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 يهبل ييگو پبسخگبه آى در نظبم يانصبف و جب

 

 دکتر شکراله خواجوی

 زاًكياض حؿاتساضی زاًكگاُ قيطاظ

 

 شعله هنصوری

 واضقٌاؼ اضقس حؿاتساضی زاًكگاُ قيطاظ

 

 دهيکچ

 یزض ًظام حؿااتساض ، يجاز ػسالت ؾاظهاًيزض ا اظ ػَاهل هَثط يىيتِ ػٌَاى اًهاف 

ِ  يزض انَل اذالل. ٌسو هي فاياضا  يًمف هْو يهال ييگَ پاؾدًظام  ٍ  یحؿااتساضا ای  حطفا

ي يطا ايظ .گطزز هي سيوتا یزض گعاضقگط يهْن لضاٍت یاضّاياظ هؼ يىيتط اًهاف تِ ػٌَاى 

تَؾاظ   يهال ّای س نَضتييِ ٍ تايت زلت زض تْيتطنحت ٍ ضػا ياؾت هثٌ يٌيسُ تضويپس

َ  پاؾاد اى يا لِ اعالػات هاى هثازيجط هي، یِ ًظام حؿاتساضون يطياگط تپص. حؿاتساضاى ٍ  گا

ي هثازلاِ  يا ِ تِ ػٌاَاى عاطف ؾاَم ا   واؾت  يتَاى گفت حؿاتساض ػاهل هي، اؾت ذَاُ پاؾد

سُ يا ٍ فا .اى ضٍاى اعالػاات هغوا ي ؾااظز   يا جااز جط يقَز تا زٍ عاطف ضا اظ ا  هي ٍاضز ػول

 كتحمت اًهاف ياى اعالػات فمظ تا ضػايزض جطای  وِيي ًمف ؾَم تِ ػٌَاى ًمف تيا یهٌس

 .اتسي هي

 

 یًظام حؿاتساض، يهال ييگَ پاؾدًظام ، ػسالت، اًهاف: هب د واژهيلک

 

 تعريف انصبف

تِ ًيوِ ضؾيسى ، ضاؾتي وطزى، ػسل ٍ زاز وطزى، اًهاف تِ هؼٌای زازگطی، زض لغت

 .]41[ ضٍی اؾتٍ هياًِ
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ًيواِ ٍ  گاّي اًهاف ًعزيه تاِ هفْاَم   . ضٍزاًهاف حسالل زض زٍ هؼٌي تِ واض هي 

اًهااف زض اياي   . ذَاُ تطاتاطی زض هماساض تاقاس ياا ًثاقاس     . گطزززٍض هحَض تطاتطی هي، هياًِ

گيطی تطاتط ٍجاساى ٍ  تهوين، اًهاف زض هفَْم زٍم. ضٍزهفَْم زض حمَق قىلي تِ واض هي

ػاازل ٍ   یااػوال اًهاف زض ضفتاض تاِ هؼٌا   .]7[ هاًٌس اًهاف زض تؼييي ًطخ ػازلِ. حك اؾت

 ّسف انلي توام لَاػس اًهاف جلاَگيطی اظ ضفتااض ريطهٌهافاًِ اؾات    . اؾتتَزى هٌهف 

ٍ ّوؿَ ًوَزى ضفتاض تا اًتظااضات جاهؼاِ اظ    يعطف يػسالت ٍ اًهاف تا زٍ هكرهِ ت. ]02[

ٍ ناسالت زض   يعطفا  ياًهاف ٍ هؿاٍات تِ ػٌَاى نفت هكرهاِ تا   .اتسي هي اًهاف ًوَز

زض  یطيٍ ؾاَگ  ياظ ّطگًَاِ اػواال هٌاافغ قرها     یزٍض. گاطزز  هي ؿَبهح یگيط نيتهو

ّ يا ضٍ يت یتؼهة ٍ جاًثساض، یف زاٍضيع اظ پيپطّ، یگيط نيتهو ي اًهااف ًاقا  ن يِ اظ هفاا

. زقاَاض اؾات  ، زض ٍالغ اضائِ تؼطيفي اظ اًهاف وِ هَضز اتفاق ّوگااى تاقاس   .]04[ قَز هي

 .]01[ هاف تركي اظ ػسالت عثيؼي اؾتتَاى اظْاض زاقت وِ اًاها هي

 

 گبه انصبف و عدالت در سبزهبىيبج

ِ  ّا تِ نَضت فعايٌسُاهطٍظُ ؾاظهاى تيٌٌاس واِ  ى ضا   ای هاي ای ذَز ضا زضگياط هؿا ل

