدا  از استفاده كه باشيم
  .است كرده ايفا آن نابودي در مهمي نقش سه،

مجله حسابداري و   )2008( كارلتي و آلن
 اقتصاد

بازار و ارزش حسابداري 
 نقدينگي گذاري ارزش

 ارزش كننـده  مـنعكس  ها دارايي قيمت، بحران زمان در
 ممكـن  بنـابراين  .نيسـت آنها  آتي نقدهاي  جريان فعلي
 بـه  كـه  شـود  هـا  بـدهي  از كمتـر  ها يداراي ارزش است

 واقـع  در كـه  چنـد  هـر  انجامد مي ها بانك ورشكستگي
 تـداوم  اجـازه  صورت در را شهايتعهد انجام توان بانك

 .دارد فعاليت

ها  حسابداري، سازمان  )2009( آرنولد
 و جامعه

چالش : بحران مالي جهاني
 تحقيقات حسابداري

 حـد  از بـيش  راعتبا توسعه به منصفانه ارزش حسابداري
 ريســك تشــويق بــا را اقتصــادي ركــود و كــرد كمــك
  .كرد بدتر اي دوره

ها  حسابداري، سازمان  )2009( جونز و رابرتز
 و جامعه

حسابداري براي منافع شخصي 
 در بحران اعتباري

هــاي اثر مــورد در ترديــدهايي بحــران، شــروع از پــس
 از اسـتفاده  .است  شده مطرح منصفانه ارزش حسابداري

 ناشـي  ارزيابي اعمال با را بازار ثباتي بي منصفانه، زشار
 .است  كرده تشديد غيرعادي بازار شرايط در فروش از

ها  حسابداري، سازمان  )2009( ليو و الكس
 و جامعه

بحران حسابداري ارزش 
درك بحث اخير در : منصفانه

 گري ماليگزارش

 سـمت  بـه  را اتهام انگشت ها بانك 2008 بحران از بعد
 كـه  نيز پيشتر اينكه جالب نكته .گرفتند منصفانه رزشا

 ارزش بـردن  بـاال  جهـت  در و هـا  بانـك  نفع به شرايط
 منصـفانه  ارزش به بارها ها بانك نيز بودآنها  هاي دارايي

 .بودند كرده اعتراض

  )2010( جگي
بررسي بازارها و 

هاي مالي  سياست
 حوزه اقيانوس آرام

آيا آينده اي براي حسابداري 
رزش منصفانه پس از بحران ا

 وجود دارد؟ 2009-2008مالي 

 هـاي  بحـران  در اصـلي  عوامـل  از يكي منصفانه ارزش
 خصـوص  در مفيـد  اطالعـات  ارائـه  عدم مسبب و مالي
 ارزش .اسـت  بـوده  گـذاران  سـرمايه  بـه  ها دارايي ارزش

هـاي   مؤسسـه  از برخـي  ورشكسـتگي  مسـئول  منصفانه
  .است اه دارايي ارزش كاهش دليل به مالي
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مجله حسابداري و   )2013( همكاران و ليائو
  اقتصاد معاصر

عدم تقارن اطالعاتي 
حسابداري ارزش منصفانه 

  در طول بحران مالي

هـاي   نوسان با منصفانه ارزش حسابداري 2008 بحران در
 ورشكســتگي و ســرمايه بــازار در شــده ايجــاد مصــنوعي

 رزشا كـه  ادعـا  ايـن  .اسـت  شده دانسته مرتبط ها شركت
 است اثرگذار مالي هاي بحران بر گسترده شكل به منصفانه

 هـاي  تئـوري  توسـط  كـه  گيـري  انـدازه  روش اين قلب در
  .دارد قرار شده معرفي نورماتيو

مجله مورخان   )2014( ماركاريان
 حسابداري

هاي  بحران و ارزش
هاي  پژواك بحث: منصفانه

 اوايل قرن بيستم؟

 شـد  باعـث  1990 دهـه  در هـا  بانك استراتژي در تغييرات
 گيـري  انـدازه  قابـل  منصـفانه  ارزش مبناي برآنها  عملكرد

