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   چکیده

 و اخالقی غیر تجاری های رویه از شواهدی بیانگر ویکم، بیست قرن در آغاز بزرگ موسسات و ها شرکت مالی فروپاشی و ها رسوایی موج

 نقش از ذینفعان انتظارات و گردیده تلقی جهانی دغدغه یک جامعه بر ها شرکت تاثیر دیگر، از طرفی و است اجتماعی بعد از مسئوالنه غیر

 کسب ادبیات مهم در و نوظهور مفهوم ظهور به منجر جامعه، در ها شرکت اثرات به توجه. است افزایش حال در جامعه در واحدهای تجاری

 جدید تقاضاهای به پاسخگویی جهت در های مختلفی واکنش ها، شرکت. است گردیده ها شرکت پایندگی و اجتماعی مسئولیت نام به کار و

 به را شرکتها اجتماعی مسئولیت گرفتن نظر در و داده تغییر را خود و حاکمیتی سازمانی فرهنگ ها شرکت برخی که ای گونه به دارند

 مسئولیت های نسل تکاملی فرآیند تشریح با ابتدا است شده سعی مقاله این دراند  پذیرفته تجاری شان های فعالیت اصلی هسته عنوان

 افشاء و گزارشگری حوزه در شرکتها پایندگی و اجتماعی مسئولیت ابعاد همچنین، و داشته آن تعاریف ، بر مفاهیم مروری شرکتها، اجتماعی

 گردد. ارائه مقوله این در غالب های واژه به با توجه

 

 

 

 شرکتها،مدیریت اجتماعی مسئولیت حسابداری ،: کلیدی های واژه

 

 

 

 



 

 مقدمه 

 و امدارانسه و رفت از بین مالی های صورت به نسبت گذاران سرمایه اعتماد جدید، هزاره در مالی های رسوایی وقوع با

 در آن افشاء و اعیاجتم مسئولیت زمینه در واحدهای تجاری تعهدات به مالی، ابعاد بر عالوه که داشت آن بر را اعتباردهندگان

  [1].نمایند توجه پیش از بیشتر سرمایه بازار

 تصمیمات در عیاجتما و محیطی عوامل کردن وارد دنبال به دارد که اشاره جنبشی پیدایش به ها شرکت اجتماعی مسئولیت واژه

 محیطی تزیس و اجتماعی عملکرد ارتقای جهت در تالش آن، از هدف و است حسابداری تجاری و استراتژی ها، شرکت تجاری

 الزامات فراسوی ها شرکت داوطلبانه مشارکت باشد می اقتصادی ابعاد ، به ها شرکت اجتماعی مسئولیت بیان، دیگر کنار به در

 اطالعات اءافش و گزارشگری قالب در آن ذینفعان انتظارات و شرکت شکاف بین کاهش برای روش یک و شود می اطالق قانونی

 به اند؛ داده اننش خود از مختلفی های واکنش جدید تقاضای به پاسخگویی راستای در ها شرکت البته، .رود می شمار به اضافی

 فعالیت اصلی ههست عنوان به را اجتماعی گرفتن مسئولیت نظر در و داده تغییر را خود فرهنگ ها شرکت از برخی که ای گونه

 [1]. اند پذیرفته شان تجاری های

 اقتصادی یماتتصم برای اطالعات سودمند ارائه غیرمالی و مالی گزارشگری اصلی هدف مالی، گزارشگری نظری مفاهیم اساس بر

 هیئت و مالی حسابداری استانداردهای هیئت مشترک چارچوب نظری 8 شماره حسابداری بیانیه با مطابق. است تجاری و

 صادقانه یانب و بودن مربوط کیفی های ویژگی از که است سودمند صورتی در المللی، اطالعات بین حسابداری استانداردهای

 [2].برخوردار باشد

 اجتماعی، های مسئولیت رسانی اطالع ابزار و مالی های شرکت، صورت مالی عملکرد و مالی وضعیت از جامعه سازی آگاه ابزار

