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 چکيده
ه اين مقاله آشنايي اوليه عالقه مندان حسابداري، با حسابداري اجتماعي است. در اين مقاله تعاريف هدف از ارائ

اوليه از حسابداري اجتماعي آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداري اجتماعي اشاره شده 

عي و مزاياي آن و سپس به است.در اين مقاله همچنين به تاريخچه و بعد از آن به اهداف حسابداري اجتما

مسووليت اجتماعي شركت ها موضوع مشكالت پياده سازي حسابداري و گزارشگري اجتماعي اشاره شده است. 

حساسيت برانگيز و مورد توجه در سال هاي اخير بوده است و تمايل به سرمايه گذاري در شركت هايي كه اعمال 

، در حال افزايش است و در حوزه گزارشگري مالي باالخص و گزارشگري مسووليت اجتماعي شركت ها را دارند

در حسابداري مديريت اهميت برجسته اي يافته است. بررسي آثار و مقاالت، رابطه مسووليت اجتماعي را با مالكيت 

نهادي يک رابطه غير مستقيم مي داند.لذا پژوهش حاضر به بررسي اثر واسطه اي عملكرد مالي بر رابطه مسووليت 

تا  1389شركت سرمايه گذاري در بازه زماني  23ماعي شركت ها با مالكيت نهادي مي پردازد. بدين منظور، اجت

به عنوان نمونه آماري تحقيق در دو مرحله مورد آزمون قرار گرفت. ابتدا رابطه مسووليت اجتماعي شركت  1392

ماعي شركت ها با مالكيت نهادي با تاثير ها با عملكرد مالي مورد بررسي قرار گرفت و سپس رابطه مسووليت اجت

متغير ميانجي عملكرد مالي بررسي گرديد. نتايج حاكي از تاثير متغير واسطه اي عملكرد مالي بر رابطه بين 

در اين روزها مشكالت اجتماعي از جمله مسائلي است كه مورد .مسووليت اجتماعي و مالكيت نهادي مي باشد

جستجو براي يافتن راه حل اين مشكالت اهميت ويژه اي پيدا كرده است. حسابداري  مناطرات سياسي قرار گرفته و

مسووليتهاي اجتماعي پاسخي به اين مشكالت مي باشد كه با درنظر گرفتن نتايج اجتماعي تصميمات, همچون 

ف اهداف اثرات اقتصادي آنها, سعي در گسترش دامنه حسابداري سنتي داشته و معيارهاي جديدي را براي تعري

اجتماعي و ارزيابي ميزان پيشرفت در نيل به اين اهداف را مي طلبد.از ديدگاه كالن توجه زيادي به تعريف 

شاخصهاي مفيد و مربوط اجتماعي شده و از ديدگاه فرد به اهداف اجتماعي, اهميت فزاينده اي به استراتژيهاي 

د تصميم گيري بتواند مفيد باشد مورد شناسايي قرار سازماني داده شده است و نياز به معيارهايي كه در فرآين

گرفته است. تقريباً همگان قبول دارند كه شركتها بايد از نظر اجتماعي مسوول كار خود باشند گو اينكه امكان 

دارد عنوان شود كه چنين نظري صرفاً شكل تعميم يافته اين مرام پذيرفته شده جهاني است كه افراد و گروهها 

به طور كلي سه رويكرد در مورد مفهوم مسووليتهاي  .ير اعمال خود بر سايرين را در نظر داشته باشندبايد تاث

نظريه اول از تئوريهاي كالسيک اقتصادي منشاء  :اجتماعي شركتها وجود دارد كه بشرح زير قابل تبيين مي باشند

ثر رسانيدن سود و به تبع آن حداكثر مي گيرد . طبق اين مفهوم شركت فقط و فقط يک هدف دارد و آن به حداك

نمودن ثروت سهامداران است. البته اين موضوع تا جايي پذيرفته شده و قابل حمايت است كه در جهت تالش 