  .شود

مجله گزارشگري   )2015( پالئا
 مالي و حسابداري

 حسابداري ارزش منصفانه
دي آن براي سودمن و

كنندگان  استفاده
 هاي مالي صورت

 ارزش گزارشـگري  كـه  باورنـد  اين بر محققان از بسياري
 بازارهـاي  در پايين به رو حركت يك دايجا باعث منصفانه

  .كند مي تشديد را اخير بحران كه است  شده مالي

 اسكودا و ماجركاكوا
)2015(  

مجله تحقيقات 
 كاربردي حسابداري

ارزش منصفانه در 
هاي مالي پس از  صورت

 بحران مالي

 اثـر  افـزايش  طريـق  از را بحـران هاي اثر منصفانه، ارزش
 حسـابداري  .كنـد  مـي  تشـديد  مالي سيستم ذاتي اي چرخه
 بـازار  موقعيـت  توسـعه  بـه  آن وابستگي و منصفانه ارزش
 تجربـه  را ركـود  يك كه بازاري در كه شود باعث تواند مي
 و رعـب  شـركت،  مـالي  اوضـاع  شـدن  بدتر دنبال به كند،

 بحـران  يـك  بـروز  بـه  را بـازار  آن و شـود   ايجـاد  وحشت
  .كند  تر نزديك

 پائولوچي و منيكوچي
)2016(  

مجله گزارشگري 
 مالي و حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه 
تحليلي : و بحران مالي

 مبتني بر ادبيات

 منصـفانه  ارزش بـه  هـا  بـدهي  و ها دارايي اكثر كه آنجا از
 و نقدينگي عدم سمت به بازار وقتي شوند، مي داده نمايش
 مـالي  ابزارهـاي  از شده مخابره هاي ارزش رفت ثبات عدم
  .شد ثبات دمع دچار نيز

 وريست و بوسكينك
)2018(  

ارزش منصفانه در 
 حسابداري

حسابداري ارزش منصفانه 
 مالي هاي هدر مؤسس

 هـا  دارايي منصفانه گذاري ارزش ايده مورد در ابتدا ها بانك
 بـود  اين ها آن نگراني اصلي دليل .داشتند شك ها بدهي و

 هـاي  صـورت  بـه  غيرضروري هاي نوسان است ممكن كه
  .شود وارد بانك مالي

ارزش منصفانه در   )2018( پائال
 حسابداري

ان، دار سهام براي ارزش
 مقررات مالي و حسابداري

 كـه  كننـد  مـي  استدالل دانشمندان و ها سازمان از بسياري
 بحـران  به توجهي شايان  طور به منصفانه ارزش حسابداري

 شـد،  آغـاز  متحـده   اياالت در 2008 سال در كه مالي بازار
 .است زده دامن

ارزش منصفانه در   )2018( هافمن و گيليام
 حسابداري

داري ارزش منصفانه حساب
 نگر يك مدير آينده

 مشـتقه  قراردادهـاي  از معمـول  طـور  به ماليهاي  مؤسسه
 مشـتقه  قـرارداد  اگر .كنند مي استفاده ريسك كاهش براي
ــراتت و شــده  گــزارش منصــفانه ارزش باشــد، آزاد  در غيي

 ثبت زيان و سود صورت در مستقيم طور به منصفانه ارزش
  .شود مي
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ارزش منصفانه در   )2018( ماركاريان و ليونه
 حسابداري

ان، حسابداري براي ارزش 
ارزش منصفانه و جبران 

 خسارت اجرايي

 اهـرم  تـا  دهـد  مي اجازه ها بانك به منصفانه ارزش
 بـراي  كه دهند افزايش رونق زمان در را خود مالي

 بحـران  و كنـد  مي ايجاد پذيري آسيب مالي سيستم
 منصـفانه  ارزش حسـابداري  .كند مي تشديد را مالي
 كارمنـدان  خدمت جبران هاي هزينه گيري اندازه بر
 حتـي  موضـوع  ايـن  احتمـاال  و گذارد، ميتأثير  نيز

 است دليل اين به امر اين .است  بوده برانگيز  بحث
 عنـوان  بـه  ارشـد،  مديريت ويژه به كاركنان، به كه