ارزش  با باطارت طریق از غیرمالی اطالعات و مالی اطالعات سودمندی .است اجتماعی گزارشگری مسئولیت طریق از آن افشای

به . گردد می القاط شرکت یک بنیادی ارزش است گیری اندازه قابل اطالعات ، انعکاس در اطالعات توانایی به ارزش با ارتباط

 و قیمت نوسان یحتوض منظور به شده مخابره قلم توانایی به ها شرکت شده توسط ارائه های گزارش ارزش با ارتباط دیگر، بیان

 [2]شود. می اطالق بازده

 مطالعه ادبیات 

 و وظایف از انسان که آنچه و. است مواخذه و تعهد ضمان، ضمانت، مسئول، از جعلی مصدر مسئولیت،“ لغت در :1مسئولیت

 دیگری به که ضرری رفع بر شخص قانونی تعهد ”مسئولیت حقوقی اصطالح در و. ”باشد آن مسئول و دار عهده افعال و اعمال

 .”است کرده وارد

 

 مدیریت اطالعات تفسیر و تحلیل و تجزیه ، پردازش و گیری اندازه ، تعریف به آن در که فرایندی :2حسابداری مدیریت 

 . شود می پرداخت

                                                             
1 Responsibility 
2 Management accounting 



 
 چند یا یک به دستیابی برای پیوسته نسبتاً صورت به است بیشتر یا نفر دو از متشکل اجتماعی واحد یک سازمان :3سازمان 

 .کندمی فعالیت مشترک هدف

 

 اجتماعی حسابداری مسئولیت

 مطرح اوس لین و ، موبلی ، آندرسون مثل نویسندگانی توسط میالدی 60 دهه اوایل در اجتماعی مسئولیت حسابداری مفهوم

 انجمن توسط م 70 دهه اوایل در مفهوم این آمریکا در. نامید اجتماعی مسئولیت حسابداری پدر بعنوان باید را آندرسون.  شد

 وجود با و شد ازآغ اجتماعی مسئولیت حسابداری در گیری اندازه به مربوط مشکالت و موانع بررسی منظور به امریکا حسابداری

 سئولیتم حسابداری استانداردهای تدوین خصوص در.  است حسابداری مباحث جدیدترین از مفهوم این هنوز سال 40 گذشت

 حسابداری المللی بین فدراسیون ، صنعتی کشورهای در بشر حقوق و زیست محیط هوادار سازمانهای فشار دلیل به اجتماعی

(IFAC) مفهوم این ردهایاستاندا تدوین با رابطه در را ها بیانیه ای مجموعه و کرد معطوف موضوع این به معطوف را خود توجه 

 تئوری عنوان با ای مقاله تهران دانشگاه حسابداری های بررسی فصلنامه در 1372 سال پاییز در اولین ایران در.  نمود صادر

 [3].است شده ارائه خصوص این در زیادی مقاال تاکنون و شد مطرح اجتماعی حسابداری

 و دهند می ارقر ارزیابی مورد خاص های جنبه از را تجاری واحد عملکرد مالی، حسابداری سیستم توسط شده ارائه گزارشهای

 گروههایی فعمنا معطوف را توجه بیشترین و دانند می موفقیت عدم یا موفقیت شاخص را تجاری واحد مالی توان و آوری سود

 : از اندعبارت آنها مهمترین که کنند می

  بالقوه؛ و بالفعل گذاری سرمایه -

  تجاری؛ واحد مدیران -

  بالقوه؛ و بالفعل دهندگان اعتبار -

  دولتی؛ سازمانهای -

  تجاری؛ واحد کارکنان -

  مشتریان؛ -

 .فروشندگان -

 منافع و ها هزینه) اجتماعی اثرات گزارشگری و گیری اندازه آن هدف که است حسابداری دانش از بخشی اجتماعی حسابداری

