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 چکیده 
 صحیح اداي مبانی از یکی به تبدیل موضوع این كه طوري به است، ترشگس درحال اجتماعی حسابداري كارگیري به و شناخت

 حسابداري به نیز داوطلبانه هايسازمان و ايمشاوره موسسات بزرگ، شركتهاي عالقه دیگر سوي از . است شده اجتماعی مسئولیت

 این میبرند كار به خود اجتماعی اثرات بیارزیا جهت را اجتماعی حسابداري بزرگ روش هايشركت كه حال ست.ا یافته افزایش اجتماعی

 باید چه كارهایی مشکل این رفع براي و چیست؟ آن دلیل دهد رخ شکست اگر میخورد؟ شکست مورد این آیا میشود كه مطرح سئوال

ست محیطی اجتماعی و زی حسابداري در واقع است؟ مناسب شركت اي توسعه فعالیتهاي اثرات ارزیابی جهت روش این آیا داد؟ انجام

 در بالقوه وتغییرات است نهفته محیطی زیست و اجتماعی حسابداري در خود مشکالت این درواقع. است قبیل این از سواالتی به پاسخگوي

 .قرارمیدهد بررسی مورد را حسابداري

 

 

لیتهاي ،ارزیابی اثرات اجتماعی،ارزیابی اثرات فعازیست محیطی،حسابداري،حسابداري اجتماعی واژگان کلیدی:

 .وسعه ايت
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 مقدمه 

باشد. با این حال؛ این فرآیند حسابداري به شکل سُنتی و ابتدایی، در رابطه با گزارش میزان سود از تبدیل سرمایه طبیعی به كاالها می   

سائل اكنون بیشتر گیرد. این مدار اجتماعی در خصوص تأثیر آن روي جوامع شهروندي و طبیعت صورت میحسابداري بدون تفکر معنی

-هاي زیادي نظیر گرم شدن كره زمین ، كاهش منابع طبیعی و رشد جمعیت تهدید میاند چراكه محیط ما با بحرانمورد توجه قرار یافته

ارزش ویژه زیبایی و ارزش ذاتی آن نسبت به ها داشته باشد اگر طبیعت، بهاي در پاسخ به این بحرانتواند نقش عمدهشود. حسابداري می

هاي ایجاد شده ي مسائل ممکن مختلف جهت بازخورد با آسیبهدف اصلی این مقاله ارائه اقتصادي طبیعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 (.2017، 1باشد )لمانتوسط حسابداري می

 از یکی به عنوان زیست از محیط حفاظت مسئله امروزه دسترس، در طبیعی منابع بودن محدود و جمعیت افزون روز رشد به توجه با   

 و سیاسی مرزهاي به محدود زیست محیط است كه حفظ این اهمیت حائز نکته است. شده مطرح بشري جامعه مسائل مهمترین

 سیستم یک نیازمند زیست محیط حفظ مسئله سیستمی، نگرش با را میطلبد. كره زمین ساكنان همه جمعی اهتمام و نیست جغرافیایی

 به عنوان اطالعات حسابداري سیستم .درآید اجرا به مدیریتی هايسیستم سایر با یکپارچه به صورت كه است زیست محیطی مدیریت

 آالینده هاي تولیديشركت سوي از زیست از محیط حفاظت به كمک در بسزایی نقش تواندمی مدیریت اطالعات سیستم مهمی از جزء

 (.1382طینت و میرسمیعی، بگیرد )خوش برعهده

 كلیه منافع كه است ايگونه به سازمان هايو ارزش هافعالیت میان اتحاد و پیوستگی سازمان، اجتماعی هايمسئولیت از منظور    

 عبارت به گردد، منعکس سازمان عملکرد و سیاست در جامعه، عموم و سرمایه گذاران كاركنان، مشتریان، سهامداران، شامل ذینفعان

عمومی  رفاه بهبود جهت در و باشد داشته مسئولیت احساس جامعه به نسبت و بداند اجتماع از جزیی را ودهمواره خ باید سازمان دیگر

 (.1390خانی، جوري و علیكند )مران تالش شركت مستقیم منافع از مستقل اي گونه به

نایی آن براي فراهم كردن صورت كاملی هاي اخیر منجر به انتقاد چارچوب گزارشگري مالی سنتی و تواهاي انجام شده در سالپژوهش   