ُ . ًاهٌساًهاف هي اگاط تپاصيطين واِ اًهااف     . ای زاضزاًهاف زض ًظام ؾاظهاًي جايگاُ ٍياػ

اػتثاض يه ًظام ٍ ؾيؿتن تا ًتايج  ى  ٍ قَزای هيط ًْاز ٍ جاهؼِهٌجط تِ ايجاز ػسالت زض ّ

تَاى گفت وِ اًهاف هَجة افاعايف اػتثااض ًظاام ٍ ؾيؿاتن هاي     پؽ هي، قَزؾٌجيسُ هي

 .گطزز

َ  هيت اًهاف ضا تِ ػٌَاى يت ٍ ضػايتَاى هغلَت يانَال ه اظ ػاسالت هاَضز    یهفَْم هؼٌا

 .]6[ قَز هي غ ػسالتيهفَْم تَظط زضتاضُ يِ هؿتلعم تفؿوتَجِ لطاض زاز 

ای اؾات  ضؾس ػسالت ًتيجِاها تِ ًظط هي، ػسالت ٍ اًهاف لَاًيٌي اًىاضًاپصيط زاضًس

 .]40[  يسوِ تا ضفتاض هٌهفاًِ تِ زؾت هي

ّاا لائال قاسُ    اضؾغَ زٍ قىل اظ ػسالت ضا زض جَاهغ اًؿااًي ٍ ضٍاتاظ هيااى اًؿااى     

اٍلاي گَياای وگاًَگي تَظياغ هٌااتغ ٍ هَاّاة       . سالت تَظيؼي ٍ ػسالت تفَيضيػ. اؾت

اجتواػي ٍ عثيؼي هياى اػضای جاهؼِ اؾت ٍ زٍهي ًاظط تط وگًَگي هؼاهلاِ ياا زاز ٍ ؾاتس    
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اظ ًظط اضؾغَ ػسالت تَظيؼي ظهاًي تطلطاض ذَاّس قاس واِ ؾاْن ّاط     . هياى زٍ عطف هثازلِ

، اظ ًظاط اؾاتاز هغْاطی   . قاى تؼييي قَزٍ قايؿتگيوسام اظ اػضای جاهؼِ تط حؿة هٌعلت 

ػسالت ايي اؾت وِ حمي وِ ّط تكطی تِ هَجة ذلمت ذَزـ ٍ واض ٍ فؼاليات ذاَز تاِ    

 .]0[ زؾت  ٍضزُ تِ اٍ زازُ قَز

زض ، قًَسضٍ هيّای ًاهغلَب ضٍتِّا ٍلتي تا هَلؼيتاًؿاى، تط اؾاؼ ت َضی اًهاف 

لضاٍت افطاز زض هاَضز هٌهافاًِ تاَزى    . وٌٌسيىؿاى لضاٍت ًوي، ّاؼيتهماتل ّوِ ايي هَل

ّا تطای جايگعيٌي هَلؼيات  ّای قٌاذتي يا شٌّي  ىيه ٍالؼِ ٍ قست  ى تحت تأثيط ًمكِ

 .]4[ گيطزتايؿت لطاض هيٍ هي، تَاًؿتهي، ٍالؼي تا ؾٌاضيَّای ضس ٍالؼي ّؿت

واِ تحات   يع جعيي اظ اذالليات فطز هحؿَب قسُ ٍ يا ايياگط تپصيطين وِ اًهاف ً 

 ًگاُ جايگاُ ضَاتظ اذاللاي زض ايجااز   ، گيطزای افطاز لطاض هيتأثيط نفات اذاللي ٍ حطفِ

 .قَزّا تيف اظ پيف  قىاض هيتهَيطی لاتل اػتواز ٍ لاتل اعويٌاى اظ افطاز ٍ حطفِ

ؾاؾاي زضؾاتىاضی تاطای اػضاای ياه      ای اظ لَاًيي قاهل انَل اضَاتظ اذاللي هجوَػِ 

 .]49[ ای عطاحي قسُ اؾتتاقس وِ تطای حفاظت اظ اػتثاض ٍ قْطت حطفِحطفِ هي

واِ   یتاطا ، يِ ًؿثت تاِ واِ اقرانا   وي ؾ َال هغطح اؾت يكِ ايزض هَضز اًهاف ّو

 . ]42[ س هٌهف تَزيتا يغيٍ تحت وِ قطا یهٌظَض

ِ  ًهاف ٍ قست  ى زض اًؿاىازضان ػسالت ٍ اػوال ا  ّای هرتلف تحت تاأثيط ًمكا

ّای قٌاذتي الگَّاايي ّؿاتٌس واِ ؾيؿاتن تاٍضّاای      ًمكِ. گيطزّا لطاض هيّای قٌاذتي  ى