 می فعالیت آن در که است ای جامعه از عضوی تجاری واحد هر که آنجایی از . است تجاری واحد فعالیتهای از ناشی( اجتماعی

 که جامعه اعضای بین اجتماعی نوشته نا قراردادهای به استناد با و است جامعه اعضای سایر با تعامل در مستمر طور به و کند

 محدود را آنها و باشد آگاه خود مسئولیتهای و تعهدات از تجاری واحد دارد، ضرورت ، اند شده وضع اعضا تمامی منافع حفظ برای

 دهندگان اعتبار قبیل از اجتماع گروههای سایر قبال در دیگری مسئولیتهای و تعهدات بلکه نداند، سهامداران منافع حفاظت به

                                                             
3 Organization 



 
 همچنین. کند احساس خود پیرامون زیست محیط همچنین و جامعه در موجود گروههای و فروشندگان و مشتریان کارکنان، ،

 عملکرد تا دهد می امکان ذینفع طرفهای به که سازمان یک توسط منتشره اطالعات با ارتباط در توان می را اجتماعی حسابداری

 [3]. کرد تعریف ، کند ارزیابی(  منفی و مثبت)  اجتماعی مسائل با مواجهه در را سازمان

 

 :اجتماعی مسئولیتهای حسابداری سیستم مفروضات

 : از اندعبارت اجتماعی مسئولیتهای حسابداری سیستم اساسی فرض چهار

 . آنهاست انجام به پایبند که دارد تعهداتی خود پیرامونی جامعه قبال در تجاری واحد هر -1

 حاصل وریبهره حداکثر آنها از استفاده و کارگیری به در دارد ضرورت پس است، محدود و کمیاب اجتماع اقتصادی منابع -2

 . شود اجتماعی های هزینه از بیش آنها مصرف از حاصل اجتماعی منافع که ای گونه به آید،

 نیازمند اغلب پاکیزه هوای و آب مثال. گیرند نمی قرار دسترس در رایگان اینچنین دیگر اند، بوده رایگان قبال که کاالهایی -3

 در باید تجاری واحد پس است، پاالیی خود عملیات و زیست محیط آلودگی کنترل به مربوط مقررات از ناشی سنگین مخارج

 . دهد قرار اجتماع اختیار در را منافعی آنها از استفاده ازای

 آنها شده انجام مقدار همچنین و خود به نسبت تجاری واحد اجتماعی، تعهدات میزان از که است جامعه مسلم حقوق از -4

 . گیرد صورت حسابداری گزارشگری مبانی و اصول براساس است الزم آگاهی این و یابد آگاهی

 همان زیادی حدود تا اصول این که گفت باید اجتماعی، مسئولیتهای حسابداری سیستم اساسی مفاهیم و اصول با رابطه در اما

 سیستم اهداف با هماهنگ تا گیرد صورت آنها در تعدیلی است، الزم ولی است، مالی حسابداری سیستم مفاهیم و اصول

 حسابداری شخصیت مفهوم شمول دامنه است الزم مالی حسابداری در مثال برای. شود اجتماعی مسئولیتهای حسابداری

  بین معامالت شامل باید حسابداری معامله مفهوم گسترده یا و گردد تجاری واحد پیرامون جامعه گیرنده بر در و یابد گسترش

 منافع و ها هزینه شامل حسابداری سود همچنین و شود دیگر طرف عنوان به خود پیرامونی جامعه و طرف یک از تجاری واحد

 [3].کرد محاسبه را گذاریسرمایه اجتماعی بازده بتوان آن از پس تا شود تجاری واحد اجتماعی

 : اجتماعی حسابداری مفاهیم

 را کاربردی و عملی های دیدگاه مفاهیم، مقابل، در و کرده فراهم را اساسی و تئوریک چارچوب اجتماعی، حسابداری هدفهای

 های هزینه  و منافع گیری اندازه و تعیین اجتماعی، حسابداری هدفهای از یکی شد، اشاره که طور همان. نماید می ارائه