 اعطـا  سـهام  خـود،  كلـي  جبـران  بسـته  از بخشـي 
 .شود مي

مجله حسابداري،   )2018( ايونز و هاسول
 گويي حسابرسي و پاسخ

انرون، حسابداري ارزش 
: هاي مالي منصفانه و بحران

 تاريخچه مختصر

 از بسـياري  .بـود  بهمن سقوط آغاز انرون فروپاشي
 از 2000 دهـه  اوايـل  در ديگـر  بـزرگ  هاي شركت

 كراسينگ ورلدكام، شامل ها شركت اين .رفتند بين
 كوئسـت  پارمـاالت،  بـيم،  سـان  كـو،  تاي گلوبال،
 دارد وجـود  سـرمايه  بازار تحقيق ديدگاه يك .بودند
 گـول  را بـازار  حسـابداري  ارقـام  اسـت  معتقـد  كه
 سـاير  و انـرون  شـركت  هـا  سـال  اينكـه  .زنـد  نمي

ــا شــركت ــزا ه ــاي رشگ ــالي ه ــورد م ــذيرش م  پ
 بـازار  و مقامـات  گـذاران،  سـرمايه  مالي، تحليلگران

 ديدگاه اين براي چالشي آنها شكست ميدادند، ارائه
  .شود مي محسوب

  
 بخش، اين در شده خالصه تحقيقات مطابق و )آنها بر منصفانه ارزش اثر و مالي هاي بحران( 7 سؤال به پاسخ در

 آنها نظر از .دانند مي بحران اصلي عوامل از يكي را آن منصفانه ارزش مخالفان .كرد ديبن جمع شرح بدين توان مي
 در .است  كرده ديتشد يعادريغ بازار طيشرا در فروش از يناش ارزيابي اعمال با را بازار يثبات يب منصفانه، ارزش از استفاده
 منصفانه، ارزش دانستن مقصر كه كنند يم استدالل آنها .نددان مي مالي بحران قرباني را منصفانه ارزش داران، طرف كه حالي

  .است »يماريب تشخيص يبرا او كردن سرزنش سپس و صيتشخ يبرا پزشك به رفتن« اي »قاصد به يراندازيت«
 كلي افت دهنده نشان منصفانه ارزش اگر كه كند مي عمل شكل اين به منصفانه ارزش اي چرخه اثر مخالفان، نظر از

 بانكي سود مشكل اين حل براي ها بانك .يافت خواهد انعكاس زيان ها بانك سرمايه در باشد، ها دارايي بازار قيمت در
 .كند مي پيدا افت هم باز منصفانه ارزش مبناي بر بازار هاي قيمت اما .دهند مي پيشنهاد را بانكي وام افزايش و بيشتر
 پايين را ها قيمت باز امر همين .كنند مي خود رهن در هاي راييدا فروش به شروع نقدينگي مشكل جبران براي ها بانك
 جبران هاي طرح بر منصفانه ارزش اثر خصوص در .شود مي بحران كننده ايجاد خود منصفانه ارزش بنابراين .كشد مي

 .كنند مي دريافت  سهام خدمت، جبران بسته از بخشي عنوان به ارشد مديريت خصوص به كاركنان است، ذكر شايان خدمت
  .است اثرگذار ها طرح اين بر زيان و سود شناسايي زمان انداختن جلو با منصفانه ارزش
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 منافع يبرا رانيمد به پاداش و زهيانگ جاديا منظور به )يفعل ارزش ايبرآورده اغلب( سه سطح منصفانه ارزش

 رانيمد كه اي اندازه به انرون هاي فعاليت نزما هر .است  كرده استفاده ،ندا آورده دست به اندار سهام يبرا كه ياقتصاد
 خالص درآمد كردن متورم يبرا باال سمت به ها ارزيابي تجديد نيا نبود، سودآور بودند كرده ينيب شيپ بازار براي شركت

 خوب اًلزوم كه باال منصفانه ارزش با هايي دارايي در كرد ترغيب را مديران امر نيا .شد يم استفاده طلبانه فرصت طور به
 ارزش كاهش رد،يگ قرار استفاده مورد ديبا منصفانه ارزش يحسابدار كه يا وهيش برخالف اما ؛كنند گذاري سرمايه نبودند

