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 چکيده
قرارگرفته و  یاسیاست که مورد مناظرات س یاز جمله مسائل یروزها مشکالت اجتماع نیدرا

 تیمسئول یحسابدار . کرده است دایپ یا ژهیو تیمشکالت اهم نیراه حل ا افتنی یجستجو برا

،  ماتیتصم یاجتماع جیباشد که با در نظر گرفتن نتا یمشکالت م نیبه ا یپاسخ یاجتماع یها

 یدیجد یارهایمع داشته  و یسنت یدرگسترش دامنه حسابدار یآنها ، سع یهمچون اثرات اقتصاد

هدف  ..طلبد یاهداف را م نیبه ا لیدرن شرفتیپ زانیم یابیو ارز یاهداف اجتماع فیتعر یبرا را

در  .است یها و منافع اجتماع نهیمنابع،هز نیا یو گزارشگر یریاندازه گ یاجتماع یحسابدار یینها

 تیکه با توجه به اهم میبدنبال آن هست یو مطالعات کتابخانه ا  یفیمقاله  با روش توص نیا

ارائه شود و سپس به  داری اجتماعیحسابو  یشرکت یاجتماع تیاز مسئول یفیموضوع ابتدا تعار

  میبپرداز حسابداری اجتماعی اهداف یبررس

 مسئولیت اجتماعی شرکتی، حسابداری، حسابداری اجتماعی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

توجه خود را  نیشتریداند و ب یم تیعدم موفق ای تیوفقرا شاخص م یواحد تجار یوتوان مال یسودآور ،یمال یحسابدار       

 یها گروه ریبه منافع سا یفروشندگان دارد و توجه ان،یاعتباردهندگان، مشتر ،یواحد تجار رانیمد لیاز قب ییمعطوف منافع گروهها

بنام  یدیمفهوم جد یالدیدهه شصت م لیندارد. در اوا یواحد تجار یها تیاز فعال یشنا یطیمح ستیاثرات ز نیاجتماع و همچن

اوس  نیو ل یآندرسن، موبل لیاز قب ایاز اروپا ،کانادا و استرال یسندگانیمطرح شد و نو یدر مباحث نظر یاجتماع یها تیمسئول یحسابدار

 .[1]دانست یشاخه از دانش حسابدار نیبه عنوان پدر ا دیآندرسن را با آنان انیداشته اند و از م یخود به آن اشارات یدر نوشته ها

مسئولیت اجتماعى شرکت  ها به معنى عملکرد خوب و به خوبى عمل کردن است. جهانى شدن اقتصاد، شرکت ها را بر آن  

داشته است تا به منظور کسب نتایج پایدار و مثبت در تجارت، محیط زیست و به طور کلى جامعه، ارز ش ها و رسالت هاى اجتماعى را در 

بگیرند. به این ترتیب، در دو دهه اخیر نقش شرکت ها در توسعه بین المللی افزایش یافته است. معاهده جهانى  تصمیم های خود در نظر

با تدوین برنامه اى با عنوان معاهده در صدد همسو کردن تال ش هاى  0222سازمان ملل به خوبى گواه این مدعا است. سازمان ملل در سال 
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.  معاهده جهانى سازمان ملل، شرکت هاى سراسر دنیا را به مشارکت در جهت حفظ آمدشرکت ها بر جهانى در زمینه  مسئولیت اجتماعى 

موازین حقوق بشر، استاندارهاى کار، کارهای زیست محیطى و مبارزه با فساد فرا می خواند و از شرکت ها می خواهد در چارچوب فعالیت 

 .[0]شد ه اند پایبند باشند بنالى دولت ها اصل که بر اساس موافقت نامه هاى بین المل 12خود به 

های واقع در هر نقطه دنیا و سهامداران و ذینفعان آنها، آگاهی مناسبی نسبت به مزایای رفتارهای اجتماعی پیدا کرده  سازمان

مسئولیت اجتماعی،  ، راهکاری را در زمینه اصول اساسی 00222اند. هدف مسئولیت اجتماعی کمك به توسعه ی پایدار  می باشد. ایزو 

مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها، سیستم ها،  امسائل و موضوعات مرتبط ب

 .اقدامات وفرآیندهای سازمانی ارائه می نماید

ا ارائه می دهد. همچنین راهنمایی برای استاندارد، توصیه های بین المللی را برای ایجاد مسئولیت اجتماعی در سازمان ه این

ایجاد و ارائه یك استراتژی مسئولیت اجتماعی بلندمدت در فعالیت ها است وکمك می کند تا همه چیز را از فعالیت های کاری تا سیاست 

 .[3]و جوامعی که بر آنها تأثیر می گذارند را درنظربگیرند  پایدارهای محیط زیست، توسعه 

 

 قيروش تحق.2

 تیو بر اساس ماه یکاربرد ،یپژوهش از نظر هدف از نوع علم نیتحلیلی انجام گرفته وا-حاضر به روش توصیفی مطالعه     

بهره  یو کتابخانه ا یاطالعات از روش اسناد یجمع آور یبرا یباشد. هر چند که بر اساس اهداف متعارف پژوهش یم یلیتحل -یفیتوص

 .گرفته شده است

 

 قيتحق یوب موضوعو چارچ ميمفاه.3

 یمرتبط با آن ارائه کرد. برا یرهایو عوامل و متغ دهیاز آن پد یمشخص فیالزم است تا ابتدا تعر یادهیشناخت هر پد یبرا     

 :اشاره کرد ریز فیبه تعار توانیارائه شده که از آن جمله م یگوناگون فیتعار و حسابداری اجتماعی یشرکت یاجتماع تیمسئول

 

 یاجتماع تيلمسئو-3-2
 

شود که  یشد اما ادعا م یدر نظر گرفته م تیریدر جهان مد یا هیحاش یشرکت یاجتماع تیدر گذشته مفهوم مسئول       

شرکت وجود ندارد و  یاجتماع تیاز مسئول یروشن فیتعر كیآکادم کردی[. از رو4قرار داده است] یباالتر تیآن را در اولو یبحران کنون

 تیکه هست، توجهات مدرن به توسعه مسئول زییگردد. چ یباز م1402به سال  كیآکادم اتیشرکت در ادب یاجتماع تیمسئول میپارادا

 .[5شرکت ها کردند] یاجتماع فیوظا نییشروع به تع یتیریو مد كیآکادم اتیاست که هر دو ادب یشرکت، در زمان یاجتماع

.   تیشده است: شرکت ، اجتماع، مسئول فیشود تعر یش مکه شامل یلغت 3 لهیشرکت به وس یاجتماع تیمسئول اصطالح

 طیشود که در مح دهید رییپذ تیشرکت های مسئول ایکسب و کار  كی تیتواند به عنوان فعال یشرکت م یاجتماع تیمسئول نیبنابرا

 .[0] ندینما یشان از جامعه، مراقبت م تیفعال

 :میکن یاشاره م ف،یتعار نیو پرکاربردی تر نیاز مشهورتر یبه برخ ریز در

 تیاز مسئول هیاول فیتعر كیکه بوون  ی، زمان 1451شرکت در سال  یاجتماع تیتوجهات مدرن به مسئول نیتر یمیقد

 : باشد یشرکت فراهم کرد م یاجتماع

اهداف و  که از نظر ییها تیها و فعال رییگ میها، تصم استیآن دسته از س رییگیتعهدات کسب و کار و افراد تجاری برای پ" 

 .[7]"ارزش های جامعه مطلوب هستند

  :( ، معتقد است0225) چندلر

 میتقس ریز یفرع یتواند به قسمت ها یدهد و م یسازمان را پوشش م كی یاتیعمل یشرکت همه جنبه ها یاجتماع تیمسئول"

دولت  لهیبه وس یاجتماع ینیو بازب تیفافش ،یشرکت تی(حاکم0کار  طیو موضوعات مح یطیمح یداریروز به روز شامل پا اتی( عمل1بشود: 

 یاجتماع تی[ مسئول7برند ] كیاستراتژ تیری( مد0 یو خارج یداخل نفعانی(روابط با ذ5شرکت  ه( فلسف4 كیاستراتژ ی( نوع دوست3