 میدهد نشان را مشارکت این از بخشی فقط حسابداری سود. است تجاری واحد اجتماعی مشارکت خالص نهایتاً و اجتماعی

 به اقتصادی معامالت با همزمان طور به که را دیگری متعدد معامالت و شده گیری اندازه بازار، معامالت اساس بر صرفاً زیرا

 . است گرفته نادیده را داده روی جامعه و تجاری واحد بین غیررسمی طور

 

  :اجتماعی معامالت-1



 
 و تصمیمات از ای نتیجه که است آن پیرامون جامعه و تجاری واحد بین متقابل مبادالت و معامالت اجتماعی، معامالت

نمایان  اقتصادی معامالت بازار در که است این معامالت نوع این ویژگی. اوست پیرامون جامعه و تجاری واحد اقتصادی اقدامات

 مناسبی معیار مالی، دوره خالص سود قابل در آن تاثیرات خالص صورت به اجتماعی معامالت گزارشگری شناسایی. نیستند

 [3].است تجاری واحد اجتماعی تاثیر بررسی برای

 :اجتماعی سود -2

 که است مالی دوره طی پیرامونیاش جامعه با تجاری واحد اجتماعی معامالت تاثیرات و مشارکت خالص اجتماعی سود

 با اجتماعی های هزینه صحیح تطابق اجتماعی، سود محاسبه هنگام در. میآید دست به اجتماعی منافع و ها هزینه ازمقایسه

 [3].گیرد صورت باید اجتماعی منافع

 

 منعقد اجتماعی قرارداد تجاری واحد با رسمی غیر طور به که هستند اجتماعی های گروه اجتماعی، ارکان:اجتماعی ارکان-3

 رسمیت به اجتماعی ارکان این مرسوم حسابداری سیستم در. است تجاری واحد برعهده اجتماعی تعهدات آن پیامد و اند کرده

 گزارش و ثبت آن، دوره طی تغییرات و تجاری واحد رسمی تعهدات و سهام صاحبان حقوق و سرمایه فقط و نشده شناخته

 سرمایه)) حساب طریق از تجاری، واحد به نسبت اجتماعی وعالیق حقوق این  اجتماعی، حسابداری سیستم در .میشود

 [3].است گزارشگری و شناسایی قابل ،((اجتماعی

 :اجتماعی سرمایه-4

 حقوق چنین گزارشگری و ثبت. است تجاری واحد به نسبت اجتماعی ارکان ادعاهای و حقوق عالیق، میزان اجتماعی، سرمایه

 سرمایه گزارشگری و گیری اندازه حال عین در ولی باشد نداشته مطابقت مرسوم حسابداری سیستم با است ممکن عالیقی و

 مدیریت که گونه بدین. بود خواهد گیری تصمیم هنگام کنندگان استفاده برای مفید و سودمند مبنایی عنوان به اجتماعی

 اجتماعی عالیق و حقوق مالی، مالحظات گرفتن نظر در با همزمان روزمره، اقتصادی گیریهای تصمیم در تجاری واحد

 عمومی تسهیالت اشتغال، زیست، محیط بر تولیدش چگونگی و جدید کارخانه یک تاسیس که اثراتی جمله از شده، شناسایی

 نظر در را داشت، خواهند اقداماتی چنین دنبال به اجتماعی های گروه از کدام هر که هایی هزینه و منافع و ادعاها و... و

 [3].میگیرد

 :اجتماعی دارایی خالص-5

 عمر طول در تجاری واحد فعالیت اثر در جامعه منابع تحلیل و جامعه منابع افزایش التفاوت به ما اجتماعی، دارایی خالص

 واحد عملیات فرایند در سود کسب بالقوه منبع یک عنوان به مرسوم حسابداری سیستم در اجتماعی دارایی خالص. اوست