هاي مختلف در جامعه، متقاضی اطالعات یا هاي شركت و اداي پاسخگویی آن شده است. شواهد تجربی نشان میدهد كه گروهاز فعالیت

. گزارشگري كنندهاي سازمان تکیه میهاي شركت براي آگاهی از فعالیتپاسخگویی زیست محیطی و اجتماعی هستند و برخی بر گزارش

اي طرفانهها باید اطالعات بیه در قبال عملکرد خویش است. گزارشزیست محیطی و اجتماعی ابزاري براي پاسخگویی و حسابدهی شركت

نیا و فراهم كنند كه به ذینفعان اجازه دهد تا برآورد قابل اطمینانی از عملکرد زیست محیطی و اجتماعی سازمان داشته یاشند )طالب

 (.1391ان، همکار

                                                           
1 Lehman 
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 مبانی نظری پژوهش

 تاریخچه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی

 هاي مسئولیت حسابداري در قالب زیست محیط حسابداري مبحث طرح اولیه شروع زمان را 1980  تا 1971 هايسال زمانی فاصله   

 سوي به اجتماعی هاي مسئولیت بداريحسا ادبیات حسابداري از تأكید 1990 تا 1981 هاي سال فاصله در .دانند می اجتماعی

 كه شد كشیده سو این به فلسفی مباحث تمركز و تر تحلیلی ارتباط، این تغییرات در و رویکرد داد جهت تغییر زیست محیط حسابداري

 توجه بعد، به  1990 از دهه .است ضروري و مناسب شركت مالی هاي صورت در اطالعات افشاي براي زیست محیطی نوع اطالعات چه

 مفاهیم با ها شركت ایران در .جلب كرد خود به را و حرفه ها دانشگاه در حسابداران عالقه و یافته گسترش زیست محیط حسابداري به

-جوري و علی)مران است شده پرداخته محیطی زیست و مقررات قوانین به وضع و صرفاً نداشته كافی آشنایی زیست محیط حسابداري

 (.1390خانی، 

 حسابداری اجتماعی و زیست محیطی مفهوم

 هزینه و اجتماعی و گزارشگري اثرات گیري اندازه آن هدف كه است حسابداري دانش از بخشی محیطی زیست و اجتماعی حسابداري    

 رایندف محیطی زیست و اجتماعی حسابداري .است تجاري هاي واحدفعالیت از ناشی ) اجتماعی منافع و ها هزینه(  محیطی زیست هاي

 حسابداري .اوست پیرامونی جامعه و تجاري واحد بین این معامالت متقابل تأثیرات و گزارشگري معامالت و گیري اندازه گردآوري،

 ایفاي توان از پیرامونی اش،ارزیابی جامعه و تجاري واحد متقابل تأثیرات و گزارشگري گیري اندازه طریق از محیطی و زیست اجتماعی

 (.1392سازد )شیپوریان و رنجبر،  می پذیرامکان را اجتماعی تعهدات

-ریزي، اعم از خطهاي سطوح مختلف برنامهگیريحسابداري اجتماعی و زیست محیطی ابزاري است كه عواقب محیط زیستی، تصمیم   

گردند، مورد ارزیابی بندي میقههاي عملیاتی را كه در مجموع به عنوان سطوح راهبردي طبریزي و برنامهگذاري، طرحگذاري، قانونمشی

هاي انجام شده در جهت تحقق توسعه پایدار شکل گرفته است و دهد. مفهوم حسابداري اجتماعی و زیست محیطی به دنبال تلشقرار می

-باشد  )صفريمیریزي تعریف شده وجه مشخصه این نوع ارزیابی، توانایی آن در بررسی آثار تجمعی، سینرژیک و القایی در محدوده برنامه

 (.1394گرایلی و همکاران، 
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 های مربوط به حسابداری اجتماعی و زیست محیطیسیر تکامل نظریه

 بر .شد ارائه  1960  دهه در فریدمن میلتون توسط و گیرد می نشأت كالسیک هاي تئوري از نظریه فریدمن: این میلتون نظریه   

 این البته .سهامداران است ثروت كردن حداكثر آن تبع به و سود رساندن حداكثر به نآ و دارد هدف یک فقط شركت این، مفهوم اساس

 حقوقی باشد. و اخالقی چارچوب قالب یک در كه است حمایت قابل و شده پذیرفته جایی تا هدف

