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 چکيده

زارشگری مالی و های اخیر فاصله گرفتن از رویکرد بهای تمام شده تاریخی در حسابداری و گدر سال

منصفانه، مباحث زیادی را در میان صاحبنظران به خود اختصاص داده است. های حرکت به سمت ارزش

های حسابداری، با هدف سودمندی در گیریاندازه ری تمام شده دانتخاب میان ارزش منصفانه یا بها

ه نجر بگیرد که گرایش به تحقق هدف سودمندی، مری و ایفای وظیفه مباشرت صورت میتصمیم گی

های منصفانه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی نظری دالیل اقبال به ه ارزشتوجه هر چه بیشتر ب

 احثمب به توجه در نهایت باارزش منصفانه، قابلیت اطمینان و نقدهای وارد به آن را بررسی نموده است. 

شود به کارگیری مدل گزارشگری دوگانه یعنی استفاده توام نتیجه گرفته می خصوص، این در شده مطرح

ری برای تصمیم گیحسابداری گان رکمک به استفاده کنندهد تاریخی ز ارزش منصفانه و بهای تمام شدها

 شود. و ایفای وظیفه مباشرت، مفید واقع

 .فعال، سلسله مراتب ارزش منصفانه ارزش منصفانه، بازار :يديکل واژگان
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 مقدمه

 دهش گیری اندازه در تغییر دچار گذشته دهه دو یکی طی جهان مختلف نقاط در مالی گزارشگری و حسابداری سیستم

 که یما بوده منصفانه های ارزش سمت به حرکت و تاریخی شده تمام بهای رویکرد از گرفتن فاصله شاهد که ای گونه به. است

 در حاضر حال در(. 2014 ، بروان و یوان تاپلین،) شود می استفاده جهان سراسر در ها شرکت توسط توجهی قابل میزان به

 گزارشگری نظام و ایران حسابداری استانداردهای طبق مالی گزارشگری همچون مالی گزارشگری و حسابداری های سیستم

 ارزش از هم و تاریخی های ارزش از هم که ای گونه به هستیم دوگانه گیری اندازه نظام نوعی شاهد( IFRS) المللی بین مالی

 IFRS طبق مالی گزارشگری در منصفانه های ارزش از استفاده که چند هر. شود می استفاده مالی گزارشگری در منصفانه های

 .دانست گزارشگری نظام این در غالب رویکرد را آن توان می ای گونه به و دارد بیشتری نمود

 ملبورن) گیری اندازه تاریخ در بدهی یا دارایی یک بازار واقعی ارزش شناسایی منصفانه، ارزش حسابداری اصلی هدف

 در بدهی یا دارایی یک واقعی ارزش گیری اندازه درشر تاریخی شده تمام بهای حسابداری های محدودیت بر غلبه و(2002

 مباحث و ها جدل و بحث اما توجه قابل نکته(. 2013 لینسمایر) است ارزش کاهش وقوع صورت در ویژه به تحصیل، تاریخ

 از برخی وجود دلیل به( 2014  واران و بالساری کایتماز ،2012  گریفین و بل) ذینفع های طرف میان در که است زیادی

 مالی بحران در آن احتمالی نقش دلیل به و(2002  هیتز) ترازنامه گیری اندازه در خصوص به آن، اجرای فرایند در مشکالت

 ،2014  اسکودا و بوکووا-هرزدیلووا بتاکووا، ،2011  پروچازکا) است، آمده وجود به 2001-2002 بین های سال المللی بین

 و داشته نقش اخیر مالی بحران در منصفانه ارزش از استفاده تاریخی شده تمام بهای طرفداران دیدگاه از(. 2014  مارکاریان

 و ووابوک-هرزدیلووا بتاکووا،) است کرده تشدید جهان نقاط دیگر و متحده ایاالت در مالی موسسات برای را آن شدت مخصوصاً

 (.2014  اسکودا

 انتخاب یعنی حسابداری در گیری اندازه مورد در بحث حقیقت در منصفانه، ارزش مخالف و موافق دیدگاههای از فارغ

 ودهب مباشرت وظیفه ایفای و گیری تصمیم در سودمندی هدف با تاریخی، شده تمام بهای حسابداری و منصفانه ارزش بین

 ذاریگ استاندرد گیری، تصمیم در مالی اطالعات سودمندی هدف تحقق جهت در بیشتر استانداردگذاران زمان، گذشت با. است

 حال نای با. باشد می منصفانه ارزش حسابداری نفع به تاریخی شده تمام بهای حسابداری از انحراف آن نتیجه که کردند؛ می

 رب که محدودیتهایی تعداد دلیل به منصفانه ارزش حسابداری از استفاده که دارد وجود اجماع یک تقریبا جهان سراسر در

 در ،منصفانه ارزش حسابداری مورد در شده انجام پیشین مطالعات. نیست ای ساده کار گذارد، می تأثیر آن اطمینان قابلیت

 فعال بازار آن در که منصفانه ارزش مراتب سلسله سوم سطح در ویژه به آن، گیری اندازه در آشکار های نقص وجود خصوص

 . دارند نظر اتفاق ندارد، وجود بدهی یا دارایی برای راحتی به

 ینب معامله یک در بازار، آل ایده به نزدیک شرایط در که خروجی بازار قیمت" عنوان به را منصفانه ارزش محققان برخی

 برای ین،بنابرا.  کنند می تعریف"آید می وجود به کامل اطالعات مجموعه یک پایه بر آگاه، و مستقل منطقی، کنندگان شرکت

 زمان یک در عواملی چنین وجود فقدان. شوند گرفته نظر در عوامل از ای مجموعه باید منصفانه، ارزش دقیق گیری اندازه

 (.2002 هیتز) کند ایجاد چالش دقیق، روش به خود های بدهی و ها دارایی گیری اندازه در ها شرکت برای تواند می واحد