 .]4[ ز گطز هي ات هحؿَبوقٌاذت ازاضا یتَاًوٌس تطا ييٍ اتعاضّازّس فطز ضا ًكاى هي

ِ  ّاای  یگيط نيض اًهاف زض تهواظ تِ حضَيً يسگاُ اذاللياظ ز   اظ زٍ  يًاقا ای  حطفا

 :ػاهل اؾت

 .حطفِ یعگاضيتط ؾالهت ٍ پطّ ياؾت هثٌ يتياًهاف هع .4

 یاهاسّا يپ، نيفاِ تاطاظٍ لاطاض زّا    واظ اًهاف ضا زض زٍ  ياهسّا ٍ ػَاضو ًاقياگط پ .0

 .ٌسو ي هيٌي ى ؾٌگ يهٌف یاهسّايهثثت حانل اظ هٌهف تَزى تط پ

ف تاِ جٌثاِ   يِ ػاهال زٍم گاطا  وا  يزض حاال . قاَز  ي هاي لوِ ًاقو یػاهل اٍل اظ هفَْم لغَ

ِ ّاط  وا ف اؾات  يلاتال ؾاتا   يتيزض ٍالغ اًهاف ٍ نسالت ذهَنا . هَضَع زاضزای  حطفِ
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ات ؾااالن هؿااتحك يااح هياااظ  یجْاات تطذااَضزاض، اظ جاهؼااِ یتااِ ػٌااَاى ػضااَ يقرهاا

 .]48[ تاقس هي اظ  ى یتطذَضزاض

 فاا يزض ظًجياطُ حؿااتساضی ا   یسيا لواًؿااًي ًماف    حؿاتساضاى تِ ػٌَاى ياه ػاهال   

ّای هالي حؿاتساضاى حتي تا ٍجَز اؾاتفازُ  ّا ٍ گعاضـتهوين، تؿياضی اظ ضفتاضّا. ٌٌسو هي

. ای حؿاتساضاى ٍ هسيطاى اؾات ًتيجِ اػوال هسيطيت ٍ لضاٍت حطفِ، ّای فٌاٍضیاظ ؾيؿتن

َضت گطٍّاي ٍ زض تؼاهال تاا    جا وِ ًيطٍی اًؿاًي وِ تِ نَضت فاطزی ٍ واِ تاِ نا    اظ  ى

ّای هالي هحؿاَب  گيطی ٍ گعاضقگطی زض ؾيؿتنتطيي ػاهل تهوينوٌاى هْنّن، زيگطاى

گيطی زض اهَض هالي تاط وويات   تأثيط ضػايت اًهاف ٍ ػسالت زض لضاٍت ٍ تهوين، قَزهي

ٍ ويفيت ػولىطز  ًاى ٍ ًيع ػولىطز ؾاظهاى ٍ زض ًتيجِ اػتثاض ٍ هَفميات حطفاِ تاِ قاست     

 .تأثيط زاضز

 

  جبيگبه انصبف در حسببداری

ات ىلِ اؾا يتِ ٍؾ 4914زض  یت زض حؿاتساضيت هفَْم هغلَتيكٌْاز زض هَضز ضػايي پيًرؿت

 :طزوي ييتث یانل حؿاتساض هيي هفَْم ضا تِ ػٌَاى ياضائِ قس ٍ ا

عطفاًاِ   يٍ تا  یطياظ ؾاَگ  یػااض ، س هغلاَب يا تا یٍ همطضات حؿااتساض  ّاِ يضٍ، همطضات «

 ]6[. ٌسيي ًوايضا تاه يس هٌافغ گطٍُ ذانيس ٍ ًثاتاقٌ

حؿاتساضی ًمكي وليسی زض فط يٌسّای اجتواػي ٍ التهاازی ياه جاهؼاِ ايفاا هاي      

ػٌاَاى ياه پاطون ٍ نافت تااضظ جْات حطفاِ حؿااتساضی         وٌس ٍ اؾتاًساضزّای اذاللي تِ

 .]00[ قَزهحؿَب هي

ّای اذالليكاى ضا تِ ػٌاَاى ًيطٍّاای پيًَاس    اضظـ ، حؿاتساضیتواهي اػضای حطفِ   

ای حفظ هاي ّا ضا اظ هَاضز ًاقايؿت ٍ فالس انَل اذاللي حطفِقٌاؾٌس وِ  ىای هيزٌّسُ

جاهؼِ هؼٌاي ذاناي ضا تاِ     .]02[ زض ٍالغ حطفِ حؿاتساضی ّويكِ ظهيٌِ اذاللي زاضز. ًوايس