حداكثر  به با رابطه اعی دراجتم اهداف آن اساس بر و است گردیده ارائه میالدي  1970  دهه در دوم گالیتر: نظریه و باندر نظریه   

 سهامداران، بین حقوق كه كنند اتخاذ بایستی تصمیماتی شركتها مدیران نظریه این طبق . گیرد می قرار توجه مورد سود رسانیدن

 كنند. ایجاد تعادل مردم عامه و مشتریان كاركنان،

 به باید مدیران بنابراین .نیست اهداف پایانی نقطه سود كردن حداكثر نظریه این اساس جامعه: بر و مالکان منافع میان تعادل نظریه

اهداف  از مناسبی سطح هم و شود كسب هم سود كه باشند سود از مناسب سطح دنبال به سود كردن جهت حداكثر در تالش جاي

 .گردد تأمین اجتماعی

 .تاس حقوقی و اخالقی چارچوب یک در سهامداران منافع كردن حداكثر مالک اول نظریه در

 گرفتن نظر در است با براي سهامداران سود كردن حداكثر مالک، آن در كه دهد می اول نظریه به تري گسترده شکل دوم نظریه

 ..... و كاركنان مشتریان، نظیر ها گروه دیگر حقوق

 و آید می به حساب ت شركتفعالی نتایج از یکی عنوان به تنها سود و بوده ذینفع افراد تمام قبال در ها شركت مسئولیت سوم نظریه

آورد )شیپوریان و  می بوجود را مسئولیت بیشتري اجتماع در كه گردد اتخاذ كارهایی از دسته آن اساس بر باید سازمانی تصمیمات

 (.1392رنجبر، 

 مفروضات سیستم حسابداری اجتماعی و زیست محیطی

 :از عبارتند محیطی زیست و اجتماعی حسابداری سیستم اساسی چهارفرض

 .است آنها انجام به پایبند كه دارد تعهداتی خود پیرامونی جامعه قبال در تجاري واحد هر (1

 آید، حاصل وريبهره حداكثر آنها از استفاده و بهکارگیري در دارد ضرورت پس است، محدود و كمیاب اجتماع اقتصادي منابع (2

 .شود اجتماعی هايهزینه از بیش آنها مصرف از حاصل اجتماعی منافع كه گونهاي به
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 نیازمند اغلب پاكیزه هواي و آب مثالً نمیگیرند قرار دسترس در رایگان اینچنین دیگر بودهاند، رایگان قبال كه كاالهایی (3

 در باید تجاري پس واحد است، خودپاالیی و عملیات زیست محیط آلودگی كنترل به مربوط مقررات از ناشی سنگین مخارج

 .دهد قرار اجتماع اختیار در را نافعیم آنها از استفاده ازاي

 آنها انجام شده همچنین مقدار و خود به نسبت تجاري واحد اجتماعی، تعهدات میزان از كه است جامعه مسلم حقوق از (4

 (.1392گیرد )شیپوریان و رنجبر،  صورت گزارشگري حسابداري مبانی و اصول اساس بر است الزم آگاهی این و یابد آگاهی

 

 ی افشای اطالعات اجتماعی و زیست محیطیهاتئوری

 تئوري :جمله از دهدمی را توضیح اجتماعی و محیطی زیست اطالعات افشاي براي شركت انگیزه كه دارد وجود مختلفی هاييتئور   

 سازمانی. تئوري ذینفعان، تئوري مشروعیت، تئوري سیاسی، اقتصاد

 سیاسی اقتصاد تئوری .1

 مسائل گرفتن نظر بدون در تواننمی را اقتصادى مسائل و نیستند هم از جدا اقتصاد و سیاست جامعه، ،سیاسى اقتصاد تئورى در   

 فعالیتهاى به دادن مشروعیت و حفظ براى ایجاد، ابزارى مثابه به حسابدارى هاى نظریه،گزارش این در .كرد بررسى سیاسى و اجتماعى

 استفاده از وسیعى طیف براى اقتصادى و اجتماعى سیاسى، مقاصد جهت انتقال بزارىا عنوان به مالى گزارشگرى واقع در .است موسسات

رو این از باشند صادقانه بیان و جانبدارى عدم طرفى،بی ویژگى داراى نمىتوانند حسابدارى هاىبنابراین گزارش .رودمی كار به كنندگان