 به نظری رویکرد از استفاده با منصفانه، ارزش حسابداری زمینه در شده انجام قبلی تحقیقات اساس بر حاضر پژوهش

 اندازه نحوه به شده وارد نقدهای همچنین و آن اطمینان قابلیت و منصفانه ارزش به اقبال دالیل مورد در بحث و شناسایی

 زمینه منصفانه، ارزش دوم بخش در برمقدمه، عالوه است؛ بخش پنج شامل پژوهش این. پردازد می آن سازی پیاده و گیری

 سودمندی به سوم بخش در. است شده بررسی IASB و FASB استانداردهای طبق آن گیری اندازه نحوه و تعریف ظهور،

 را ها پژوهش نتایج به توجه با منصفانه ارزش به وارد نقدهای چهارم بخش. است شده اشاره مالی صورتهای در منصفانه ارزش

 با مراهه تواند می منصفانه ارزش که شود می بیان گیری، نتیجه و خالصه یعنی پایانی پخش در نهایت در و. کند می بیان

 ایفای و گیری تصمیم در سودمندی هدف با دوگانه گزارشگری و گیری اندازه مدل یک عنوان به تاریخی شده تمام بهای

 .شود واقع مفید کنندگان استفاده به کمک در مباشرت، وظیفه
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 خروجی قيمت یک عنوان به منصفانه ارزش
 سیستم های محدودیت در توان می را آن ظهور اصلی علت. نیست جدیدی پدیده حسابداری در منصفانه ارزش مفهوم

 آن بر حاکم محدودیتهای رفع جهت در تالش و مالی صورتهای عناصر گیری اندازه در تاریخی شده تمام بهای حسابداری

 واقعی بازاری ارزش تعیین منصفانه، ارزش حسابداری اصلی هدف واقع در( 2010 پاور ،2001  لوز و لو ،2014 بارت. )دانست

 اصلی محدودیت همان واقع در که است تحصیل از پس زمانی دوره در الخصوص علی گیری اندازه زمان در بدهی یا دارایی یک

 (.2013 لینسمایر ،2002 ملبورن) است تاریخی شده تمام بهای حسابداری

 FASB. است گرفته صورت IASB و FASB طتوس هم هایی تالش منصفانه ارزش بر مبتنی گیری اندازه زمینه در

 IFRS اخیراً نیز IASB و کرده منتشر منصفانه ارزش گیری اندازه عنوان تحت را 152 شماره SFAS ، 2002 سال در

 که قیمتی عنوان به را منصفانه ارزش IFRS 13 و SFAS 157 دو هر. است نموده منتشر عنوان همین تحت را 13 شماره

 یم تعریف شود، می پرداخت یا دریافت بازار در کنندگان شرکت بین معامله یک در بدهی پرداخت برای یا دارایی فروش از

 که است خروجی ارزش یک دهنده نشان منصفانه ارزش از تعریف این(. IASB, IFRS 13 ؛FASB,SFAS 157) کنند

 یک نه و دباش بازار بر مبتنی باید منصفانه ارزش تعریف این طبق عالوه، به. کند می بیان آن دارنده برای را دارایی بازار قیمت

 (. dam 2014) باشد نداشته وجود دارایی داری نگه برای شرکت نیت و قصد با ارتباطی یعنی تجاری، واحد خاص گیری اندازه

FASB است کرده منتشر 1111 سال در را منصفانه ارزش به مربوط حسابداری استاندارد اولین .SFAS 107 تحت 

 SFAS 133 ؛1113 سال در همچنین ، SFAS 115 آن از پس و 1111 سال در مالی ابزارهای منصفانه ارزش افشا عنوان

. کردند منتشر داشته، تاکید منصفاه های ارزش بر آنها همه که  2002 سال در SFAS 157 خود سرانجام و 1112 سال در

 مالی های بدهی و داراییها برای منصفانه ارزش عنوان با نیز را SFAS 159 نیز 2002 سال در گذار استاندارد مرجع این البته

 (.2011  سوکولوفسکی و ایروینگ گوتری،) اند داشته آن ایجاد در مهمی نقش قبلی استانداردهای که نموده منتشر

 تهداش بازار قیمتهای به بیشتری توجه که هستند ملزم منصفانه ارزش گیری اندازه برای شرکتها SFAS 157 طبق

 به صفانهمن ارزش گیری اندازه برای اول سطح. بگیرند نظر در را سطح سه باید منصفانه ارزشهای گیری اندازه برای آنها باشند؛

. ستا گیری اندازه هنگام در شونده نقد و فعال بازار یک در مشابه و یکسان های بدهی و داراییها برای مظنه های قیمت دنبال

 یک سطح در شده ذکر موارد جز یه( ها بدهی و داراییها) گیری اندازه مورد عناصر برای مظنه قیمتهای دنبال به دوم سطح

 به تکیم منصفانه، ارزشهای گیری اندازه در سه سطح نهایتاً و. باشند مشاهده قابل غیرمستقیم یا مستقیم صورت به که است

 همچنین. کند می استفاده ذهنی برآوردهای از ها بدهی و داراییها قیمت تعیین در که است ای مشاهده غیرقابل های ورودی

 می هاءب رویکرد و سود رویکرد بازار، رویکرد شامل که است مطرح رویکرد سه منصفانه ارزش گیری اندازه برای استاندارد طبق

 ویر سود رویکرد. شود می استفاده بازار از شده آوری جمع اطالعات از منصفانه ارزش گیری اندازه برای بازار رویکرد در. باشد

 در. ودش می متمرکز بازار جاری های شاخص برخی به توجه با فعلی ارزش به گیری اندازه قابل عناصر به مربوط منافع تنزیل

 ,FASB] است منصفانه ارزش تعیین در گیری اندازه قابل عناصر جایگرینی جاری بهای دنبال به بهاء رویکرد که حالی