ِ اًتظا. ای زازُ اؾتٍاغُ حطفِ ای اياي اؾات واِ زض ؾاغحي تااالتط اظ      ض جاهؼِ اظ افطاز حطفا

ِ . اػضای جاهؼِ ػول ٍ لضاٍت ًوايٌس ًيااظ  ، ایزليل انلي تطای ايي ؾغح تاالتط ضفتاض حطفا

   ِ  ای اؾات تِ اػتواز ػوَهي تِ ويفيت ٍ نسالت زض ذسهات اضائِ قسُ اظ عاطف افاطاز حطفا
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 .ايات اًهااف  ضػگاطزز هگاط تاا    ات حانال ًواي  ٍ ايي ويفيات ٍ ناسالت زض ذاسه    ]49[

اگاط زض  . طزيا گ هي لىطز  ًاى قىتط اؾاؼ ػولای  ج ػول افطاز حطفِياًتظاضات جاهؼِ اظ ًتا

َ  يتثازالت ه ِ   یاى حطفِ ٍ جاهؼِ اًهاف ٍ ػاسالت اظ ؾا گاط  يع عاطف ز يا ٍ ًای  افاطاز حطفا

ظ يِ  ى ضا تاِ قاطا  وا ز ي اؾاتؼساز ضا زاض يا جاهؼِ ا، ت قَزيضػا( ٌٌسگاىو اؾتفازُ) هثازالت

َ  یگياط  ل ىي اهط هٌجط تِ قا يا. ن زّسيتؼو هكاتِ ِ ياظ قرها  یطيتها ٌف يا زض تای  ت حطفا

 .]47[ سيًوا هي گاُ حطفِ زض جاهؼِ ضا هكرميسُ ٍ جايجاهؼِ گطز

ٍ اظ جولاِ   يگًَااگَى زض ػلاَم اجتوااػ    ّاای  َُياضظـ تِ قا  هياًهاف تِ ػٌَاى 

ٍضٍز هَضاَػات زض ؾاااذتاض   یتاطا  یاضياااًهااف هؼ . قاَز  هاي  طفتااِاض گوا تاِ   یحؿااتساض 

 .قَز هي هحؿَب یحؿاتساض

تاِ حؿااتساض     هوو یتطا  ؿتيع ًيهٌهفاًِ اؾت ٍ وِ و یعيِ وِ ووي يف ايتؼط

ِ  یًظاام  حؿااتساض   هيا زض قطح ٍ تؿاظ    يتطذا . ت زقاَاض اؾات  يا تاِ را  یاض، وا هٌهافاً

طا يا َهٌاس  ظاز تاقاٌس ظ  ىهح يا حتا يا ز تاقاٌس   ظا ّا ّؿتٌس همسض قسُ اًؿاى يلؿَفاى هسػيف

تط  يتَاًٌس پكت اًهاف هثتٌ يحؿاتساضاى ًو. م زٌّسيهجثَضًس زضؾت ضا اظ ًازضؾت تكر

ُ  GAAPتاط  يا  ى وِ تِ ػٌَاى اًهاف هثتٌا ي يفتِ قسُ ّوگاًپصيط انَل ، قاَز  يها  ذَاًاس

 .]2[ اض زاقتِ تاقٌسووا تا اًهاف ؾطٍيس هؿتميتا ّا  ى. پٌْاى قًَس

ِ وا اؾات   يي هؼٌا يا تاِ ا  يهاال  ّاای  ِ ٍ اضائِ گعاضـيت اًهاف زض تْيت ٍ ضػايهغلَت

ضا تا تَجِ تِ انَل  یحؿاتساض ّایِ يضٍ، طزُ اًسواض وت ياى اعالػات تا حؿي ًوٌٌسگِ يتْ

ِ يٍ اضائِ ًت يحؿاتطؾ، يهال ّای ٍ زض اضائِ گعاضـاًس  اض تطزُوت تِ يٍ هؼٌَ ياذالل  ّاای  جا

 .]6[اًس  طزُوػول  یتط اؾاؼ لضاٍت حؿاتساض یازالته

كتط يت یزض اضائِ ت َض يتط انَل اذالل يسگاُ هثتٌيِ زضزوزاضز  هي اىيؿَى تىيٌّسض

 يتِ نَضت، ا انَلين يي هفاّياظ ا هيّط. قَز هي سيومت ٍ اًهاف تايحم، ن ػسليتط هفاّ

ٍ   ات يلِ ّيُ تاِ ٍؾا  اضائِ قاس  یٌسُ تَاًؿتِ اؾت تط واضوَب ًظطيفعا  یاؾاتاًساضزّا ي يتاس