 (.1391نیا و همکاران، شود )طالبمی مبادله نهاآ محیط و هاشركت میان كه است محصولى همانند گزارشگرى مالى

 مشروعیت تئوری .2

 .نماید دستکارى یا آن را و گذاشته اثر منبع این بر مىتواند سازمان اما است وابسته آن به سازمان حیات كه است منبعى مشروعیت   

 كه كندمی بیان تئورى این .دهند را افزایش نمشروعیت آ تا مىکنند سعى شکلى هر به سازمان حیات ادامه براى مدیران به عبارتى،

 جایى و گرفته شکل جامعه از بخشى بهعنوان و باشد مطابق سیستم حسابدارى آن ارزشى سیستم كه است مشروع زمانى سازمان یک

 اما بود سازمان مشروعیت براى مناسبى معیار سود حداكثرسازى گذشته در .شودمی مشروعیت سازمان تهدید دارد، وجود تطابق عدم كه

 جبران را زیست محیط به وارده خسارات ها شركت كه است این سازمان مشروعیت معیار هاى اخیردر دهه جوامع انتظارات تغییر با

 (.1391نیا و همکاران، نمایند )طالب جلوگیرى وقوع آن یا از كنند
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 ذینفعان تئوری .3

 كندمی منعکس هاى شركتاستراتژي توسعه براى تالش شركت، برنامه چارچوب یک در را اجتماعى هاىمسئولیت تشکیل تئورى این   

 به شدت شركت پاسخگویى واژه در را AESتوضیح بالقوۀ افشاء  یک همچنین و برسد سازمان كلیدى ذینفعان گروه یک تأیید به كه

 و محیطى اجتماع اهداف بین تبادل و محیطى و اجتماعى هاىشركت به سوى مسئولیت استراتژیک جهت گیرى ذینفعان، تقاضاى

 (.1391نیا و همکاران، شود )طالبمی تقسیم مدیریتى و اخالقى شاخه دو به تئورى ذینفعان .كندفراهم می را شركت اقتصادى

 سازمانی تئوری .4

نیا باشند )طالب پاسخگو نحفظ مشروعیتشا منظور به جامعه توقعات و خارجی تقاضاي به باید ها سازمان تئوري، این مفروضات مطابق   

 (.1391و همکاران، 

 های حسابداری اجتماعی و زیست محیطیحوزه .5

 :اند شده شناسایی محیطی زیست و اجتماعی فعالیتهای از حوزه چهار

 .جامعه با سازمان تعامل )الف

 .انسانی منابع توسعه به كمک )ب

 محیطزیست و طبیعی منابع توسعه به كمک )ج

 (.1392محصوالت  )شیپوریان و رنجبر،  كیفیت ارتقاي )د

 میکنند، آنها فعالیت در حسابداران که را شرکتهایی اجتماعی فعالیتهای اجتماعی، فعالیتهای از چهارحوزه این اساس بر

 :اندکرده تقسیم گروه چهار به

 آن اهداف به سازمان یابیدست در كه انسانی منابع عنوان به میشود، آن كاركنان بر سازمان فعالیتهاي آثار شامل :كاركنان زمینه در   

 .میکنند موًثري كمک

 نگهداري براي فعالیتها زیست اینمحیط  بر سازمان فعالیتهاي منفی آثار كاهش منظور به اجتماعی فعالیتهاي :زیست محیط زمینه در   

 و آلوده خاک و هوا آب، توسط زیستمحیط رده بهوا خسارات به توجه با .شدهاند طراحی طبیعی منابع و پیرامون محیط از محافظت و

 .اجتماعی است حسابداري ابعاد مهمترین از این یکی صوتی، آلودگی
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 .است آنها منافع از و حفاظت مشتري رضایت به دستیابی آنها هدف كه است فعالیتهایی شامل :كننده مصرف از حمایت زمینه در   

 محدودیتهاي و روشها زمینه در محصول درباره اطالعات كافی ارایه اعتبار تبلیغات، محصوالت، نیایم :از عبارتند زمینه این در مثالهایی

 .اعتبار مدت و مربوط خطرات استفاده،

 ایجاد آموزش دانشجویان، معلول، افراد استخدام همانند عمومی، منافع كسب هدف با است هاییفعالیت شامل :جامعه زمینه در   

 و توسعه به كمک كلی هدف این زمینه در خیریه جوامع از حمایت گسترش و سالمتی برنامههاي به كمک ن،كودكا براي مهدكودک