SFAS 157 .]حال این با SFAS 157 به. بود انتقاد مورد منظم معامالت فقدان یا فعال بازارهای نبود همچون مواردی در 

 در. کرد منتشر مالی های بدهی و داراییها برای منصفانه ارزش عنوان با را SFAS 159 ، 2002 سال در FASB آن دنبال

 اییهایدار میان این در. شوند می مشخص شوند، می گیری اندازه منصفانه ارزش براساس که عناصری دامنه ابتدا استاندارد این

 عناصر که حالی در است؛ فروش برای شده داری نگه رهنی های وام و فروش آماده بهادار اوراق شامل جمله از شرایط واجد

 ای اجاره های بدهی و داراییها و گیری کناره از پس دوران و بازنشستگی به مربوط های بدهی همچون مواردی شرایط، فاقد

 ریگی اندازه برای که واحدهایی  بین در مقایسه قابلیت بردن باال برای استاندارد این در FASB همچنین. گیرد می بر در را

 استاندارد نیز ها این کنار در. کند می وضع را مهمی اجرایی های رویه کنند، می استفاده متفاوت روشهای از یکسان عناصر

 . داند می الزامی را 152 و 102 شماره SFAS طبق افشا الزامات همچنان

 2013 سال از را آن اجرای منصفانه، ارزش گیری اندازه عنوان با IFRS 13 انتشار با نیز IASB شد گفته که طور همان

 است لیما گزارشگری المللی بین استانداردهای در کلیدی و پرتکرار بسیار مفاهیم از منصفانه ارزش مفهوم زیرا. نمود الزامی
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 چارچوب به توان می را آن دالیل جمله از که دانست آن در غالب رویکرد را منصفانه ارزشهای رویکرد توان می که ای گونه به

 (. 1314 مرفوع، و حصارزاده) دانست مرتبط المللی بین مالی گزارشگری نظری

 کند استفاده را گذاری ارزش فنون از دسته آن باید تجاری واحد هر منصفانه، ارزش گیری اندازه در IFRS 13 براساس

 ندبک را استفاده کمترین رسمی غیر بازارهای های ورودی از و استفاده بیشترین رسمی بازارهای به مربوط های ورودی از که

 (.1315 باقرآبادی، و شایان)

 گیری اندازه در درآمدی و شده تمام بهای بازار، رویکرد سه به FASB در آن مشابه نمونه همچون نیز استاندارد این در 

 این ه،منصفان ارزش گیری اندازه در مقایسه قابلیت و رویه ثبات افزایش جهت به همچنین. است شده استفاده منصفانه ارزش

 هایقیمت دارایی یک منصفانه ارزش گیری اندازه در اول سطح نماید؛ می تعریف را منصفانه ارزش مراتب سلسله استاندارد

 برای مظنه قیمتهای دوم سطح. باشد می کاال بورس یا بهادار اوراق بورس مانند فعال بازار یک در دارایی آن برای مظنه

 شارز فنون طریق از منصفانه ارزش نیز سوم سطح در و است فعال غیر حتی و فعال بازار یک در دارایی آن مشابه داراییهای

 (.  IASB , IFRS 13) آید می دست به دارایی انتظار مورد نقدی جریانهای تنزیل مانند گذاری

 یریگ اندازه برای بازار فروش قیمت از که منصفانه ارزش حسابداری سیستم گفت توان می فوق توضیحات به توجه با

 خروجی ارزش حسابداری. شود می نامیده خروجی ارزش حسابداری کند، می استفاده شرکت مالی عملکرد و مالی وضعیت

 ارزش حسابداری برای خود پیشنهاد استرلینگ. است 1120 سال در نیل مک کنت و استرلینگ رابرت آثار به مربوط عمدتا

 یدخر در که سازگار نهاد یک عنوان به را شرکت او واقع، در. دهد می قرار شرکت پذیر انطباق رفتار مفهوم اساس بر را خروجی

 اهداف که آن مدیران تصمیمات واسطه به شرکت یک او عقیده به. گیرد می نظر در کند، می ورود خدمات و کاالها فروش و

 می رنظ در  خود مالی ثروت افزایش برای ای وسیله عنوان به را شرکت مالکان، و شود می مدیریت کنند، می دنبال را مالکان

 گرا بفروشد؛ را خود دارایی تا است آماده همواره که گیرد می نظر در ای گونه به را شرکت پذیر، انطباق رفتار مفهوم. گیرند

 زشار که دارد می نگه را خود جاری غیر دارایی صورتی در تنها شرکت یک مثال، عنوان به. باشد ممکن کار بهترین عمل این

 مورد خالص نقدی جریان فعلی ارزش یعنی جایگرین، راهکار از بیشتر دارایی استفاده از حاصل آتی نقد خالص جریان فعلی

 درآمد و شوند فروخته ها دارایی اگر  آیا که کند بررسی باید شرکت بنابراین،. باشد دارایی آن خروجی قیمت از حاصل انتظار

 زینهه مفهوم یک این آید؟ می وجود به بیشتر بازده برای دیگر فرصتی شود؛ گذاری سرمایه جایگرین راهکار در آنها از حاصل

 وجه از اهیآگ نیازمند پذیر انطباق رفتار بنابراین. کند می استفاده گیری اندازه پایه عنوان به خروجی ارزش از که است فرصت

 یقتطب منظور به بازار به رفتن برای شرکت توانایی فروش قیمت. است تجاری واحد های دارایی خالص نقد وجه معادل و نقد

 .دهد می نشان را کنونی شرایط با خود

 اگر نتیجه در. هستند زیان و سود صورت و ترازنامه حسابداری اصلی محصوالت دانیم می که طور همان دیگر طرف از

 دیگریک با توانند نمی منطقی طور به آنها گیرد، قرار استفاده مورد آنها مختلف اجزای برای گیری اندازه مختلف های مقیاس