 .[8]"شرکت را بهبود بخشد یرقابت ریتواند تصو یشرکت م

شده  جادیشرکت و حداکثر کردن ارزش از ثروت ا یرقابت تیقاء مزثروت، ارت جادیا ندی( شرکت را به عنوان فرا0223) تیاسم

 .[0] ندیب یبرای جامعه م
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و کل جامعه را در جهت توسعه  ی، جامعه محل انیکارکنان ، مشتر یزندگ تیفیتعهد و توجه کسب و کار به ک یبه طور کل که

 [.9مدنظر دارد ] داریاقتصادی پا

 

 یاجتماع يمفهوم حسابدار -3-2
 

ها و  نهی)هز یاثرات اجتماع یو گزارشگر یریاست که هدف آن اندازه گ یاز دانش حسابدار یبخش یاجتماع یحسابدار      

 . است یواحد تجار یتهایاز فعال ی( ناشیمنافع اجتماع

 یاعضا ریکند و به طور مستمر در تعامل با سا یم تیاست که در آن فعال یاز جامعه ا یعضو یکه هر واحد تجار ییآنجا از

اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد،  یحفظ منافع تمام یجامعه که برا یاعضا نیب ینا نوشته اجتماع یجامعه است و با استناد به قراردادها

 یها تیخود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئول یها تیمسئولاز تعهدات و  یواحد تجار

 نیموجود در جامعه و همچن یو فروشندگان و گروهها انیاعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتر لیاجتماع از قب یگروهها ریدر قبال سا یگرید

  .خود احساس کند رامونیپ ستیز طیمح

دهد  یم امکان نفعیذ یسازمان که به طرفها كیتوان در ارتباط با اطالعات منتشره توسط  یرا م یاجتماع یحسابدار نیهمچن

 .[12]کرد  فیکند ، تعر یابی( ارز ی) مثبت و منف یتا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماع

و جامعه  یواحد تجار نیمعامالت ب نیمتقابل ا راتیو گزارش معامالت و تاث یری، اندازه گ یگرداور ندیفرا یاجتماع یحسابدار

از توان  یابیاش ، ارز یرامونیو جامعه پ یمتقابل واحد تجار راتیتاث یو گزارشگر یریدازه گان قیاز طر یاجتماع یاوست.حسابدار یرامونیپ

 .[11]سازد  یم ریرا امکان پذ یماعتعهدات اجت یفایا

 زهیانگ كیندارد تا  یانیحداقل ز ایبوده و  دیوجامعه مف ستیز طیمح یشرکت برا نکهیاز ا نانیاطم یبرا یاخالق زهیانگ كی از

 .[10]کند یسهامداران  استفاده م یارزش اقتصاد شیافزا یبرا یو اجتماع ستیز طیمح یکه از گزارشگر یاقتصاد
 

 یاجتماع يها تيمسئول يحسابدار ستميس مفروضات-4

  :اند ازعبارت یاجتماع یها تیمسئول یحسابدار ستمیس یفرض اساس چهار       

  .به انجام آنهاست بندیدارد که پا یهداتخود تع یرامونیدر قبال جامعه پ یهر واحد تجار -1

 د،یحاصل آ یورو استفاده از آنها حداکثر بهره یریو محدود است، پس ضرورت دارد در به کارگ ابیاجتماع کم یمنابع اقتصاد-0

  .شود یاجتماع یها نهیاز هز شیحاصل از مصرف آنها ب یکه منافع اجتماع یبه گونه ا

 ازمندیاغلب ن زهیپاک ی. مثال آب و هوارندیگ یدر دسترس قرار نم گانیرا نینچنیا گریبوده اند، د گانیکه قبال را ییکاالها-3

استفاده از  یدر ازا دیبا یاست، پس واحد تجار ییخود پاال اتیو عمل ستیز طیمح یاز مقررات مربوط به کنترل آلودگ یناش نیمخارج سنگ