 را ها رويه اين .باشد يموقت شد يم فرض اي شد مي گرفته دهيناد اي رايز ؛شد يم ثبت و شناخته تيرسم به ندرت به
  .كرد مي طراحي احتماالً و لقبو اندرسون آرتور سسهؤم شركت، حسابرس

  منصفانه ارزش حسابرسي هاي چالش و نقدها ،7 سؤال به پاسخ در .10جدول
  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

حسابداري انداز چشم  )2006( ريچ و مارتين
هاي  گيري حسابرسي اندازه
تركيبي از : ارزش منصفانه

 تحقيقات مرتبط

 جاي به تقريب، داراي نهمنصفا ارزش هاي ارزيابي از بسياري
 بنـدي،  طبقـه  متعـدد،  برآوردهـاي  شـامل  و دقيق معيارهاي
 شـناختي  روان ايـرادات  برخـي  .هسـتند  تخصيص و قضاوت
 ارزش حسابرسـي  هاي قضاوت به كه گيري تصميم در انسان

 آمـاري،  و شـهودي  قضـاوت  شامل شود مي مرتبط منصفانه
 أييـد، ت سـوگيري  اطالعـات،  ميـزان  و حـد  از بيش اطمينان
 .است تكرار تأثير و انگيزشي استدالل

 آباكس  )2008( رونان

ارزش منصفانه يا  حمايت از
ديدگاه : منع ارزش منصفانه
 تر گسترده

ــر را مســئوليت  در حسابرســان .اســت حسابرســان گــردن ب
 بايـد آنهـا   .باشند داشته طرفي بي و عينيت بايد دهي شهادت

 كـار  كـه  صـورتي  در و كننـد  پيدا را بالقوه نادرست هاي ارائه
 .شوند مي جريمه مشمول ندهند انجام درستي به را خود

 همكاران و هامفري
)2009(  

حسابداري، 
 ها و جامعه سازمان

حسابرسي جهاني و حرفه 
 المللي معماري مالي بين

 :اسـت  حـوزه  سـه  در را حسابرسـان  مشـكالت  كلـي  طور به
 يفيـت ك و گزارشـگري  و فعاليت تداوم بررسي گذاري، ارزش

 .حسابرسي

 همكاران و اسميت
)2012(  

هاي انتقادي  ديدگاه
 در حسابداري

: فرسايش صالحيت
حسابرسي در يك رژيم 
 حسابداري ارزش بازار

 گـذاراني  ارزش استخدام يا سپاري برون به موظف حسابرسان
 را مـالي  حسابداري هاي داده حوزه گسترده قوانين كه هستند
 يـا  يـك  به گذاري قيمت قوانين دخالت اين، بر عالوه .بدانند
 المللـي  بين استانداردهاي كل و شود نمي محدود حساب چند
 در كـافي  تخصـص  حسابرسـان  است ممكن .گيرد دربرمي را

 را منصـفانه  ارزش گيريكـار  بـه  نحـوه  درخصوص اظهارنظر
 ارزيـاب  از استفاده امكان جدي شكل به بايد و باشند نداشته

 .كنند بررسي را متخصص

 انجمن حسابداري  )2014( موتواوكا

حسابداري ارزش منصفانه 
توزيع  معرفتاز ديدگاه 

 شده

 هيچ .دارند اندكي مهارت ارزشيابي، زمينه در حسابرسان اكثر
 بـرآورد  در مـديريت  هـاي  بيني پيش بودن خطا احتمال زمان
 نظـر  از تواننـد  مي حسابرسان .رود نمي بين از منصفانه ارزش

 ارزيابـان  مـثالً  كند مي استخدام تشرك خود كه متخصصاني
 .كنند استفاده
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  10جدولادامه 

  ها يافته  مقاله  مجله نويسنده

مجله مورخان   )2014( ماركاريان
 حسابداري

هاي  بحران و ارزش
هاي  پژواك بحث: منصفانه

 اوايل قرن بيستم؟
 

 از انتظـاراتي  شـكاف  به مالي هاي صورت حسابرسي مشكل
 حسابرسـان  از ثالـث  اشـخاص  .شـود  مـي  مربوط حسابرسان