 تمام بهای زا استفاده استرلینگ، گفته طبق. گرفت نتیجه توان نمی جمع حاصل از تجاری یا عملی معنی هیچ و شوند، ترکیب

 معنی ترازنامه یک به نقدی، مبنای یا دیگر برخی برای فعلی ارزش یا جایگزینی بهای ها، دارایی از برخی برای تاریخی شده

 الصخ از معناداری گیری اندازه به منجر تواند نمی نیز مختلف های تاریخ براساس تاریخی بهای همچنین. شود نمی منجر دار

 (.1120 ، استرلینگ) شود ها دارایی

 حاضر حال در که است بوده مناسب شرایطی برای تاریخی شده تمام بهای حسابداری که است مدعی نیز نیل مک

 خداماست زیادی مدیران و داشتند سهامدار زیادی تعداد و شدند بزرگتر و بزرگ شرکتها نوزدهم قرن پایان در. ندارد موضوعیت

 که شرکتی از اطالع برای سهامداران این که بودند، زیادی سهامداران به متعلق کلی طور به ها شرکت بیستم قرن در. کردند

 اهمیت سهامداران برای حسابداری نتیجه، در. بودند متکی ها رسانه و مالی های گزارش به بودند کرده گذاری سرمایه آن در

 مراهگ مالی صورتهای تاریخی، شده تمام بهای بر مبتنی متداول حسابداری اصول که است معتقد نیل مک. یافت بیشتری

 ارایید فعلی ارزش توانند نمی سهامداران. کند نمی کمک سهامداران گیری تصمیم به که آورد می فراهم را نادرستی و کننده

 هک سازمانی درون افراد با مقایسه در همچنین و بفهمند تاریخی شده تمام بهای حسابداری اساس بر ترازنامه یک از را شرکت
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 در که را ها ارزش و زیان و سود تمام که است این آل ایده حل راه. هستند خطر معرض در ، دارند آگاهی اطالعات این از

 (.1120  نیل مک) دهیم گزارش است، شده تعیین رقابتی بازارهای
 

 مالی صورتهاي در منصفانه ارزش سودمندي
 سرمایه ایبر اطالعات این آیا که است این آید می پیش که سوالی منصفانه، ارزش مبتنی اطالعات کیفیت ارزیابی هنگام

 اعتباردهندگان گذاران، سرمایه برای که است اطالعاتی ارائه مالی، گزارشگری اصلی هدف واقع، در. خیر یا است مفید گذاران

 مفید نابعم تخصیص خصوص در گیری تصمیم و بخشی اعتبار گذاری، سرمایه های گیری تصمیم در کنندگان استفاده سایر و

 اطالعاتی نیازهای بر IASB و FASB دو هر است، متنوع بسیار مالی گزارشگری کنندگان استفاده اهداف چه اگر. باشد

 می اختهشن کسانی عنوان به گذاران سرمایه که است دلیل این به این. کنند می تمرکز سرمایه بازارهای در کنندگان شرکت

 شرکت از مستقیما را اطالعات توانند نمی معموال آنها زیرا دارند را مالی های گزارش اطالعات به نیاز بیشترین که شوند

 یهته بر حاکم مقررات میکنند، فراهم ها شرکت برای را ریسک دارای یسرمایه  آنها که آنجا از این، بر عالوه. کنند درخواست

 نتیجه، در. کند می برآورده نیز را کنندگان استفاده سایر نیازهای بیشتر ، کند می برآورده را آنها نیازهای که مالی صورتهای

 یقاتتحق دلیل، همین به. شود می گرفته نظر در کاربران از وسیعی طیف نیازهای نماینده عنوان به گذاران سرمایه نیازهای

 .است کرده تمرکز بازده یا سهم قیمت و منصفانه ارزش حسابداری رابطه روی طوالنی مدت به تجربی

 ارزشیابی در آن اطالعات که باشد حسابداری اعداد کننده منعکس صورتی در تنها باید سهام، صاحبان حقوق ارزش

 و ارتب) باشد شده گیری اندازه سهام قیمت در انعکاس برای اتکا قابل صورت به و بوده مناسب گذاران سرمایه برای شرکت

 ارزش حسابداری زیرا اند، کرده تمرکز متحده ایاالت بر منصفانه ارزش حسابداری مورد در تحقیقات اکثر(. 2001دیگران،

 است شده متمرکز ها بانک روی بر عمدتا تجربی مطالعات این، بر عالوه. است شده استفاده آنجا در طوالنی مدت  به منصفانه

 ادبیات که این وجود با. است شده گیری اندازه منصفانه ارزش به که هستند مالی های بدهی و ها دارایی دارای عمدتا که چرا

 آن با اطاحتی با باید اما دهد، می ارائه مالی گزارشگری کیفیت ارتقا در منصفانه ارزش  نقش درمورد را مفیدی بینش تحقیق

 یعنی شود؛ می مربوط ،IFRS 13 و FAS 157انتشار از قبل  به شده انجام مطالعات از بسیاری حقیقت، در. شود برخورد

 ربازا وجود عدم چون شاریطی برای روشی همچنین و نشده تعریف خروجی ارزش عنوان به وضوح به منصفانه ارزش که زمانی

 .بود نشده تعیین واضح طور به فعال

 متفاوتی جنتای که دارد تمرکز بانکی بخش بر منصفانه ارزش حسابداری مورد در تحقیقات بیشتر شد، گفته که همانطور

 1110 تا 1121 سالهای های داده با را متحده ایاالت های بانک از ای نمونه ،( 1114) بارت مثال، برای. است داشته دنبال به را

 شیافزای صورت به کنترل، از پس گذاری سرمایه بهادار اوراق منصفانه های ارزش که دهد می نشان او های یافته و کرده بررسی