 (.1392است )شیپوریان و رنجبر،  جامعه رفاه

 محیطی زیست و اجتماعی گزارش هایرویه و ماهیت محتوا،

 رویه و ماهیت ، محتوا،)و قانونی فرهنگی اجتماعی، ، دياقتصا جمله از( مختلف هاي جنبه از كشورها بین عمده هايتفاوت به توجه با   

 را خود فرد به منحصر شرایط و هاشركتی ویژگی هر طرف دیگر، از بوده، متفاوت كشورها این در اجتماعی مسئولیت گزارشگري هاي

 بعالوه .باشد می گذار تأثیر اش اجتماعی هايمسئولیت و چگونگی تعریف خود محیط عملیاتی به نسبت آن نگرش بر امر این كه دارد

 قرارگرفته است. بر توجه متفاوتی مورد موضوعات مختلف، هايدهه در كه طوري به كند، می تغییر زمان گذشت نیز با افشاء موضوعات

 :از عبارتند قرار گرفته نظر اجتماعی مد گزارشگري در ها شركت كه موضوعاتی عمده گرفته انجام تحقیقات اساس

  محیطی زیست مسائل و موضوعات (1

 كاهش در جهت طبیعی منابع از بهینه استفاده ریختنی؛ دور مواد از مجدد استفاده یا ضایات بازیافت با رابطه در اطالعاتی ارائه   

 ارسازگ ملزومات و محصوالت مواد اولیه، از و استفاده خرید  زیست؛ محیط و طبیعت از حفاظت براي مالی كمک اعطاء احتمالی؛ ضایعات

 .طبیعی منابع از حفاظت زیستی؛ محیط هايزیان و ضرر از زمین(، جلوگیري آب، هوا،( آلودگی كنترل زیست؛ محیط با

 اجتماعی های فعالیت در مشارکت به مربوط مسائل و موضوعات (2

 تشویق و شركتجامعه؛ مشاركت  به عوض بال كمک یا پشتیبانی شامل اجتماعی هاي فعالیت در مشاركت به مربوط موضوعات   

 به مالی كمک اعطاء نیازمند؛ و دانشجویان مستعد تحصیلی به هزینه كمک اعطاي انتفاعی؛ غیر هاي انجمن به خدمت ارائه به كاركنان

 .محلی التحصیالن فارغ استخدام خیریه؛ موسسات

  انسانی منابع به مربوط مسائل و موضوعات (3

 كاركنان؛ به هاي مسافرتی پیشنهاديبرنامه كاركنان؛ آموزشی هاي برنامه كاركنان؛ زندگی و كار توازن هايبرنامه شامل موضوعات این   

 .باالتر مقاطع در تحصیل ادامه به كاركنان تشویق

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

  انرژی به مربوط مسائل و موضوعات (4

 یا و پاداش از انرژي؛ دریافت وري بهره ارتقاء جهت در پژوهش انرژي؛ از بهینه استفاده یا جویی صرف با رابطه در اطالعات ارائه   

 .انرژي مصرف با رابطه در جریمه

  ایمنی و بهداشت به مربوط مسائل و موضوعات (5

 .محصول)سالمت( ایمنی مشتري؛)سالمت( ایمنی كار؛ محیط ایمنی و بهداشت

  )کار و کسب( عادالنه فعالیت های رویه به مربوط مسائل و موضوعات (6

باشد )باقرپور والشانی و علیه دیگران می بر شركت توسط شده انجام شکایات و شركت برعلیه شده جامان شکایات شامل عمدتاً مورد این

 (.1390همکاران، 

 محیطی زیست و اجتماعی حسابداری هایهدف (7

 :از عبارتند كه دارد درپی تجاري واحدهاي براي را مهم كاركرد دو پیرامون، جامعه و تجاري واحد قرارداد

 تولیدي( جامعه. ) كاركرد براي سودمند خدمات و كاالها ارائه و تولید 

 تجاري دوام واحد و پیدایش عامل واقع در كه اجتماعی هايگروه بین سیاسی یا اجتماعی اقتصادي، امکانات عادالنه توزیع 

 توزیعی( هستند.)كاركرد

 از حاصل انتفاع اجتماعی كه شودمی فرض و رددا تولیدي كاركردي تجاري واحد اجتماعی، خدمات و كاالها ارائه و تولید نقش در