 شـكل  بـه  مـالي  هـاي  صـورت  دهنـد  هيگوا تا دارند انتظار
 منصـفانه  ارزش پذيرش با .باشد شده ارائه منصفانه و درست
 باعـث  كـه  گيرد قرار پذيرش مورد بايد هايي مدل و ها فرض
 كـاري  پنهـان  ريسك كه چيزي به نسبت حسابرسان شود مي

  .كنند اعتباردهي دارد بااليي

هاي انتقادي  ديدگاه  )2015( كوپر
 در حسابداري

سهم : ساختگيسابداري ح
ماركسيسم در درك 

 هاي حسابداري نقش

 حسابرسـي  در .استكار  صاحب و حسابرس بين تضاد چالش
 خصـوص  در مديريت ادعاهاي با حسابرسان منصفانه ارزش
 بـودن  حقيقـي  تـوان  نمي سادگي به كه هستندرو  روبه ارزش
 حسابرس بين زيادي هاي بحث بنابراين .داد تشخيص راآنها 

 .گرفت خواهد دركار  احبص و

    

 در شده خالصه تحقيقات مطابق و )منصفانه ارزش حسابرسي هاي چالش و نقدها( 8 سؤال به پاسخ در نهايت در و
 متعدد، برآوردهاي تقريب، وجود دليل به منصفانه ارزش حسابرسي .كرد بندي جمع شرح بدين توان مي بخش، اين

 آموزش نيازمند منصفانه ارزش هاي پيچيدگي بررسي براي حسابرسان .است مشكل تخصيص و قضاوت بندي، طبقه
  .كنند اتكا بررسي، فرايند در ارزيابان كار به مجبورند حسابرسان همچنين .هستند مداوم

 جمله از .است مواجه آنها با منصفانه ارزش بررسي در حسابرس كه دارد وجود شناختي روان منظر از هاايراد برخي
 استدالل ،تأييد سوگيري اطالعات، ميزان و حد از بيش اطمينان آماري، و شهودي قضاوت به توان مي اها رايراد اين

  .كرد اشاره تكرار تأثير و انگيزشي
 احتمال به ،يمال يها صورت به مربوط ايبرآورده گريد زين و منصفانه ارزش هاي ارزيابي به مربوط يداخل يها كنترل

 و منصفانه ارزش  ارزيابي يها روش ارائه تجديد رعتس .است ها تراكنش بر يمبتن ينتس يها كنترل از دشوارتر اديز
 بهاي اقل به ها ييدارا كه يزمان .كند مي ايجاد كنترل يها ستميس روزرساني هب يبرا را ييها چالش ي،كاربرد يها برنامه
 هيتك ندهيآ يها ينيب شيپ و اتيفرض بر اه يريگ اندازه نيا شود، يم يريگ اندازه منصفانه ارزش اي بازار ارزش و شده تمام

 منصفانه ارزش هاي ارزيابي بارةدر ها كنترل ،اديز احتمال به همچنين .است تر مشكل هاي هيفرض بر  كنترل جاديا و كند يم
 و درك براي بودن موردي نيا و دشو يم گرفته كار به )يكنترل يكپارچه سيستم يك جاي هب( مورد به مورد صورت به

  .دارد ازين يشتريب يحسابرس كار به بررسي
 كار هميشه ؛نيست ساده متخصصان از استفاده كه است اين منصفانه ارزش حسابرسي عملياتي اشكاالت جمله از

 توسط همواره آنها كار؛ دهند نمي انجام كاملي مستندسازي ؛نيست دقيق شان هاي هفرضي؛ دهند نمي انجام دقت با را خود
 اين مهم نكته .كنند استخدام ارزياب توانند نمي حسابرسي كوچك هاي ؤسسهم ،طرفي از .شود نمي تأييد يحسابرس تيم
 ؛كنند مي نگاه گر بيمه ينوع چشم به ،متخصص به حسابرسان اما ؛نيست حسابرس مسئوليت ، رفعمتخصص كار كه است
 كار صاحب و حسابرس بين تضاد منصفانه ارزش بررسي در؛ است بيشتر منصفانه هاي ارزش حسابرسي هزينه و زمان
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 حسابرسان از انتظاراتي شكاف به مالي هاي صورت حسابرسي مشكل است معتقد )2014( ماركاريان .شود مي بيشتر
   .شود مي مربوط
  :شود مي ارائه بعد صفحه شرح به تحقيق كلي گيري نتيجه فوق توضيحات به توجه با