 االنهس بازده با  گذاری سرمایه بهادار اوراق منصفانه های ارزش رابطه که هنگامی حال، این با. است مرتبط بانک سهم قیمت با

 زیان و سود برآوردهای که است این مبهم های یافته برای اصلی دلیل یک. آید می دست به متفاوت نتایج شود، می بررسی

 همان های داده استناد به. است بازار ارزش در واقعی تغییرات به نسبت حد از بیش گیری اندازه خطای شامل بهادار اوراق

 ارزش اساس بر سود گیری اندازه واقع، در. کنند می تایید را( 1114) بارت های یافته( 1115) همکاران و بارت تحقیق،

 قیمت در یافزایش نوسانات اما است؛ بیشتری نوسان دارای تاریخی، شده تمام بهای بر مبتنی گیری اندازه به نسبت منصفانه،

 اسناد اوراق و ای سرمایه بهادار اوراق منصفانه ارزش  که دریافتند( 1115)  وهلن و پترونی., شود نمی منعکس ها بانک سهم

 سپ نیست، گونه این ها شهرداری و شرکتها قرضه اوراق منصفانه ارزش حالیکه در هستند، بودن مربوط ویژگی دارای خزانه

 نلسون. ودش می گرفته نظر در اتکاتر قابل شوند می معامله بازار در فعال طور به که بهاداری اوراق منصفانه ارزش اینکه نتیجه

. دنیستن بودن مربوط ویژگی دارای مدت بلند های بدهی و ها سپرده بانکی؛ های وام منصفانه ارزش که است معتقد( 1112)

( 1112) ونکاتاچالن. هستند بودن مربوط ویژگی دارای وامها منصفانه ارزش که دریافتند( 1112) همکاران و بارت مقابل، در

 هامس بازار ارزش با ای منصفانه های ارزش چنین که دریافتند و کردند بررسی را مشتقه ابزارهای منصفانه ارزش بودن مربوط

 . دارد مثبت رابطه
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 متفاوت اطالعات منابع به توجه با منصفانه ارزش بودن مربوط که دهد می نشان تجربی تحقیقات گفت توان می بنابراین

 ارزش مراتب سلسله از سطح سه در ارزشیابی برای الزم های ورودی آن در که FAS 157 انتشار از پس مسئله این. است

 طور هب  که هایی بدهی و ها دارایی برای منصفانه ارزش برآورد. گرفت قرار تحقیق مورد نیز شوند می بندی طبقه منصفانه

 هنداشت وجود فعال بازارهای که صورتی در اما است، آسان نسبتا واقع در شوند معامله باال نقدشوندگی با بازارهای در فعال

 رزشا ارزیابی برای ندارد، وجود مشاهده قابل مستقیماً خروجیِ قیمت یک که هنگامی زیرا. شود می تر پیچیده امر این باشند

 سلسله و IFRS 13 های ورودی 3 یا 2 سطوح از ارزشیابی های تکنیک. شود استفاده ارزشیابی های تکنیک از باید منصفانه

( 2001)  کرابک بزرگ، مالی نهادهای از نمونه یک های داده از استفاده با. کنند می استفاده FAS 157  منصفانه ارزش مراتب

 سلسله های ورودی تمامی از استفاده با شده گیری اندازه های دارایی خالص منصفانه ارزش و سهام قیمت بین که دریافت

 سطوح براساس منصفانه ارزش برآوردهای مورد در حال این با. دارد وجود ای مالحظه قابل مثبت رابطه ، منصفانه ارزش مراتب

 مالحظه ابلق نسبت به سه و یک سطح مورد در تفاوت این بود؛ کمتر همبستگی ضرایب منصفانه، ارزش مراتب سلسله سه و دو

 آگاه فانهمنص ارزش مراتب سلسله تر پایین سطوح در برآوردی اشتباهات از گذاران سرمایه که داد نشان پژوهش این نتایج. بود

 قیمت نیز دیگر پژوهش یک براساس(. 2001 کرابک) گیرند می نظر در سطوح این از هرکدام برای متفاوتی های ارزش و بوده

 ریگذا ارزش برای گذاران سرمایه که ای گونه به بود ای مالحظه قابل تفاوت دارای منصفانه ارزش سطوح از کدام هر در گذاری

 یک، طحس در گذاری ارزش به نسبت باال، اطالعاتی ریسک یا پایین نقدشوندگی با هایی دارایی همچنین و سه و دو سطوح در

 های داده از استفاده با که دیگر پژوهش یک در مشابه گونه به(. 2011  مارک) گیرند می نظر در را تری پایین های قیمت

 راتب،م سلسله سطح سه هر های ورودی از استفاده با منصفانه ارزش های گیری اندازه بود؛ گرفته صورت بانکها ماهه سه مقاطع

 متریک ارزش دارای یک سطح به نسبت سه سطح بر مبتنی های ارزشگذاری نیز اینجا در اما. هستند بودن مربوط ویژگی دارای

 راتبم سلسله سه سطح از حاصل منصفانه های ارزش اتکاء قابلیت بابت از گذاران سرمایه است این گواه امر این که بودند

 (.2010 ، همکاران و سونگ) دارند هایی نگرانی گذاری، ارزش

 تجدید برآوردهای بازار، که آمد دست به شواهدی گذاری، سرمایه های شرکت بر تمرکز با اما، متفاوت تحقیق یک در 

 رزیابیا نتیجه در گیرد، می نظر در داخلی کنندگان ارزیابی از بهتر بسیار را خارجی ارزیابان توسط شده انجام دارایی ارزیابی

( 1111) همکاران و ابودی نهایت، در(. 2002 ، ریدل و مولر) هستند تر اعتماد قابل خارجی ارزیابان توسط شده انجام های

 دوره از تانانگلس های شرکت از ای نمونه برای را ثابت های دارایی ارزیابی تجدید بر مبتنی گذاری قیمت و عملکرد بینی پیش

 با توجهی قابل طور به دهد می افزایش را دارایی ارزش که ارزیابی تجدید داد نشان ها یافته. کردند بررسی 1123-1115

 زیابیار تجدید. است مرتبط شود، می گیری اندازه عملیاتی نقد وجه و عملیاتی درآمد با که دارایی، آینده عملکرد تغییرات

 سال های دارایی ارزیابی تجدید مانده و است؛ مرتبط ساالنه سهام بازده با ای مالحظه قابل طور به جاری، سال در شده انجام

 ینب روابط داد می نشان همچنین مطالعات حال، این با. دارد مثبت رابطه توجهی قابل طور به سالیانه سهام قیمت با جاری،

 همکاران، و ابودی) است تر ضعیف باال، سرمایه به بدهی نسبت با های شرکت برای آینده های قیمت و عملکرد و ارزیابی تجدید

1111 .) 