نسالت  ٍ( یؾَ ًگط هي) هاًٌس ًساقتي تؼهة ياتىت ًيضػا. اثط تگصاضز يهال یحؿاتساض

 .]46[ ٌسي  هي ا تِ حؿابىؿتن لاتل اتيؾ هي ّای يػگياض ؾٌجف اظ ٍيزض هؼ
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ج يًتااا. تاقااس ی هاايس حؿاااتساضياااعالػااات هف ّااای يػگااياظ ٍ يىاايا ىاات اتياالاتل

ٍ ناازلاًِ هؼاطف    يِ تاِ عاَض ٍالؼا   وا ا اؾت ىلاتل ات يٌّگاه یحؿاتساض ّای یطيگ اًساظُ

تاط   يا هثتٌىت اتيلاتل  يفيو يػگيٍ. ٌسواضائِ ، ا زض ًظط اؾتيضٍز  هي ِ اًتظاضو ّايي اضظـ

ُ    يعطف يت، ييگطا تيٍالؼ، ت اثثاتين لاتليهفاّ  ّاای  یگياط  ٍ اًهااف زض تط ٍضزّاا ٍ اًاساظ

ُ . تاقاس  هيی حؿاتساض ْ يِ فط وا هٌهافاًِ ذَاّاس تاَز     يظهااً  ّاا  یطيا گ اًاساظ  ّاا  ِ  ىيا ٌاس ت

ٍ تؼهاة تاِ زٍض    یف زاٍضياظ پا ج  ى يِ ًتاا وا عطفاًِ اؾت  يت ياضاًِ تَزُ ٍ ٌّگاهىزضؾت

 . ]9[ تاقس

سُ تاِ  يا ي پسيا طا ايا ظ، تاط ػْاسُ زاضز   يًماف هْوا   "ت اًهافيضػا" یزض حؿاتساض

ْ  ) ِ حؿااتساض وزّس  هي ٌاىياى ٍ تاظاض اعووٌٌسگ اؾتفازُ ُ ِ يا تاِ ػٌاَاى ت  ّاای  ناَضت  وٌٌاس

تاا  اًاس   طزُوا ذَز ضا  يت ؾؼيًْا( يهال ّای نَضت وٌٌسُ سييتِ ػٌَاى تا) حؿاتطؼ ٍ( يهال

ي يا ا "ت اًهافيضػا"ت هتؼاضف هفَْم يهاّ. ؽ گطزًسىهغلَب هٌؼ يتِ نَضت ّا گعاضـ

ت يا تطنحت ٍ ضػا ياؾت هثٌ يٌيلَب اضائِ قًَس ٍ تضوهغای  َُيتِ ق ّا ِ گعاضـواؾت 

 .]6[ي هال ّای س نَضتييِ ٍ تايزلت زض تْ

اظ  ى اػتثاض  يًاق یاهسّايِ پواؾت  يػاهل هْو يهال ّای یگيط نياًهاف زض تهو

 .]04[ قَز هي اىوٌٌسگ اؾتفازُ یتوٌسيف ضضايتركس ٍ هٌجط تِ افعا هي حطفِ ضا اضتما

 

 يهبل ييگو پبسخجبيگبه انصبف در نظبم 

ِ وا قاَز   هاي  هحؿاَب  يػوَه یاالوللن  هي یجاز قسُ زض حؿاتساضياعالػات ا

ی ي اًترااب اعالػاات حؿااتساض   يتٌاتطا. تاقس هي وٌٌسُ ٍ تماضا وٌٌسُ زٍ عطف ػطضِ یزاضا

ي يا يتا تَجِ تِ اتؼاز اجتواػ .]41[ هرتلف زض جاهؼِ اثط تگصاضز ّایُ تَاًس تط ضفاُ گطٍ هي

 .قَز هي هغطح ييگَ پاؾد هَضَع، حطفِ

پاؾد گَيي ػثاضت اؾت اظ العام قرم تِ تَضيح ٍ تكطيح ّوطاُ تا زاليل هٌغماي  

زض هَضز اػوالي وِ اًجام زازُ اؾت ٍ ٍظيفِ ای اؾت واِ زض اجاطای  ى اقارال، زاليال     

لاًغ وٌٌسُ ای تطای ازای هؿ َليت ّايي واِ تاِ ػْاسُ  ى ّاا هحاَل گطزياسُ، فاطاّن هاي         

ِ تط اؾاؼ  ى قارم  واؾت  ياظ ضٍاتظ اجتواػای  هجوَػِقاهل  ييگَ اؾدپ .]8[ ًوايٌس
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َ  پاؾاد . ٌسو هي گطاى احؿاؼ تؼْسيِ ضفتاض ٍ ضٍاتظ ذَز تا زيح ٍ تَجيتَض یتطا تاَزى   گا