 توزیعی كاركرد در است.  توزیعی تجاري،كاركرد واحد وظیفه دوم بود خواهد آن اجتماعی هايهزینه از بیش تجاري واحد تولیدات

 اثر در آیا كه است این مسأله دیگر عبارت به است.  جامعه مطرح مختلف اقشار اجتماعی بین منافع و هاهزینه این توزیع چگونگی

 توزیع ناعادالنه صورت یا اندشده متحمل هزینه یا كسب انتفاع عادالنه بطور اجتماعی همگی هايگروه و اجتماعی، واحد تجاري معامالت

 :میکند زیر دنبال به شرح ايگانهسه هايهدف اجتماعی حسابداري شده، یاد كاركرد دو به توجه با .است گرفته

 واحد اجتماعی و منافع هزینه ها محاسبه طریق از مالی، دوره طی تجاري واحد اجتماعی مشاركت و انتفاع خالص گیرياندازه و تعیین

 تاسیس و تولیدات كیفیت بهبود نیروهاي متخصص براي آموزش جامعه، بیکار افراد استخدام قبیل از اقداماتی و هاسیاست تجاري.

 منافع عنوان به باید و دارد اجتماعی منافع بر مثبتی كه تاثیر است جمله اقداماتی از رنشینفقی و رونق كم مناطق در جدید هايشعبه

 شوند: شناسایی اجتماعی
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 اجتماعی از حسابداري گیريبهره با اجتماعی معیارهاي و ترجیحات با تجاري واحد جاري عملیات و راهبردها ارتباط تعیین 

 چه تا روزمرهاش عملیات و موفق است اندازه چه تا اجتماعی تعهدات ایفاي و انجام در تجاري واحد كه شد خواهد مشخص

 .مطابقت دارد تجاري واحد اجتماعی شده تعیین پیش از معیارهاي و هاهدف با حد

 براي برون سازمانی نظر گزارشگري از تجاري واحد اجتماعی هايبرنامه و هاسیاست ها،هدف مورد در مربوط اطالعاتی ارائه 

 هايمشاركت از و آگاهی ارزیابی به كمک براي و مناسب كافی مرتبط، اطالعاتی كنندگان،استفاده اطالعاتی نیازهاي ینتأم

 .گردد گزارش باید تجاري واحد اجتماعی

 واحد اجتماعی نهایت خالص مشاركت در و اجتماعی هايهزینه و منافع گیرياندازه و تعیین اجتماعی حسابداري هدف كلی طور به   

 معامالت و شده گیرياندازه بازار معامالت بر اساس میدهد زیرا صرفاً نشان را مشاركت این از بخشی فقط حسابداري سود است. تجاري

 است گرفته نادیده داده روي جامعه و تجاري واحد بین رسمی غیر به طور با معامالت اقتصادي همزمان طور به كه را دیگري متعدد

 (.1392بر، )شیپوریان و رنج

  زیست محیط با مرتبط های هزینه

 :زیست محیط از حفاظت های هزینه .1

 شود. براي می محیط زیست متحمل فعلی وضعیت بهبود و پاكسازي با ارتباط در سازمان یک كه است هاییهزینه از دسته آن شامل

 .گیرندمی قرار دسته این در زیستفظ محیطح و یا اصالح و زیستمحیط با سازگار محصوالت طراحی با مرتبط هايهزینه مثال

 :زیست محیط به وارده های زیان از ناشی هایهزینه .2

 با مرتبط جرایم گذشته همچون رویدادهاي از ناشی اغلب كه زیست محیط به وارده هاي زیان واسطه به شركت یک كه هاییهزینه

 .گردد می متحمل باشد،می محیطی زیست قراردادهاي نقض

 زیست هايگردید، هزینه منتشر مالی حسابداري استانداردهاي تدوین هیأت توسط توسط 1990 سال در كه 8-90 نشریه اساس بر

 :باشد زیر از شرایط یکی داراي كه گردندمی تلقی ايسرمایه مخارج زمانی تنها محیطی

 .بخشد می بهبود را اموال ایمنی و كارایی یا و افزایش را تولید ظرفیت یا اموال مفید عمر كه هاییهزینه

-می مرتبط شركت آینده هايفعالیت با نوعی به و گرفته انجام زیست محیط آلودگی  )كاهش یا(  از گیري جلو براي كه هاییهزینه