  .اجتماع قرار دهد اریرا در اخت یآنها منافع

مقدار انجام شده آنها  نینسبت به خود و همچن یواحد تجار ،یتعهدات اجتماع زانیاز حقوق مسلم جامعه است که از م -4

  .ردیصورت گ یحسابدار یگزارشگر یالزم است براساس اصول و مبان یآگاه نیو ا ابدی یآگاه

همان  یادیاصول تا حدود ز نیگفت که ا دیبا ،یعاجتما یها تیمسئول یحسابدار ستمیس یاساس میدر رابطه با اصول و مفاه اما

 یحسابدار ستمیتا هماهنگ با اهداف س ردیدر آنها صورت گ یلیالزم است، تعد یاست، ول یمال یحسابدار ستمیس میاصول و مفاه

و در بر  ابدیگسترش  یحسابدار تیالزم است دامنه شمول مفهوم شخص یمال یمثال در حسابدار یشود. برا یاجتماع یها تیمسئول

طرف و جامعه  كیاز  یواحد تجار نیشامل معامالت ب دیبا یگسترده مفهوم معامله حسابدار ایگردد و  یواحد تجار رامونیجامعه پ رندهیگ

شود تا پس از آن بتوان  یواحد تجار یها و منافع اجتماع نهیشامل هز یسود حسابدار نیشود و همچن گریخود به عنوان طرف د یرامونیپ

 .[13]را محاسبه کرد یگذارهیسرما یزده اجتماعبا

 

  

 یاجتماع تيمسئول يحسابدار مشکالت-5
ها و  نهیهز یو گزارشگر یریتوان به مشکالت مربوط به اندازه گ یآنها م نیوجود داردکه از که از مهمتر یمتعدد مشکالت      

 .باشد یم یاقتصاد یها نهیهزبا  یاجتماع یها نهیهز كیتفک نیاشاره کرد و همچن یمنافع اجتماع
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 نهیتواند به عنوان هز یمحصول م یمنیا بیضر شیمربوط به افزا یها نهیهز ایوتوسعه و  قیتحق یها نهیعنوان مثال : هز به

رقابت  ییحجم فروش و توانا شیکه به ( قصد افزا یاقتصاد نهیهز كیتوان به عنوان  یکه م یدر نظر گرفته شود در حال یاجتماع یها

 .[14]کنندگان باشد دیتول ریبا سا شتریب

 : وجود دارد که عبارتند از گریکدیها از  نهیگونه هز نیا كیتفک یبرا اریدو مع ینظر درمباحث

 

 نهیهز ای تینوع فعال كیهدف از انجام  اریمع -1

 یالزامات قانون اریمع-0

که به  ییها نهیهز ایدهد و  یانجام م یخود نزد افکار عموم گاهیبه قصد بهبود جا یکه واحد تجار ییها نهیاول: هز اریمع طبق

 یصورت م التیدر دوره تعط یاحتیو س یعلم یکردن مسافرتها فراهم،آموزش کارکنان و افراد جامعه، ستیز طیمح یزگیقصد کمك به پاک

سود واحد  شیکه به منظور افزا ییها نهی. هزیانوناراده باشد چه الزامات ق یخواهند بود، چه انجام آنها از رو یاجتماع نهینوع هز كی رد،یگ

 . شود یدر نظر گرفته م یاقتصاد نهیهز رد،یگ یصورت م یتجار

کار و  یمنیا لیوسا نیو ذهاب کارکنان و همچن ابیا لهیرا ملزم کرده باشد که وس یدوم: اگر قانون واحد تجار اریطبق مع اما

که واحد  ییها نهیاند. اما هز یاقتصاد یها نهینخواهند بود، بلکه هز یاجتماع یها نهیها، هز نهیگونه هر نیرا فراهم کند، ا طیبهداشت مح

 .شود یدر نظر گرفته م یاجتماع نهیهز كیدهد، به عنوان  یانجام م یو نه الزام قانون استخو یاز رو یتجار

 هیاز آن است که ته یناش یواحد تجار یماعمنافع اجت ها و نهیهز یو گزارشگر یریاز مشکالت مربوط به اندازه گ گرید یکی