 هک است این آن و دارد وجود حسابداری دنیای در اصلی حقیقت یک گفت توان می فوق های پژوهش نتایج به توجه با

 ابلیتق »و  «بودن مربوط» مهم کیفی ویژگی دو باید باشد، مفید دیگر حسابداری اطالعات هر یا مالی صورتهای اینکه برای

 به توجه با منصفانه ارزش بودن مربوط SFAS 157 از قبل تا که داد می نشان تجربی تحقیقات نتایج. باشند داشته را «اتکا

 به وضوح به منصفانه ارزش که IFRS 13 و FAS 157 انتشار از پس مسئله این. بود ابهام با توأم و متفاوت ها داده منابع

 فبرطر حدودی تا گردید، تعریف سطح سه در گیری اندازه مراتب سلسله آن سنجش برای و شد معرفی خروجی ارزش عنوان

 همچنان اما. داد نشان را حسابداری اطالعات سودمندی تقویت در آن نقش و منصفانه ارزش بودن مربوط ویژگی و شد

 ذارانگ سرمایه دیدگاه از که ای گونه به. دارد همراه به گیری اندازه مراتب سلسله مختلف سطوح با ارتباط در را بازار مالحظات

 است؛ اربرخورد کمتری اتکا قابلیت از یک سطح به نسبت سه و دو سطح های ورودی از استفاده با منصفانه ارزش گیری اندازه

 . هستند قائل آن برای کمتری ارزش آنها درنتیجه
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 منتقدان دیدگاه منصفانه؛ ارزش
 شکاریآ مشکالت ایجاد به منجر که است مبهم و پیچیده سیستم یک منصفانه ارزش حسابداری که است شده استدالل

 ثالم برای. اند کرده مطرح مباحثی المللی بین مالی بحران در منصفانه ارزش نقش مورد در برخی حتی. شود می آن اجرای در

 قیمت از ناشی های زیان شناسایی از جلوگیری منظور به ها بانک از برخی داد، رخ 2002 سال در مالی بحران که هنگامی

 ،" افشاء: مالی ابزار" IFRS 7 و "گیری اندازه و شناسایی: مالی ابزارهای" IAS 39 پذیرش از بعد منصفانه ارزش به گذاری

 را منصفانه ارزش که دیگر مهم مسئله یک(.  2015 ، دمیان و مانیو) کردند خود مالی داراییهای بندی طبقه تجدید به اقدام

 ها شرکت از برخی توسط سهام سود عنوان به( موهوم) واقعی غیر سودهای توزیع کند، می سهیم المللی بین مالی بحران در

 پروچسکا،) تداش شرکتها این سرمایه بر فرسایشی اثر امر این که بود، مالی دوره پایان در ها دارایی بازار قیمت در تغییر دلیل به

2011.) 

 است ممکن امر این(. 2011 پروچسکا،) است نشده تعریف خوبی به منصفانه ارزش که شود می گفته اول مرحله در

 ارزش به تجاری واحد یک در است ممکن خاص قلم یک یعنی دهد؛ قرار تاثیر تحت مالی صورتهای در را مقایسه قابلیت

 بدهی ای دارایی منصفانه ارزش شناسایی بعالوه شود، گیری اندازه تاریخی شده تمام بهای به دیگری تجاری واحد در و منصفانه

 در لمق یک برای منصفانه ارزش چندین است ممکن که معنا این به دارد تجاری واحد مفروضات به بستگی شرایط، برخی در

 (. 2015 همکاران و سوزا دو آلو) باشد داشته وجود زمان یک

 را تجاری واحدهای امر این و دارد وجود فعال بازارهای در تنها منصفانه ارزش که است واقعیت این بر مبتنی دیگر انتقاد

 دیگر عبارت به .باشند داشته ها بدهی یا ها دارایی منصفانه ارزش تعیین در برآورد رویکرد بر بیشتری تاکید تا کند می تشویق

 دلیل همین به دارد؛ بستگی شود می یافت آن در ها بدهی یا ها دارایی که بازارهایی نوع به عمدتا منصفانه ارزش کارایی

 بحث این). 2010  همکاران و جکی( است شده ایجاد کار و کسب بازارهای در منصفانه ارزش اتکاء قابلیت مورد در بحثهایی

 سترسد در فعال بازارهای که یافته، توسعه کشورهای در است؛ داشته دنبال به پیامد دو منصفانه ارزش اجرای مکان به توجه با

 ادهد انجام گیری اندازه فرایند در منصفانه ارزش نواقص کردن محدود برای را هایی تالش گیران تصمیم و محققان هستند،

 ن،بنابرای. دارد ادامه همچنان ها بحث نیستند، دسترسی قابل راحتی به فعال بازارهای که توسعه، حال در کشورهای در اما. اند

 ایکشوره در ویژه به فعال بازارهای مورد در منصفانه، ارزش حسابداری در سازی پیاده مشکالت از بسیاری که گفت توان می