 براي رسيدن به هدف چارچوبي اخالقي و حقوقي وجود داشته باشد

 مسئوليت هاي اجتماعي، عملكرد مالي،  حسابداري :يديکل واژگان
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 2 مهران مختاري ،1 محمد رضایی

 قاينات واحد آزاد اسالمي دانشگاه حسابداري ارشد كارشناسي دانشجو 1

 قاينات واحد آزاد اسالمي دانشگاه حسابداري ارشد كارشناسي دانشجو 2

 
 نويسنده مسئول:نام 

 محمد رضایی

 حسابداري مسئوليت هاي اجتماعی
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 مقدمه

 تاریخچه
سط نويسندگاني مثل آندرسون ، موبلي ، و لين اوس مطرح شد . ميالدي تو 60مفهوم حسابداري مسئوليت اجتماعي در اوايل دهه 

م توسط انجمن حسابداري امريكا به  70آندرسون را بايد بعنوان پدر حسابداري مسئوليت اجتماعي ناميد. در آمريكا اين مفهوم در اوايل دهه 

سال هنوز اين مفهوم  40عي آغاز شد و با وجود گذشت منظور بررسي موانع و مشكالت مربوط به اندازه گيري در حسابداري مسئوليت اجتما

تواند اين ارزيابي را انجام دهد. اين فرآيند، يک كاري صرف نظر از اندازه آن كسب و كار، ميوهر كسباز جديدترين مباحث حسابداري است . 

ابداري ناشي از فشارهاي جنبش زيست محيطي پديده حسابداري در اواخر قرن بيستم است. رشد اين نوع حسابداري به عنوان يک رشته حس

هاي كسب و كار و آثار آن بر گيرد كه فعاليتها و مردم نيز نشات ميهاي بزرگ است. همچنين، اين موضوع از تقاضاي دولتدر شركت

هاي شركتي در اي فعاليتكند تا حسابي را براي بهاي تمام شده و مزايتر گردد. حسابداري اجتماعي تالش ميهاي محيطي، شفاففعاليت

هاي خيريه در مناطق ارتباط با اجتماع و محيط ايجاد نمايد. يک كسب و كار ممكن است به اندازه گيري تاثير مشاركت اجتماعي و كمک

ت و در خصوص تدوين استانداردهاي حسابداري مسئوليت اجتماعي به دليل فشار سازمانهاي هوادار محيط زيستحت فعاليت خود بپردازد 

( توجه خود را معطوف به اين موضوع معطوف كرد و مجموعه IFACحقوق بشر در كشورهاي صنعتي ، فدراسيون بين المللي حسابداري )

در فصلنامه بررسي هاي حسابداري  1372اي بيانيه ها را در رابطه با تدوين استانداردهاي اين مفهوم صادر نمود . در ايران اولين در پاييز سال 

 ه تهران مقاله اي با عنوان تئوري حسابداري اجتماعي مطرح شد و تاكنون مقاال زيادي در اين خصوص ارائه شده است.دانشگا

گزارشهاي ارائه شده توسط سيستم حسابداري مالي، عملكرد واحد تجاري را از جنبه هاي خاص مورد ارزيابي قرار مي دهند و سود 

وفقيت يا عدم موفقيت مي دانند و بيشترين توجه را معطوف منافع گروههايي مي كنند كه آوري و توان مالي واحد تجاري را شاخص م

 اند از: مهمترين آنها عبارت

 سازمانهاي دولتي؛  -اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛   -مديران واحد تجاري؛   -سرمايه گذاري بالفعل و بالقوه؛   -

 وشندگان. فر -مشتريان؛   -كاركنان واحد تجاري؛   -

به دليل عدم توجه به منافع ساير گروههاي اجتماع و همچنين اثرات زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي واحد تجاري، در اوايل دهه 

 SRA=SOCIAL RESPONSIBILITYشصت ميالدي مفهوم جديدي به نام حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي )

ACCOUNTINGويسندگاني از اروپا، كانادا و استراليا از قبيل آندرسن، موبلي و لين اوس در ( در مباحث نظري حسابداري مطرح شد و ن

 نوشته هاي خود به آن اشاراتي داشته اند و از ميان آنان آندرسن را بايد به عنوان پدر اين شاخه از دانش حسابداري دانست. 