 .]42[ قَز ي هيف زازُ ٍ هَجة ػسالت اجتواػيضا افعا ياجتواػ ّای تيهؿ َل

ط حاك  يا ًظ ياًوا زاضز ٍ تاط اض  ياؾا يفلؿافِ ؾ كاِ زض  يض ييگَ پاؾدت  يهفَْم هؿ َل

 َقاف و ذَاُ پاؾدٍ  گَ پاؾدّط زٍ عطف . اؾتَاض اؾت يذَاّ پاؾدك ٍ حك يزاًؿتي حما

. ٌٌسوت و ى هكاض ياتيت ٍ اضظيي هؿ َليا یفايزض ا، هٌاؾة یٌٌس تا اؾتفازُ اظ اتعاضّاو هي

ُ  پاؾاد ي حماَق  يِ تااه وِ زاضز يزٍ ؾَ يي واضوَب زاللت تط ًظاهيا ن يٍ حفاظ حاط   ذاَا

گااُ  يي تا حفظ جاياعالػات تط اؾاؼ تَافك عطف یت اؾت ٍ افكايزض  ى حائع اّو گَ پاؾد

 .]1[ طزيگ هي نَضت یؿتن حؿاتساضيؾ ٍ اًهاف زض یؾَزهٌس

زض . ٍ حؿااتساض ًماف زاضًاس    ذَاُ گَ، پاؾد پاؾدؾِ ػاهل  ييگَ پاؾد یالگَ هي

اى اعالػات يهٌهفاًِ ٍ ػازالًِ اظ جط، ؿتن هؼمَليؾ هي جازيا یّسف حؿاتساض، ي الگَيا

ِ اعالػات تا يتْ) ي ضاتغِياؾت ٍ حؿاتساض تِ ػٌَاى عطف ؾَم ا ذَاُ پاؾدٍ  گَ پاؾداى يه

 .]2[ قَز هي اىيي جطيٍاضز ا( ت ٍ اثثاتيٌيػ

 ذَاُ پاؾدتايس اعالػات ذال ضا جْت  گَ ، پاؾدئيگَ پاؾدتط اؾاؼ اضتثاط 

اتعاض تِ جطياى افتازى اعالػات تيي ايي زٍ ، حؿاتساضی تؼٌَاى ؾيؿتن اعالػاتي فطاّن وٌس ٍ

 گَ پاؾديا  اعالػات ٍ وٌٌسُ تؼٌَاى زضيافت ذَاُ پاؾداؾت ٍ حؿاتساضی تٌْا هرتم 

 ]44[ وٌس هي اعالػات ًيؿت تلىِ اظ حمَق ّط زٍ زفاع وٌٌسُ تؼٌَاى ػطضِ

َ يي ٍ هٌاؾااة تاط ياضائاِ تْتاط  ، يهاال  ييگااَ پاؾاد ًظاام   هيا زض  ي اظ ىااط هويي تها

 ياى اعالػات ٍ تا اًجام لضااٍت ين هجاظ ّط زٍ عطف جطيتا زض ًظط گطفتي حط يطز هالىػول

 ٍ ن زٍ عطفيحط تا حفظ، زض ٍالغ حؿاتساض .گطزز هي پصيط اىىحؿاتساض اه یهٌهفاًِ اظ ؾَ

ِ ىتل، ٌسو هي ييضا تاه ذَاُ پاؾدزٍ گطٍُ پاؾد زٌّسُ ٍ  هٌافغ ػازالًِ ًِ تٌْا ياًياز جطجيا

 .سيًوا هي هثازضت یحؿاتساض ًظامتِ حفظ هٌافغ 

اظ جطياى تاِ هَلاغ ٍ ناحيح اعالػاات ٍی ضا      ذَاُ پاؾدحؿاتساض تا هغو ي ؾاذتي 

َ  ، پاؾاد اهل اعالػاات وٌس ٍ تا ٍضغ هحسٍزيت تطای افكای وحوايت هي  ضا ًياع هاَضز    گا

 .]1[ي زّس حوايت لطاض ه
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اعالػاات   یؿتن اعالػاات ضا تاط ؾاَزهٌس   يِ هٌهفاًِ تَزى ؾو یًظط ي واضوَبيا

ٍ  یحؿااتساض ، وااضوَب ي يا زض ا. زٍ عطفِ تٌاا قاسُ اؾات    يِ اضتثاعيتط پا، زّس هي حيتطج

ضا  یٍ، ح اعالػاات ياى تِ هَلغ ٍ ناح ياظ جط ذَاُ پاؾدتا هغو ي ؾاذتي  يهال یگعاضقگط