 .هستند برجسته هنوز توسعه حال در

 سه شود می گفته. شود می مربوط IFRS 13 و SFAS 157 براساس منصفانه ارزش مراتب سلسله به دیگر انتقاد

 یم دشوار موثر، طور به را منصفانه ارزش گیری اندازه که است مبهمی جزئیات حاوی منصفانه ارزش مراتب سلسله از سطح

 سلسله در موجود ابهام و گرفته قرار سوال مورد منصفانه ارزش حسابداری اتکاء قابلیت مطالعات، از بسیاری در بنابراین،. سازد

 الندسمن،) شود نمی یافت عمل در فعال بازار که سه و دو سطح ویژه به است؛ شده واقع انتقاد مورد شدت به آن، مراتب

 اریدستک راحتی به و دهد نمی نشان را بازار واقعی قیمت شرایط، بعضی در که منصفانه ارزش حسابداری بنابراین(. 2002

 دارایی منصفانه ارزش که است معنی بدین عمل در فعال بازار نبود واقع در(. 2002 بال،) است انتقاد مورد شدت به شود، می

 آن صحت از اطمینان نتیجه در شود؛ می گیری اندازه منصفانه ارزش مراتب سلسله سه سطح یا دو سطح اساس بر بدهی یا

 (. 2002 الندسمن،) است دشوار شود، می انجام مدیریت ذهنی ارزیابی به توجه با که سطح دو این در

 تا ندک می فراهم تجاری واحد مدیریت برای فرصتی مراتب، سلسله سه و دو سطوح براساس منصفانه ارزش گیری اندازه

 دارای برآوردی چنین. کند برآورد قلم، یک منصفانه ارزش شناسایی برای را مشاهده قابل غیر های ورودی ذهنی صورت به

 شماره SFAS در که همانطور(. 2002  رونن) شود زیان و سود صورت و ترازنامه تحریف باعث است ممکن که است خطایی

 هک چرا است دشواری بسیار کار دو سطح اساس بر بدهی یا دارایی منصفانه ارزش گیری اندازه است، شده داده توضیح 152

 در جدی مشکل به منجر است ممکن بدهی، یا دارایی شده برآورد های ارزش یا شده مشاهده های ورودی در اشتباهی هر

 کلمش شود، استفاده سه سطح از ، بدهی یا دارایی منصفانه ارزش تعیین فرایند در اگر اساس این بر. شود مالی صورتهای

 گیبست مدیریت، ذهنی های گیری تصمیم به مربوط مشاهده قابل غیر های ورودی به حالت، این که چرا شود می تر پیچیده
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 دقت با اگر دارد؛ را تجاری واحد واقعی ارزش دادن نشان توانایی منصفانه ارزش حسابداری حال این با(. 2012 رونن،) دارد

 یفاا توانند می را مهمی نقش منصفانه ارزش سیستم مناسب اجرای تضمین در حسابرسان، همچنین. باشد شده سازی پیاده

 (.2015سینگ،) کنند

 دو طحس باشد؛ می منصفانه ارزش گیری اندازه مراتب سلسله سه و دو سطوح به اصلی نقد که دهد می نشان تحقیقات

 اندازه در خطا یا و قطعیت عدم به منجر که دارد ذهنی های قضاوت به نیاز منصفانه ارزش مراتب سلسله سه سطح عمدتا و

 ابلق غیر های ورودی  به عمده طور به که منصفانه، ارزش مراتب سلسله سه سطح در ویژه به. شود می منصفانه ارزش گیری

 اتکا قابلیت به بخشی اطمینان مسئول حسابرسان وجود، این با. شود می برآورد تجاری واحد توسط که است وابسته مشاهده

 (. 2013 ، همکاران و براتن ؛2013 کایا،) هستند بدهی یا دارایی برای شده شناسایی ارزش

 یک ایه یافته منصفانه، ارزش مراتب سلسله سه سطح و دو سطح از حاصل گیری اندازه اتکاء قابلیت در تردید وجود با 

 وجود مثال، عنوان به ها بدهی گذاری ارزش برای سطوح این از استفاده برای ای فزاینده گرایش که دهد می نشان تحقیق

 بیشتری تالش منصفانه، ارزش مراتب سلسله سه و دو سطح در منصفانه ارزش اطمینان قابلیت افزایش برای اساس، این بر. دارد

 (. 2015 ، همکاران و لگت) است الزم

 که است شده استدالل شد، اشاره باال در آن گیری اندازه نحوه و منصفانه ارزش حسابداری به که نقدهایی رغم علی

 زیرا ،است تر مربوط تاریخی شده تمام بهای حسابداری به نسبت مختلف های گیری تصمیم برای منصفانه ارزش حسابداری

(.  2013 همکاران، و جردن) کند می منعکس معین، زمان یک در را قلم یک جاری بازار ارزش منصفانه ارزش حسابداری

 ار بیشتری اطالعات و کند می استفاده بدهی یا دارایی ارزش گیری اندازه برای روزآمد اطالعات از منصفانه ارزش حسابداری

 به قبل بخش در که زمینه این در گرفته صورت تحقیقات نتایج. کند می افشا تاریخی شده تمام بهای حسابداری به نسبت

 .کرد تایید را منصفانه ارزش از حاصل اطالعات بودن مربوط شد، اشاره آنها از بخشی

 گیری نتیجه و خالصه -5

 سیستمی منصفانه ارزش حسابداری گفت توان می منصفانه، ارزش گیری اندازه برای شده وضع های رویه به توجه با

 به رد مدیریت توانایی به آنها از بسیاری که کلی قوانین از ای مجموعه اساس بر ها؛ بدهی و ها دارایی گذاری ارزش برای است

 ارزش حسابداری خاص، طور به. شود می مربوط اقالم، واقعی ارزش شناسایی برای الزم خالقانه های تالش تمام گیری کار