در اوايل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداري آمريكا  اما در كشور آمريكا مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي با يک دهه تاخير

(A. A. Aبا تشكيل كميته اي به منظور بررسي موانع و مشكالت مربوط به فرايند اندازه ) گيري و گزارشگري در حسابداري مسئوليتهاي

داري است كه در مراحل اوليه رشد به اجتماعي آغاز شد و با وجود گذشت بيش از چهار دهه، اين مفهوم هنوز هم از جديدترين مباحث حساب

سر مي برد و از نظر اجرا و به كارگيري پيشرفت چنداني نداشته است؛ به گونه اي كه تاكنون غالب مقاالت منتشر شده، جنبه توصيفي داشته 

 دن آن داشته اند. و بيشتر با تكيه بر توصيف مفاهيم، توجه كمتري را به مشكالت اجرا و ارائه راهكارهاي مناسب جهت عملي كر

گيري و گزارشگري آثار خارجي واحد تجاري باشد. منظور شايد عامل اصلي اين حركت، ناشي از محدوديتها و مشكالت مربوط به اندازه

هاي هزينه، آن گروه از فعاليتها و نتايج عمليات واحد تجاري است كه فراتر از منافع گروههاي پيش گفته باشد و آثاري همچون از آثار خارجي

 اجتماعي، منافع اجتماعي و بازده اجتماعي را شامل مي شود. 

سر انجام به دليل فشار سازمانهاي هوادار محيط زيست و حقوق بشر در كشورهاي صنعتي براي مبارزه با آلودگي محيط زيست بويژه 

توجه خود را معطوف موضوع حسابداري مسئوليتهاي ( IFAC، فدراسيون بين المللي حسابداران )ايآلودگيهاي ناشي از آزمايشهاي هسته

ها را صادر كرد كه در آنها خواستار تدوين استانداردهايي در رابطه با اجتماعي كرد و بر اين اساس فدراسيون مذكور، مجموعه اي از بيانيه

 حسابداري و حسابرسي مسئوليتهاي اجتماعي شد. 

ميالدي(  1993شمسي ) 1372ر امور با سه دهه تاخير، براي اولين بار در پاييز سال اما در خصوص كشور ما، اين مفهوم همانند ساي

در فصلنامه بررسي هاي حسابداري دانشگاه تهران با مقاله اي به نام تئوري حسابداري اجتماعي مطرح و تاكنون مقاالت انگشت شماري در 

 اين خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداري ارائه شده است. 
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 ف حسابداري اجتماعی تعری
حسابداري اجتماعي فرايند گردآوري، اندازه گيري و گزارش معامالت و تأثيران متقابل اين معامالت بين واحدهاي تجاري و جامعه 

ز توان پيراموني اوست. حسابداري اجتماعي از طريق اندازه گيري و گزارشگري تأثيرات متقابل واحد تجاري و جامعه پيراموني اش، ارزيابي ا

 ايفاء تعهدات اجتماعي را امكانپذير مي سازد

 پردازداي از حسابداري است كه به بررسي تاثير عمليات يک كسب و كار بر جامعه، ميحسابداري اجتماعي شاخه

آنها چه تاثيري بر  ها با دقت به جامعه و همه مسائل اطراف خود نگاه كنند و در نظر بگيرند كه عملياتاين مساله مستلزم آن است كه شركت

پردازد بلكه تمركز هايي كه در حسابداري مالي مطرح است، نميهاي اطرافشان دارد. حسابداري اجتماعي به انواع داراييافراد، محيط و مكان