 بهینه گیریهای تصمیم برای سودمند مبنایی میتواند اجتماعی دارایی خالص که حالی در نمیشود؛ گزارش و شناسایی تجاری

 مورد در کافی اطالعات داشتن با میتواند تجاری واحد مدیریت مثال، طور به باشد؛ تجاری واحد مدیریت و کنندگان استفاده

 تولیدی کاالهای شده تمام بهای بندی بودجه و جدید پرسنل استخدام شده تمام بهای برای را الزم اطالعات اجتماعی، منابع

 [3].کند اتخاذ را بهتری تصمیمات و داشته اختیار در

 



 
 :اجتماعی های مسئولیت حسابداری سیستم اجرای مشکالت و مزایا

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می اجتماعی های مسئولیت حسابداری سیستم اجرای مزایای مهمترین از

 :دارد وجود اجتماعی های هزینه گزارشگری در شیوه دو

  مالی صورتهای همراه یادداشتهای در گزارشگری -1

 

 مستقل و مجزا صورت به اجتماعی هایهزینه گزارشگری–2

 برنامه در مشارکت و محیطی زیست فعالیتهای در را آنها حضور و شود می تجاری واحدهای اجتماعی نقش افزایش موجب -1

 .دهد می افزایش اقتصادی و اجتماعی توسعه های

 :شد خواهد نتیجه دو به منجر خود که ملی حسابهای در زیست محیط موضوع کردن وارد برای شرایط شدن فراهم-2

 ملی؛ سطح در اجتماعی و اقتصادی توسعه ریزانبرنامه برای اهمیت با اطالعات کردن فراهم:  اول

 . داخلی ناخالص تولید محاسبه به مربوط هایمؤلفه و روشها بهبود برای شرایط کردن فراهم:  دوم

 می آنها مهمترین از که دارد وجود نیز متعددی مشکالت اجتماعی، مسئولیتهای حسابداری سیستم اجرای مزایای مقابل در اما

 [3].کرد اشاره اجتماعی منافع و ها هزینه گزارشگری و گیری اندازه به مربوط مشکالت به توان

 

 :اقتصادی و اجتماعی های هزینه تفکیك مشکالت

 است؛ تجاری واحد اقتصادی و اجتماعی تعهدات از گرفته نشئت تجاری واحد هر اقتصادی هایهزینه و اجتماعی های هزینه

 گزارشهای کنندگان تهیه که مشکلی اما.  باشند تجاری واحد ارادی خواسته یا و قانونی الزامات دلیل به است ممکن که تعهداتی

 یکدیگر، با تعهدات اینگونه از برخی امتزاج و اختالط زیرا. است هزینه نوع دو این تفکیک به مربوط هستند، روروبه آن با اجتماعی

 به مربوط های هزینه یا و توسعه و تحقیق هایهزینه مثال برای. کند می ایجاد آنها بین فاصل خط کشیدن در را مشکالتی

 به است ممکن دیگر طرف از که حالی در ، شوند گرفته نظر در اجتماعی هزینه عنوان به تواندمی محصول ایمنی ضریب افزایش

 کنندگان تولید سایر با بیشتر رقابت توانایی و فروش حجم افزایش قصد به که شوند گرفته نظر در اقتصادی هزینه یک عنوان

 نظر در کارکنان علمی پیشرفت برای فرصتی کردن فراهم منظور به است ممکن کارکنان آموزش به مربوط های هزینه یا و باشد

 اقتصادی های هزینه عنوان به را ها هزینه اینگونه توان می که حالی در است، اجتماعی هزینه نوع یک صورت این در که گرفت

 [3].باشند گرفته صورت سودآوری افزایش نهایت در و وری بهره افزایش قصد به که کرد نگاه نیز

 

 :اقتصادی از اجتماعی های هزینه تفکیك معیارهای

 :از اندعبارت که دارد وجود یکدیگر از ها هزینه اینگونه تفکیک برای معیار دو حسابداری نظری مباحث در