 این یها گیری اندازه در تفاوتها که ای گونه به  ترازنامه در ها بدهی و داراییها گیری اندازه برای است سیستم یک منصفانه

 بحث که دهد می نشان قبلی های بخش(. 2014 وارفیلد، و پرول پرول،-کلور. )کند می منتقل زیان و سود صورت به را اقالم

 به وجهت با. دارند نیاز بیشتری تحلیل و تجزیه و بررسی به که هایی استدالل از است پر منصفانه ارزش حسابداری مورد در

 همس  اینکه تعیین. نیست کامل مفهوم این که است واضح و روشن کامال حسابداری، در منصفانه ارزش مفهوم معایب و مزایا

 .باشد می مشکل بسیار نه یا است مفید حسابداری ارتقا در منصفانه ارزش

 در حتی که – منصفانه ارزش حسابداری اطمینان قابلیت خصوص در قبل بخش در شده اشاره های محدودیت علیرغم

 ندتوا می سیستم این گفت باید اما – بودند تاریخی شده تمام بهای حسابداری به بازگشت خواهان آن مخالفان حاد، موارد

 هک منصفانه، ارزش مراتب سلسله یکِ سطح در خصوص به. کند منعکس را گیری اندازه تاریخ در اقالم واقعی بازار قیمت

 بیشتری تاکید منصفانه ارزش حسابداری سیستم همچنین(. 2013 همکاران، و جردن) دارند وجود شونده نقد و فعال بازارهای

 الفع بازار که منصفانه، ارزش مراتب سلسله سه سطح عمدتا و دو سطح مورد در ویژه به دارد؛ حسابداری اطالعات افشای بر

 . ندارد وجود

 تاریخی دهش تمام بهای حسابداری با نصفانهم ارزش حسابداری ارتباط در را متفاوتی نتایج پیشین مطالعات آنکه وجود با

 یخیتار شده تمام بهای حسابداری از بهتر تقریبا منصفانه ارزش حسابداری که شود می گفته اما ،(2002 هیتز،) اند داده نشان

 گذشت با که ای گونه به(. 2001 لوز، و لو) باشد می ای ریشه های محدودیت برخی دارنده بر در تاریخی شده تمام بهای. است

 نجرم کردند، پیدا گرایش گیری تصمیم در مالی اطالعات سودمندی هدف تحقق جهت در بیشتر چه هر استانداردگذاران زمان،

 ره از زمان هم استفاده شود می گفته کار،راه یک عنوان به اما. شد تاریخی شده تمام بهای های محدودیت شدن برجسته به
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 حل راه یک نظری اختالف چنین برای تواند می دوگانه، گزارشگری و گیری اندازه سیستم یک دیگر عبارت به یا رویکرد، دو

 ( 2014 اسکودا، و بوکووا -هرزدیلووا بتاکووا،. )باشد

 چرا شود، هگرفت نظر در تاریخی شده تمام بهای رقیب عنوان به نباید منصفانه ارزش گیری اندازه سیستم دیگر عبارت به

 حالیکه در دهد، می نشان گذاران سرمایه به را گذاری سرمایه بهای تاریخی شده تمام بهای. دارند مختلفی اهداف دو این که

 دیگر طرف از. کند می گیری اندازه  را معین گذاری سرمایه یک از بازده آوردن دست به از مدیریت انتظار منصفانه، ارزش

 در. وندبش آگاه نیز گذاری سرمایه بهای از دارند نیاز کنندگان استفاده. نیست کافی ولی است، مهم منصفانه ارزش شناخت

 ظیفهو موثر طور به توانند می است، رفته کار به منصفانه ارزش آوردن دست به برای منابع چقدر اینکه دانستن با آنها واقع،

 کنندگان استفاده آنها از یک هر انتخاب(. 2014 اسکودا، و بوکووا -هرزدیلووا بتاکووا،)کنند ارزیابی را ارشد مدیریت مباشرت

 ازهاند مدل یک دلیل همین به. کند می محروم گیری تصمیم برای مفید و کامل اطالعات به دسترسی از را مالی های صورت

 فقیتمو ارزیابی برای دوگانه گزارشگری و گیری اندازه مدل یک. رسد می نظر به خوب حل راه یک دوگانه گزارشگری و گیری

 گذشته رویدادهای با( منصفانه های ارزش مثال عنوان به) انتظار مورد رویدادهای مقایسۀ. باشد می مؤثر گذاری سرمایه در

 عنیی پیشین عملکرد ارزیابی برای را مالی های صورت کنندگان استفاده توانایی( تاریخی شده تمام بهای مثال عنوان به)

 .خشدب می بهبود گیری، تصمیم در سودمندی یعنی آتی، عملکرد بینی پیش و مباشرت وظیفه ایفای هدف به دستیابی

 شوند هارائ هم با دو هر و تاریخی شده تمام بهای با همراه تواند می منصفانه ارزش که گیرد می نتیجه مقاله این بنابراین،

 رد منصفانه ارزش مفهوم معایب و مزایا به توجه با زیرا. دهند ارائه گذاران سرمایه برای مفیدی و کامل اطالعات بتوانند تا

 اردد بزرگ مزیت یک منصفانه ارزش اساس بر گیری اندازه. نیست کامل مفهوم این که است واضح و روشن کامال حسابداری،

 حسابداری دیگر، طرف از. دهد می نشان را است مفروض خاص گذاری سرمایه یک برای که آنچه اندازه که است این آن و

 برای و است، احتمالی نه و واقعی معامالت مبنای بر: است مفید گذاران سرمایه برای اصلی دلیل دو به تاریخی شده تمام بهای

 دلیل همین به. کند می فراهم است، شده مصرف گذاری سرمایه آوردن دست به برای که منابعی از ای اندازه گذاران سرمایه

 .رسد می نظر به خوب حل راه یک فعلی شرایط در دوگانه گزارشگری و گیری اندازه مدل
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