 پردازدآن بر رفتارهاي كسب و كار است. حسابداري اجتماعي به بررسي تاثير رفتار بر محيط اطراف مي

مسئوليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به وسيله مديران سازمانهاي تجاري بخش خصوصي »است كه:  معتقد« كيث ديويس»

« هينر ساورد»و « درك فرنچ«.»كه آن گونه تصميم گيري نمايند كه در كنار كسب سود براي موسسه، سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد

مسئوليت اجتماعي، وظيفه اي است برعهده موسسات خصوصي، به »ي نويسند: درخصوص مسئوليت اجتماعي م« فرهنگ مديريت»در كتاب 

اين معنا كه تاثير سوئي بر زندگي اجتماعي كه در آن كار مي كنند، نگذارند. ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل است بر وظايفي چون: آلوده 

و مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصوالت. همچنين وظيفه نكردن، تبعيض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعاليتهاي غيراخالقي 

حسابداري اجتماعي به خودي خود دربرگيرنده رفتار كسب و كاري است كه رفاه «.اي است مبتني بر مشاركت مثبت در زندگي افراد جامعه

محيطي، گزارشگري اجتماعي شركتي يا  كند. در نتيجه حسابداري اجتماعي اغلب با نام حسابداري اجتماعي ورا براي مردم فراهم مي

هاي گزارشگري مالي شود. به علت تمركز حسابداري اجتماعي بدون در نظر گرفتن جنبهاجتماعي شركتي شناخته مي گزارشگري مسووليت

تواند به كار ميشود. يک كسب و كسب و كار، حسابداري اجتماعي تحت عنوان گزارشگري غيرمالي يا حسابداري بقا )پايداري( دنبال مي

تواند توانايي خود را به منظور بررسي)تجزيه و تحليل ( پايداري واحد اقتصادي از جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و مالي بپردازد. همچنين مي

ي فرآيندي حسابداري اجتماع .ها در مسيري كه به نفع جامعه است، تجزيه و تحليل كندآغاز كار و سپس حفظ تعهد خود براي انجام فعاليت

تواند انجام دهد و فقط به كسب و كارهايي كه بر سودآوري تمركز دارند، اختصاص ندارد. اين نوع حسابداري، است كه هر نوع واحد اقتصادي مي

كه اين گيرد. در واقع حسابداري اجتماعي بر مسووليت داللت دارد هاي خيريه را نيز در بر ميدولت، كسب و كارهاي غيرانتفاعي و سازمان

مسئوليت »درهمين رابطه مي گويد: « رابينسون».ها در راستاي حفظ و بقاي بشريت صورت گيردهاي سازمانكند كه فعاليتمساله اقتضا مي

اجتماعي يكي از وظايف و تعهدات سازمان درجهت منتفع ساختن جامعه است به نحوي كه هدف اوليه سازمان يعني حداكثر كردن سود را 

 «.لي ببخشدصورتي متعا

 در تعاريف ديگري از مسئوليت اجتماعي آمده است:

مــــوسسات بازرگاني در جامعه اي كار مي كنند كه آن جامعه براي آنها فرصتهاي مختلفي را ايجاد كرده است كه آنها به كسب    -1

ا برآورده كنند. اين تعهد را مسئوليت اجتماعي سود مي پردازند. درعوض، سازمانهاي مذكور بايد متعهد باشند كه نيازها و خواسته هاي جامعه ر

 مي ناميم.