ت يع هَضز حوايضا ً گَ پاؾد، اهل اعالػاتوافكا  یت تطايُ ٍ تا ٍضغ هحسٍزطزوت يحوا

 .]1[ زّس هي لطاض

هٌهافاًِ   يًظاه جازيا یّسف حؿاتساض ييگَ پاؾدت يتط هؿ َل يزض واضوَب هثتٌ

ت ٍ يِ ضاتغِ هؿ َليي واضوَب تط پايا. اؾت ذَاُ پاؾدٍ  گَ پاؾداى يه اى اعالػاتياظ جط

َ  پاؾدت يتط هؿ َل يواضوَب هثتٌ زض. قَز هي اى زٍ عطف تٌايه ييگَ پاؾد ت يا ٌيػ، ييگا

ي ًحاَ  يتاس  یپصيط ت ٍ اثثاتيٌيػ .اؾتط يِ ًاگعىًِ تٌْا هغلَب تلاعالػات  یپصيط ٍ اثثات

زٌّس اعالػات اضائاِ قاسُ هٌغماا اظ ّاط گًَاِ       هي ٌاىيِ اعووٌٌس و هي تيحوا ذَاُ پاؾداظ 

َ  پاؾاد ي ًحَ اظ حاك  يتس ّا  ى، ي حاليزض ػ. هثطاؾت گَ پاؾد يشٌّ یطيؾَگ  تيا حوا گا

ٍ  یطيطزُ زض هظاااى ؾااَگوااِ يااتْ یِ ٍوااضا  يزٌّااس اعالػااات هااي ٌاااىيِ اعووااٌٌااس و هااي

َ  پاؾاد ًاِ   یپاصيط  ت ٍ اثثاات يا ٌيزض ًثاَز ػ . لاطاض ًرَاٌّاس گطفات    يوٌٌسگ گوطاُ ٍ ًاِ   گا

 .]2[ .تَاًٌس اظ حهَل اًهاف هغو ي تاقٌس يًو هيچ يّ ذَاُ پاؾد

عطفاي تاطای حؿااتساضاى ضاطٍضتي اجتٌااب     ػسالت ٍ تي، اظ ايي ضٍ ضػايت اًهاف 

ِ    ايي اهط هي. ًاپصيط اؾت ّاای ًاقاي اظ وٌتاطل گطزياسُ ٍ ًياع      تَاًس هٌجاط تاِ وااّف ّعيٌا

زض ٍالاغ ضػايات ػاسالت زض ؾيؿاتن     . هَجة اضتماا  جايگااُ حؿااتساضاى زض ؾيؿاتن گاطزز     

ای پيًَسی افكا ٍ تىطين انَل ٍ ضَاتظ اذاللي حطفِ، عاضقگطیاًهاف زض گ، حؿاتساضی

هياى اهَض هحَلِ هالي تا انَل اذاللي ٍ هؼياضّای اًؿااًي زض حاوويات ٍ لضااٍت تاَزُ ٍ     

لضاٍت هٌهافاًِ هٌجاط تاِ    . گطززهٌجط تِ ايجاز ًظاهي هٌهفاًِ هياى حؿاتساضاى ٍ جاهؼِ هي

 ًااى زيگاط زض جطيااى ػطضاِ     . ا هَجة هي قَزضتغييط زيسگاُ جاهؼِ زض هَضز حؿاتساضاى 

اى يا ه يِ تاِ ػٌاَاى ضاتغا   ىا تل، گطزًاس اعالػات حؿاتساضی اقيايي تاي جااى هحؿاَب ًواي    

 ُ  يِ تاا زض ًظاط گاطفتي حماَل    وا طًاس  يگ هاي  اعالػاات لاطاض   وٌٌاسُ  گعاضـ زٌّسُ ٍ اؾاتفاز

 .ٌٌسو هي ييياعالػات ضا تؼ یل ٍ هحتَاىق، اى ػطضِ اعالػاتيزض جط، ِيزٍؾَ
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فااِ اضائااِ اعالػااات ٍ   يِ ٍظواااؾاات  يٍ اًؿاااً ياعالػااات يؿااتويؾ یحؿاااتساض 

 يًظااام اعالػااات یسُ هٌااسياافا. اى ضا تااط ػْااسُ زاضزوٌٌااسگ تااِ اؾااتفازُ يهااال ّااای گااعاضـ

اى اعالػات يجط ین ٍ هٌافغ ّط زٍ ؾَيل ٍ تا زض ًظط گطفتي حطو هيتِ ػٌَاى  یحؿاتساض

َ  يا اى اعالػاات زض ا يا ٌٌاسُ جط يزض ٍالغ حؿاتساض  فط. ساتي هي تحمك . ِ اؾات يي ضاتغاِ زٍ ؾا