 .باشد

 گردد.می تحمل رود،می آنها فروش قصد كه اموالی سازي آماده هدف با كه هاییهزینه
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 بدهی هاي شناسایی باشند. معیار بدهی شناسایی هاي معیار داراي كه هستند شناسایی قابل زمانی تنها انتظار مورد آتی مخارج

 :از عبارتند

 بدهی مبلغ منطقی برآورد و گیرياندازه براي مناسب مبنایی وجود )الف

 (.1393پور و همکاران، شركت )نظري درون به آتی اقتصادي منافع ورود انتظار )ب

 محیطی زیست و اجتماعی های هزینه افشای مزایای

 اینگونه لذا و داشته نمایند، ذهنیت  مثبتیمی خود محیطی زیست هايهزینه افشاي به مبادرت كه هاییشركت به نسبت جامعه آحاد

  .گیرند می قرار و یا دعاوي حقوقی فشار تحت زیست محیط از حمایت هاي انجمن سوي از كمتر هاشركت

 .نمایندمی فراهم را زیست محیط تخریب و آالیندگی كاهش موجبات محیطی زیست هاي هرینه گزارشگري با شركت

 استفاده طبیعی منابع  بهینه از صورت به معموالً نمایند، می گزارش و شناسایی را محیطی زیست با مرتبط اطالعات كه هاییشركت

  .بود خواهد مراتب كمتر به هاشركت سایر با مقایسه در زیست محیط منابع از آنها استفاده میزان كنند. لذامی

 كسب باعث خود این كه گشته فراهم شركت سبز براي صنعت عنوان تحت اعتباري محیطی زیست هايهزینه گزارشگري طریق از

 .گرددمی شركت براي رقابتی مزیت

 عامل خود نوبه به  این موضوع هك شده منابع از بهینه استفاده در تبحر و مهارت ایجاد باعث محیطی زیست هايهزینه گزارشگري

 .آیدمی شمار به رقابتی مزیت یک به دستیابی در موثري

نماید.  می ارایه پولی غیر و منابع پولی منابع طبیعی، منابع ار بهینه استفاده نحوه مورد در را مفیدي اطالعات زیست محیط حسابداري

 .دهد افزایش را شركت گیريتصمیم قدرت تواند می اطالعات این

  شود. می شركت در نوآوري افزایش موجب محصوالت كیفیت بهبود تشویق طریق از سیستم این

 ارتقاء و انسانی، منایع به توجه محصوالت، كیفیت بهبود ها،هزینه كاهش همچون مواردي طریق از زیست محیط حسابداري سیستم

 .شد خواهد شركت یک سودآوري افزایش موجب شركت، اعتبار

 قالب در معموالً هاهزینه این دهد.می تشکیل محیطی زیست هاي هزینه را محصول یک تولیدي هاي هزینه كل از درصد 20 حدود

 با زیست محیط حسابداري گردد.می با مشکل مواجه آنها كنترل و مانده پنهان شركت مدیریت دید از و شده گزارش سربار هايهزینه
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  محیطی( زیست هايهزینه خصوصاً(محصول  یک تولیدي هايبهتر هزینه در كنترل را مدیریت واندتمی هاهزینه این بندي طبقه و افشا

 (.1393پور و همکاران، دهد )نظري یاري

 های حاکم بر حسابداری اجتماعی و زیست محیطیمحدودیت

 حسابداري ندارند. را پول گیري به اندازه لیتقاب و نیستند نمایان اقتصادي معامالت بازار در اجتماعی معامالت و تعامالت از بسیاري   

 معامالت اكثر اما.شوند می گیري اندازه و سپس شده پول تعریف زبان قالب در ابتدا ، رویدادها و عملیات آن اساس بر كه است سیستمی

 محیط ارتباطی حلقه يگیر اندازه مفهوم .میشوند مواجه با محدودیت گیري گلوگاه اندازه در محیطی زیست و اجتماعی مسائل و

یک  توان می نمود گیري اندازه پول واحد به را رویدادي یا معامالت، عملیات بتوان است. چنانچه دنیاي حسابداري با اجتماع و پیرامون

 یدادهااز رو بسیاري اما زارش نمود گ كنندگان استفاده به آن پردازش از بعد و كرد تعریف حسابداري محیط در آن  براي كمی جایگاه