 
  هزینه؛ یا فعالیت نوع یک انجام از هدف معیار-1

 .قانونی الزامات معیار-2

 به که هاییهزینه یا و دهد می انجام عمومی افکار نزد خود جایگاه بهبود قصد به تجاری واحد که هایی هزینه ، اول معیار طبق

 دوره در سیاحتی و علمی مسافرتهای کردن فراهم ، جامعه افراد و کارکنان آموزش ، زیست محیط پاکیزگی به کمک قصد

 الزامات روی از چه باشد اراده روی از آنها انجام چه ، بود خواهند اجتماعی هزینه نوع یک ، گیردمی صورت تعطیالت

 .شوند می گرفته نظر در اقتصادی هزینه گیرد، می صورت تجاری واحد سود افزایش منظور به که هاییهزینه.قانونی

 .بود خواهند اقتصادی هایهزینه از اجتماعی های هزینه تفکیک معیار قانونی، الزامات دوم، معیار طبق اما

 می گرفته نظر در اقتصادی های هزینه عنوان به دهد، می انجام قانونی الزامات اساس بر تجاری واحد که هایی هزینه بنابراین

 محیط بهداشت و کار ایمنی وسایل همچنین و کارکنان ذهاب و ایاب وسیله که باشد کرده ملزم را تجاری واحد قانون، اگر. شوند

 روی از تجاری واحد که هایی هزینه اما. انداقتصادی هزینه بلکه بود، نخواهند اجتماعی هزینه ها هزینه اینگونه کند، فراهم را

 .شوند می گرفته نظر در اجتماعی هزینه نوع یک عنوان به دهد،می انجام قانونی الزام نه و خواست

 

 سهامداران، جمله از های ذینفعان خواسته به پاسخ در فعال طور به شرکت توجه میزان دهنده نشان شرکتها اجتماعی مسئولیت

 مؤثر ابزار یک عنوان به اغلب شرکت اجتماعی مسئولیت دیگر، عبارتی به. است تر وسیع بطور جامعه و کنندگان تأمین کارکنان،

 از حمایت آوردن دست به سازمانی، منابع از مؤثر استفاده از اطمینان کسب جانب سهامداران، از حمایت آوردن بدست برای

 گذاران سرمایه از سوی گرفتن قرار موشکافانه بررسی مورد از کاستن و جامعه به مشروعیت های سیگنال ارسال ها، جانب رسانه

 [4].است کارکنان و

 فشارهای واسطه به شرکت درواقع. دارد قدرت منبع دو در ریشه اجتماعی مسئولیت های گزارشگری محرک خالصه، بطور

 از دولت سو دخالت یک از. است اجتماعی مسئولیت گزارشگری به مسئول سهامداران و گذار قانون نهادهای سوی وارده از

 به را آنان شرکتها، فعالیت اجتماعی به آثار ذینفعان و سهامداران توجه دیگر، سوی از و ها مجازات قانونی ضوابط وضع طریق

 [4].میدهد سوق اجتماعی عملکرد زمینه در پاسخگویی

 

 خالصه و نتیجه گیری 

هر چند هدف اصلی سازمان ها افزایش کارایی و کسب سود است ، ولی در در عصر اطالعات و جهانی سازی برای دستیابی به 

موفقیت ، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخالقی ، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را 

یابی به اهداف باالتر و واالتری را امکان پذیر سازند . رعایت اخالق کسب و کار و اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند ،تا دست

از افزایش چندگانگی و افزایش درامد ، از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان ، استفاده از مزایای ناشی اجتماعی مسئولیت

 د . سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهن



 
پایبندی رهبران و مدیران سازمان ها به اصول اخالقی ، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان ، توجه و 

تاکید بر اصول اخالقی حهان شمول ، تدوین منشور اخالقی سازمان ، اقدامات متناسب و سازگار از جمله اقداماتی است که 

 انجام دهند .مدیران می توانند در این زمینه 
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