  

  
   پژوهش گيري نتيجه .1 شكل

   گيري يجهنت
 ارزش مخالفان و موافقان جناح دو به دهنده شكل نظري مباني و سياسي هاي نظام مكاتب، شد تالش تحقيق اين در

 هاي گروه ديدگاه از منصفانه ارزش هاي چالش و هاانتقاد ،ها تمزي انتقادي، رويكردي با ادامه در و شود شناسايي منصفانه
 به مرتبط سياسي هاي نظام و مكاتب شناسايي براي تحقيق اول سؤال 4 ،دفه اين به نيل براي .شود تعيين مختلف
 موافق و مخالف هاي ديدگاه به مربوط اطالعات آوري جمع براي بعدي سؤال 4 و شده طرح گذاري ارزش هاي سيستم
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 خصوص در مختلف استدالل به فكري مكاتب از فوق بندي تصويري جمع با نهايت در .است شده طراحي منصفانه ارزش
  .رسيديم منصفانه ارزش

 دو گيري شكل كمونيسم، و شيكاگو اقتصادي فكري مكتب دو است، مشخص گيري نتيجه نمايه در كه گونه همان
 نظام مبناي ماركسيسم مكتب و داري سرمايه سياسي نظام مبناي شيكاگو مكتب .است شدهرا باعث  دنيا در سياسي نظام

 برخي نمونه براي .بودند عمومي پذيرش براي نظري مباني نيازمند فوق سياسي هاي نظام .است كومونيزم سياسي
 بهاي تأييد جهت در نظري مباني ،)1975( ايجيري و )1953( ليتلتون ،)1940( ليتلتون و پيتون مانند اثباتي پردازان تئوري
 مباني )1966( چمبرز و )1939( نيل مك مثل ديگر اثباتي پردازان تئوري برخي مقابل در .دادند ارائه تاريخي شده تمام

 اين از ناشي زير شرح به منصفانه ارزش زمينه در مختلف هاي ديدگاه .كردند ارائه منصفانه ارزش تأييد جهت در نظري
  .است نظري مباني و سياسي هاي نظام فكري، مكاتب

 كه گروهي .هستند آن فدارطر شدت به كه اي دسته .شود مي تقسيم دسته سه به منصفانه ارزش خصوص در هانظر
 قبول يا رد براي هاي استدالل گروه هر .دارند آن از هايي نگراني داليلي به كه گروهي و هستند آن مخالف شدت به

 را منصفانه ارزش اي عده .دارد وجود مختلفي نظرات مالي، هاي بحران بحث خصوص در ،مثال براي .دارند منصفانه ارزش
 نقش ديگر اي عده مقابل در .دارند تأكيد بحران ايجاد در اقتصاد بر آن اي چرخه اثر به حتي و انندد مي بحران كننده ايجاد
   .كنند مي رد را بحران ايجاد در آن نقش و دانند مي »قاصد« عنوان به را منصفانه ارزش

 دهد، مي نشان كنونتا 1960دهه از و صنعتي انقالب اواخر صنعتي، انقالب تا رنسانس فئودالي، ههبر چهار بررسي
 به رسيدن براي حسابداري .است داده جهت تغيير داري سرمايه ترجيحات سمت به واقعيت از زمان طول در حسابداري

   .است كرده عبور نگر آينده حسابداري و پويا حسابداري كارانه، محافظه ايستاي خالص، ايستاي مراحل از كنوني شرايط
 اقتصادهاي ظهور .2؛ گذاري ارزش براي بازار به بيشتر اعتماد. 1 :افتاد اتفاق يلدل پنج به جاري هاي ارزش انقالب

. 5؛ مالي وضعيت صورت ساختار تغيير. 4؛ مالي ابزارهاي گسترش. 3؛ كردند فراهم را مربوطه گذاري قانون زمينه كه مالي
 بازار وارد جديد بازيگران بازنشستگي هاي صندوق گسترش با .پيچيده هاي ارزشيابي خصوص در الزم گري اي حرفه كمبود
  .است كرده گروه اين به مهمي كمك منصفانه ارزش .شدند سرمايه