 .ستندیحاصل از آنها ن یو منافع اجتماع یاجتماع یها نهیهز نیارتباط ب جادیگونه گزارش ها قادر به ا نیکنندگان ا

 یجامعه و مبارزه با ب یو آموزش یبه مؤسسات فرهنگ ینقد ریو غ ینقد یمربوط به کمك ها یاجتماع یها نهیطور مثال هز به

از منابع جامعه ممکن است  نهیبه یحفظ و بهره بردار یافراد جامعه برا یسطح آگاه شیافزا ایو  ستیز طیمح یدر جامعه و آلودگ یوادس

 [.13]همراه است  یبا مشکالت فراوان یواحد تجار یباشند، اما ارتباط دادن آنها با منافع اجتماع یجتماعمنافع ا یدر بلند مدت دارا

 

  یاجتماع يارحسابد اهداف-6

  :دارد که عبارتنداز یدر پ یتجار یواحدها یاش ، دو کارکرد مهم را برا یرامونیو جامعه پ یواحد تجار قرارداد       

 . جامعه یو ارائه کاال و خدمات سودمند برا دیتول-1

 . یاجتماع یها گروه نیب یاسیس ای ی، اقتصاد یعادالنه امکانات اجتماع عیتوز -0

حاصل از  یشود که انتفاع اجتماع یدارد و فرض م یدیتول یکارکرد ی، واحد تجاریکاال و خدمات اجتماع دیلنقش تو در

 یاقتصاد یهایگذار هیسرما جیاثار و نتا نییهمزمان با تع یواحد تجار تیریان است.مد یاجتماع  یها نهیاز هز شیب یواحد تجار داتیتول

 .دینما یگذار هیو سپس اقدام به سرما ردیدر نظر بگ زیرا ن یماعاجت منفعت – نهیهز یستیبا یم

 یمعامالت اجتماع یاجتماع یها نهیهز ایبه انتفاع  یبه طور کل یدیاست .در کارکرد تول یعیکارکرد توز یدوم واحد تجار فهیوظ

 یاقشار مختلف جامعه مطرح م نیب یها و منافع اجتماع نهیهز نیا عیتوز یبه چگونگ یعیدر کارکرد توز یشود ول یتوجه م یواحد تجار

 عیتوز ایرا متحمل شده اند  نهیهز ایبه شکل عادالنه انتفاع  یاجتماع یگروه ها یهمگ یواحد تجار یاجتماع تدر اثر معامال ایشودکه ا

 .ناعادالنه صورت گرفته است

 : کند یبال مرا دن ریبه شرح ز یاهداف سه گانه ا یاجتماع یتوجه به دو کارکرد مذکور ، حسابدار با

ها و منافع  نهیمحاسبه هز قیاز طر ،یدر طول دوره مال یواحد تجار یخالص انتفاع و مشارکت اجتماع یریو اندازه گ نییتع-1

 . یاجتماع

 یشعبه ها سیو تاس داتیتول تیفیبهبود ک یمتخصص برا یروهایجامعه، اموزش ن کاریاستخدام افراد ب رینظ یو اقدامات استهایس

 .دارد یبر منافع اجتماع یمثبت ریاست که تاث یاز جمله اقدامات نینش ریمناطق کم رونق و فقدر  دیجد

 . یاجتماع یارهایو مع هاتیبا ترج یواحد تجار یجار اتیو عمل یارتباط استراتژ نییتع -0

تا چه اندازه  یتماعتعهدات اج یفایدر انجام وا یمشخص خواهد شد که واحد تجار یاجتماع یحسابدار یریبه کارگ قیطر از

 .مطابقت دارد یواحد تجار یشده اجتماع نییتع شیاز پ یارهایروزمره اش تا چه حد با اهداف و مع اتیموفق است و عمل

 یو جامعه و ارزیاب یواحد تجار یتاثیرات متقابل معامالت اجتماع یهستند که به تعیین و اندازه گیر یهدف مذکور، اهداف دو