، طزيا گ هاي  لىِ تا حضَض حؿاتساض قو یتَزى ًظام حؿاتساض ياؾت تا تَجِ تِ اًؿاً يْيتس

پطضًا  تاِ    یحؿااتساض  ّاای  ل گعاضـىي هحتَا ٍ قييزض تؼ یگيط نيًمف لضاٍت ٍ تهو

 . ضؾس هي ًظط

اى يا جااز ػاسالت ٍ ًظاام هٌهافاًِ جط    ياض ايا ف تاِ ػٌاَاى هؼ  اًها، ي اهطيتا تَجِ تِ ا

تَاى گفات   هي ِوسُ ياعالػات زض جْت احماق حك ّط زٍ عطف ًِ تٌْا هْن هحؿَب گطز

 . اؾت یزض حؿاتساض يّواى همهَز ٍ ّسف انل

گاَ ٍ   ي پاؾاد يهٌهافاًِ تا   يجااز ًظااه  يا یًظاام حؿااتساض  ِ ّاسف  وا ن يطياگط تپاص 

ًظاام   هيا  يتِ اًهاف تِ ػٌَاى ّسف انل ياتيزؾت  یتطا الـي تيتٌاتطا، ذَاُ اؾت پاؾد

ِ    يا ا يٌااى تركا  يٍ اعو یسُ هٌسيزض جْت فا، يٍ اًؿاً ياعالػات  ي ًظاام تاِ زٍ عاطف هثازلا

ُ  پاؾاد ٍ  گَ پاؾد) َ  .قاَز  هاي  هحؿاَب  ياؾاؾا  يضاطٍضت ، (ذاَا گاط تاا تَجاِ    يز یاظ ؾا

، یضفتااض افاطاز حطفاِ ا   طز ٍ ىا ط حطفِ زض جاهؼاِ تاط اؾااؼ ػول   يگاُ ٍ تهَيجا یگيط لىق

واطا  . قاَز  هاي  كتط احؿااؼ يتَؾظ حؿاتساضاى تای  ي حطفِيضطٍضت تَجِ تِ انَل ٍ هَاظ

ِ يت هاَاظ يا گاُ تاا ػاسم ضػا  يط ٍ جايي تهَيِ اگط او ة يا ترط يٍ اناَل اذاللا  ای  ي حطفا

 ياتيجْات زؾات   یاض تاال تَزُ ٍ حطفِ حؿااتساض يتؿ ين  ى زض اشّاى ػوَهيٌِ تطهيّع، گطزز

 .ذَاّس پطزاذت يٌيگاُ ذَز تاٍاى ؾٌگيتِ جا

تٌاتطايي لعٍم تأويس تط اًهاف زض تثثيت جايگاُ حؿاتساضاى ضطٍضی تاَزُ ٍ پيكاٌْاز    

تاط اًهااف زض   ّا تِ تسٍيي ٍ تىاطين ّاط واِ لاَی    ؾاظهاى، گطزز جْت حهَل ايي اهطهي

ي ٍ ّااای  هااَظـ اذالليااات تااطای هااسيطاى هااال هٌكااَض اذاللااي ؾاااظهاى ٍ اجااطای تطًاهااِ

گاُ زاًكگاُ تِ ػٌاَاى هٌثاغ   يت ٍ جايي تا تَجِ تِ اّويػالٍُ تط ا .حؿاتساضاى هثازضت ًوايٌس
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ُ    یعيا ضِ يهْن پا ِ   هاي  كاٌْاز يپ، ّاا  زاًاف ٍ قاالَزُ  هاَظ هتاَى   ّاای  یعيا ض گاطزز زض تطًاها

ِ   یجْت ضقتِ حؿاتساض يزاًكگاّ ي هَظق اػواال   یكاتط يتَجاِ ت ای  تِ اتؼاز اذاالق حطفا

 .گطزز
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Justice and its position in financial 
Accountability system 

 
 
Justice as an effective factor of developing in 

organizational justice plays an important role in accounting 
and accountability system. Justice is emphasized as a 
significant judicative criterion of reporting in ethical 
principle of accounting. Because such this phenomenon is 
considered as warranty of accuracy and conformity of 
financial statements are prepared and verified by 
accountants. If we accept that accounting system is an 
information transmission flow between responder and who 
takes respond, accountant is supposed to be considered as 
third side of this transmission to secure both sides about 
developing fluent flow of information. Thus, the role of 
accountant usefulness as an insurance role in information 
flow is realized just by conformity to justice. 

 
Key words: Justice, Financial accountability system, 

Accounting system 
 