 به شدن وارد براي گذرگاه كه اولین گیري قابلیت اندازه و هستند عینی غیر و ذهنی مفاهیمی محیطی زیست و احتماعی مسائل و

 و نیست حسابداري فرآیند در شدن پردازش قابل گیري كرد،  اندازه را بتوان رویدادي اگر نتیجه در . ندارد را است حسابداري دنیاي

 (.1394گرایلی و همکاران، شود )صفري می مواجه با محدودیت باشد می دهی گزارش داریکهحساب سیستم خروجی

 پیشینه پژوهش

ها و تغییرات بنیادین بررسی ها، شکست( پیشینه حسابداري اجتماعی و زیست محیطی را از نظر موفقیت2013و همکاران ) 2گري   

آید. این تنش بین اي از آن به حساب میتر از حوزه حسابداري دارد و زیرمجموعهاي فراكردند. حسابداري اجتماعی و زیست محیطی حوزه

تواند توسط یک رابطه اصالحی بهبود یابد. در واقع انحراف از مسیر اصلی حسابداري حسابداري اجتماعی و زیست محیطی و حسابداري می

 اي به همراه داشته باشد.ممکن است عواقب ناخواسته

هاي علوم طبیعی توسط پردازد. وي با استفاده از روشبررسی زبان تحقیقات حسابداري اجتماعی و زیست محیطی می ( به2017لمان )

تر و به حد بلوغ رسیده دهد و برخالف دید تفسیركنندهفرض مورد دفاع قرار میمحققان حسابرسی را براي استفاده در برخی حقایق پیش

 یقت است.دارد كه جزئیات یک زبان حقبیان می

( براي اولین در ایران به ارزیابی كمیت و ماهیت افشا اطالعات زیست محیطی و اجتماعی پرداختند و 1391نیا و همکاران )طالب

دهند اطالعات زیست محیطی و اجتماعی شركت را در گزارش هیأت مدیره به شکل اطالعات هاي ایرانی ترجیح میدریافتند كه شركت

 و آنان تمایل دارند اخبارهاي خوب را بیشتر از اخبارهاي بد، افشا كنند.اختیاري افشا كنند 

                                                           
2 Gray 
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( تغییرات اخیر براي به روزرسانی حسابداري اجتماعی و زیست محیطی را مورد مطالعه و بررسی قرار 1394گرایلی و همکاران )صفري   

ري اجتماعی در حال گسترش است و همچنین با توجه به اینکه كارگیري حسابداكنند با توجه به اینکه شناخت و بهدادند. آنها عنوان می

هاي داوطلبانه نیز به حسابداري اجتماعی و زیست محیطی افزایش یافته است، لذا اي و سازمانهاي بزرگ، مؤسسات مشاورهي شركتعالقه

 تواند كارا و مفید واقع گردد.بررسی و تحقیق در این زمینه می

 گیرینتیجه -7 1-1-1

 كردن قربانی یعنی كردن حسابدهی باشد. ترک می كننده بودن، نگران عمیق دلیل به ین حسابداري اجتماعی و زیست محیطیب روابط

 در رسانی، اطالع براي با پتانسیلی ارتباطی یک كلید حسابدهی .بیشتر ظاهري استقالل براي بازگشت در قطعی، مزایاي از برخی

 هاي گیري جهت, جایگزین هاي دیدگاه .باشد هستند، می تداوم صرفا براي كه, موجود قدرتمند روابط از تر عمیق خیلی سطوحی

 اداره در منطقی اقتصادي هاي روش ي میکند. محدوده نمایان را سیاسی مشترک دیدگاه ممکن كردند: را حسابدهی سمت به مختلف

 قرار تاثیر تحت را اكوسیستم جهانی ها آن كه همانطور و افتد می اتفاق بزرگ هاي شركت در كه آنچه;دهد می نشان را امور شركت ي

 فانوس یک به مانند بشنویم و را طبیعت ذاتی تا ارزش دهد می اجازه انسان درونی نیت به دادن دهد.آگاهی می نشان را می دهند،

 اصالحات براي جدیدي هاي رصتف به را ما چشمان ، فواصل كنیم. درک تا بهتر عمل میدهد نشان عمومی منافع جهت در را راه دریایی

یریم، درک  پذ می كه همانطور بیابد بیشتري رشد فضاها داخل این در توانند می جدید متفاوت و ساختارهاي فرم فکري .كند می باز

  بخشیم.می و كنیممی
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