استفاده کنندگان، اشاره  یو تأثیر آن بر تصمیم گیریها یاجتماع یتاکید دارد و هدف سوم به نحوه گزارشگر ید تجارواح یعملکرد اجتماع

 .[14]دارد 
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 . یواحد تجار یاجتماع یو برنامه ها استهایمربوط درباره اهداف و س یارائه اطالعات-3

کمك به  یو مناسب برا یمربوط، کاف یکنندگان، اطالعات استفاده یاطالعات یو تامیننیازها یبرون سازمان ینظر گزارشگر از

 یرا ندارد، باعث گمراه یکیف یکه این ویژگیها یباید گزارش گردد. ارائه اطالعات یواحد تجار یاجتماع یاز مشارکتها یو آگاه یارزیاب

ده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات در تخصیص هستند که استفا ی( خواهد شد. اینها اطالعاتیاجتماع یهاگروه یلاستفاده کنندگان )از قب

سه  یبا تامین هدفها یاجتماع یحسابدار.[15]آنها خواهد شد یاز ابهام و سردرگم یداده و باعث جلوگیر ییار یصحیحتر منابع اجتماع

رد نیاز کلیه استفاده مربوط و مناسب مو ،یو تامین اطالعات کاف یمرسوم درگزارشگر یکه تشریح گردید، به تکمیل حسابدار یگانه ا

 کند. یکنندگان، کمك م

 

 

 گيرينتيجه -7
 

. چنین کنند که عالوه بر اهداف مالی به فکر ارائه خدمات اجتماعی نیز هستندهای بزرگ مرتبا ادعا میدرحال حاضر شرکت

ید کنند و کاهش مصرف انرژی و دیگر کنند مواد غذایی سالم یا وسایل نقلیه با سوخت کمتر تولهایی با هیاهوی بسیار تالش میشرکت

کنند از طرق مختلف دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنند. انجمن مدیریت و دهند یا اینکه سعی میمنابع را در راس تمام امور قرار می

شماری از ون تعداد بیکنند. جای تعجب نیست که این ایده جالب تاکنای تشویق میها را به پیروی از چنین خط مشی، شرکتسازمان ملل

 آیند. های اجتماعی برمیبرند و هم از پس مسوولیتها هم سود میمردم را مجذوب کرده است، زیرا شرکت

رسد. ها نامربوط به نظر میطراز هستند، اندیشه مسوولیت اجتماعی شرکتهم در مواردی که منافع شخصی و منافع عمومی

شوند، اما در شرایطی که منافع زنند، نهایتا منجر به افزایش رفاه اجتماعی میت به انجام هر کاری میهایی که برای افزایش سود، دسشرکت

ها و رفاه اجتماعی در تقابل مستقیم باشند، متوسل شدن به مسوولیت اجتماعی تقریبا بی نتیجه خواهد ماند، چون مدیران تمایلی شرکت

است،  ها باید روشی که در جهت منافع شخصی یا منافع عمومی. شرکتع سهامداران عمل کنندو علیه منافندارند که در جهت منافع عمومی

، تمرکز روی در تضاد باشندها و منافع عمومیانتخاب کنند، اما گاهی شرایط دشوارتر از یك انتخاب ساده است. زمانی که منافع شرکت

ها برای رود شرکت. از آنجایی که انتظار میاجتماعی را به تاخیر خواهد انداخت مسوولیت اجتماعی، اقدامات موثرتر برای باال بردن رفاه

شوند. با توجه به احساس نیاز شرکت ها و مدیران به ارائه های واقعی نادیده گرفته میحل، راهرسیدگی به مشکالت راه حلی ارائه دهند

ای ارائه گزارشهای اجتماعی مناسب وجود دارد به نظر می رسد سازمان های گزارشات اجتماعی و از طرفی با توجه به محدودیتهایی که بر

قانونگذاری می بایست قوانینی تدوین نمایند تا شرکت ها را مجاب نمایند  گزارشگری اجتماعی داشته باشند. با تدوین قوانینی منسجم به 

 .اعی مناسب سوق دادها را به سمت پیشرفت و ارائه گزارشات اجتم نظر می رسد که بتوان شرکت
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