 و ها ارزش از اي مجموعه پارادايم يك .شود مي شناخته پارادايم در تغيير يك واقع در منصفانه ارزش سمت به حركت
 تصميم در سودمندي پارادايم بر منصفانه ارزش ايمپاراد .شود مي گذاشته اشتراك به جامعه يك توسط كه است باورهايي

 رويكرد اطالعات، اقتصاد سود، و ارزش نئوكالسيك نظريه شده، توزيع معرفت تئوري مشروعيت، تئوري .دارد تكيه
  .هستند منصفانه ارزش پشتوانه نظري مباني گرايي مالي و بدهي ـ دارايي

 هاي شركت هاي دارايي تركيب در تغيير .است منصفانه رزشا گيري شكل دليل ينتر مهم و ، نخستينشدن جهاني
 باعث 21 قرن ابتداي از ،چين و آمريكا در مالي مشتقات و بهادار اوراق مالي، هاي دارايي به توجه خصوص به ،توليدي
 مشترك پولي الگويي يك عنوان به آن معرفي منصفانه ارزش گيري شكل دليل سومين .شد منصفانه ارزش به بيشتر توجه
 پنجم دليل .است المللي بين حسابداري سازي هماهنگ براي كاتاليستي منصفانه ارزش كه است اين چهارم دليل .است

 ارزيابي بر حاكم حسابداري قوانين بازنگري براي انگيزه عنوان به مختلف زماني هاي ههبر در كه است مالي هاي بحران
   .شود مي گرفته كار به ها دارايي
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 نشده اشاره منصفانه ارزش به مستقيم طور به مالي گزارشگري نظري چارچوب هاي نسخه از يك هيچ در وزامر به تا
 جايگزيني، ارزش تاريخي، بهاي گيري اندازه مبناي پنج از استفاده مالي حسابداري استانداردهاي انجمن نظر از .است
 نبوده اجباري يك هيچ هرچند ،شده شمرده مجاز نقدي هاي جريان فعلي ارزش و بازيافتني ارزش خالص بازار، ارزش
  .است

 منصفانه ارزش :است شده عنوان گيري اندازه شيوه اين از حمايت در منصفانه ارزش حاميان توسط مختلفي داليل
 اطالعات؛ شود مي بيشتر منصفانه ارزش از استفاده با مالي وضعيت صورت رساني اطالع قدرت؛ است تر موقع به و تر مربوط
 يها ارزش .است گويي پاسخ بهبود بحث ديگر موضوع .است انهصادق ييدارا ياقتصاد ارزش در خصوص منصفانه ارزش

 رويكردهاي از باالتري اتكاي قابليت گيري اندازه رويكرد ايناز  شده ارائه اطالعات ؛است سكير تيريمد ابزار ،منصفانه
 با مديريت نظر اعمال و كاري دست امكان ؛شود مي استانداردگذاري در  ناهماهنگي حذف باعث منصفانه ارزش ؛دارد رقيب

   .ه استنزد دامن مالي بحران به منصفانه ارزش ؛شود مي كمتر منصفانه ارزش از استفاده
 منصفانه ارزش ؛دارد وجود گيري اندازه رويكرد اين با مخالفت در زيادي داليل منصفانه ارزش ،مخالفان عقيده به
 ارزش گيريكار به در ؛است كننده گمراه منصفانه ارزش از شده استخراج اطالعات ؛شود مي گذاري يمتق انحراف باعث

 ارزش غيركارا بازارهاي در ؛دارد وجود شده گزارش سودهاي همچنين و ها دارايي ارزيابي در كاري دست امكان منصفانه
 هاي دارايي ارزشيابي براي CAPM مثل هايي مدل از ستفادها؛ دارد ايراد افشا نظر از هم و گيري اندازه نظر از هم منصفانه
 كه كساني .است منصفانه ارزش گيريكار به در حسابداران آمادگي عدم ،بعدي مسئله .است مواجههايي ايراد با سه سطح
 هاي هزينه .هستند بحران ايجاد در آن نقش كردن رنگ كم پي در دهند مي منصفانه ارزش به را بحران قاصد نقش

  .يابد مي افزايش منصفانه ارزش گيريكار به شرايط در مالياتي
 مالي هاي صورت اصلي هدف دو از يكي كردن قرباني يامعن به ،منصفانه ارزش و تاريخي بهاي بين انتخاب واقع در

 به مفيدي اطالعات شيوه، دو هر توسط شده تهيه اطالعات .است مشكل اين حل راه دوگانه سنجش سيستم .است
 تاريخي بهاي كه حالي در دهد مي اطالعات انتظار مورد مزاياي خصوص در منصفانه ارزش .كند مي ارائه گذاران مايهسر

  .است مفيد كنترل و نظارت براي
 مخالفان .دارد وجود نظر اختالف مالي هاي بحران در آن نقش خصوص در منصفانه ارزش مخالفان و حاميان بين

 از مفيد اطالعات ارائه عدم مسبب و مالي هاي بحران در اصلي عوامل از يكي ارزشيابي شيوه اين معتقدند، منصفانه ارزش
 بازار ارزش حسابداري مقررات از ناشي اعتباري، بازار ركود پديده معتقدند منتقدان .است گذاران سرمايه به ها دارايي ارزش
 قابليت نتيجه در و شده شناسايي نيافته تحقق هاي زيان مالي، بحران زمان در بازار ارزش مقررات دليل به .است

   .بيند مي آسيب وام اعطاي براي ماليهاي  مؤسسه
 و شهودي قضاوت .اند مواجه منصفانه ارزش حسابرسي در هايي چالش و نقدها با حسابرسان ،شناسي روان منظر از
  .ايرادهاست ينا جمله از انگيزشي استقالل عدم ،تأييد سوگيري حد، از بيش اطمينان آماري،
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  منابع
 استفاده با نادرست و متقلبانه يمال يگزارشگر بر مؤثر عوامل ييشناسا ).1399( سحر ،يسپاس كاظم؛ زاده، يواد فائزه؛ فرد، دهيپسند

  .301-334،)9( 5 ،يرفتار و يارزش يحسابدار فصلنامه دو .بيفراترك روش از

 برسـود  منصـفانه  ارزش حسـابداري  اسـتاندارد  پذيرش ثيرأت در متفاوت هاي ديدگاه بررسي ).1395( دايش ،يهميم رضوان؛ ،يحجاز
  . 150 -127، )24( 6 ،حسابداري تجربي هاي پژوهش .حسابداري

 .منصـفانه  ارزش برآوردهاي حسابرسي خصوص در ايران حسابرسان ديدگاه ).1398( مهناز محمودخاني، غالمرضا؛ اميري، سليماني
  .278 - 255، )2(26 ،سيحسابر و حسابداري هاي بررسي

 گيـري،  انـدازه  بر تأكيد با ايران در منصفانه هاي ارزش نظام سازي پياده مدل تدوين ).1396( سلمان ه،يبشرو گيب غالمرضا؛ ،يرمك
  .596 - 573، )4(24 ،سابرسيح و حسابداري هاي بررسي

 تأكيـد  با :رانيا يمال يگزارشگر در منصفانه ارزش يريگكار به يفن هاي چالش ييشناسا ).1397( يعل ،يرحمان م؛يمر ،محمدي گل
  .414 - 387، )3(25 ،يحسابرس و يحسابدار هاي يبررس ،IFRS13 الزامات بر

 روش از اسـتفاده  بـا  يحسابرسـ  يهـا  تـه يكم ييكـارا  در مـؤثر  عوامـل  يبررس ).1399( فاطمه صراف، ا؛يؤر ،يداراب رضا؛ ،يمحمد
  .126-107 ،)34(9 ،تيريمد يحسابرس و حسابداري دانش ).متاسنتز( بيفراترك

 در منصـفانه  هـاي  ارزش گيـري  انـدازه  هاي فرصت و ها چالش ).1398( سهراب زاده، نيحس ؛مرتضي در، دره يجعفر محمد؛ ،يرادم
 -456، )3(26 ،حسابرسـي  و حسابداري هاي بررسي .ايران در مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي سازي پياده راستاي

481.  

 ،يحسابرسـ  و يحسابدار مطالعات ،يحسابدار يدستور يها يتئور ارمغان ).1392( زهرا ،يطاهر غالمرضا؛ ،كرمي ساسان؛ ،يمهران
2)6( ،4-19.  
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