مسئوليت اجتماعي، تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است كه به طوركلي عالوه بر تامين منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه    -2

تعهد است كه موسسات بايد درقبال آن  جامعه را نيز فراهم مي آورد. در اين تعريف، عناصر چندي وجود دارد: اوالً، مسئوليت اجتماعي، يک

پاسخگو باشند. ثانياً، موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محيط زيست، اعمال تبعيض در امور استخدامي، بي توجهي به تامين نيازهاي 

ام، سازمانها بايد با اختصاص كاركنان خود، توليدكردن محصوالت زيان آور و نظائر آن كه به سالمت جامعه لطمه مي زنند، بپرهيزند. و سرانج

ي منابع مالي، در بهبود رفاه اجتماعي موردقبول اكثريت جامعه بكوشند. اين قبيل اقدامات عبارتند از: كمک به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگ

تم اجتماعي دارند، الجرم درنهايت، مقصود از مسئوليت اجتماعي اين است كه، چون سازمانها تاثير عمده اي بر سيس«. و بهبود كيفيت زندگي

آن  چگونگي فعاليت آنها بايد به گونه اي باشد كه در اثر آن زياني به جامعه نرسد، و درصورت رسيدن زيان، سازمانهاي مربوطه ملزم به جبران

 .باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها بايد به عنوان جزئي مرتبط با نظام بزرگتر كه در آن قرار دارند، عمل كنند

مسئوليت اجتماعي، تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است كه به طوركلي عالوه بر تامين منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه    -3

جامعه را نيز فراهم مي آورد. در اين تعريف، عناصر چندي وجود دارد: اوالً، مسئوليت اجتماعي، يک تعهد است كه موسسات بايد درقبال آن 

ياً، موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محيط زيست، اعمال تبعيض در امور استخدامي، بي توجهي به تامين نيازهاي پاسخگو باشند. ثان

 .كاركنان خود، توليدكردن محصوالت زيان آور و نظائر آن كه به سالمت جامعه لطمه مي زنند، بپرهيزند

اجتماعي با مسئوليت اجتماعي تفاوت وجود دارد. در اين  الزم به ذكر است كه بين اخالق مديريت، پاسخگويي اجتماعي و تعهد

هر دو اصطالح اخالق مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه با رعايت ارزشها و »نويسد:  در كتاب خود چنين مي « اندرسن»خصــــوص 
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ه مسئوليت اجتماعي در ارتباط با مسائل هنجارها و اصول اخالقي جامعه و تامين هدفهاي سازمان ازسوي مديران هستند... با اين تفاوت ك

 «.كالن سازمان و اخالق در ارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان است

اگر مفهوم مسئوليت اجتماعي را با مفاهيم تعهد اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي مقايسه »نيز در اين باره مي نويسد: « استيفن رابينز»

ت اجتماعي در ميانه سير تكامل مشاركت اجتمـــــاعي مي باشد. )از تعهد اجتماعي تا پاسخگويي نماييم، متوجه مي شويم كه مسئولي

 «.اجتماعي(

يک سازمان، زماني به تعهد اجتماعي اش عمل مي كند كه به مسئوليتهاي قانوني و اقتصادي خود عمل نمايد و نه بيشتر. به عبارت 

خواسته است عمل مي كند. چنانچه سازماني، هدف اجتماعي را ترغيب كند، تنها به منظور ديگر، او به حداقل مسئوليتي كه قانون از او 

رسيدن به هدفهاي اقتصادي اش مي باشد و نه چيز ديگر. مسئوليت اجتماعي با ورود خود، يک چارچوب حاكميت اخالقـــي را اضافه مي 

ع جامعه را بهتر كرده، از انجام كارهايي كه باعث بدتر شدن وضعيت جامعه كند كه براساس آن سازمانها به فعاليتهايي اقدام مي كنند كه وض

مي گردند پرهيز مي كنند. و نهايتاً، پاسخگويي اجتماعي اشاره به توان و ظرفيت سازمان درجهت عمل و اقــدام نسبت به خواسته ها و 

 انتظارات جامعه دارد.

 

 مفروضات سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعی:

 اند از: ار فرض اساسي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي عبارتچه

 هر واحد تجاري در قبال جامعه پيراموني خود تعهداتي دارد كه پايبند به انجام آنهاست.  -1

آيد، به  وري حاصلمنابع اقتصادي اجتماع كمياب و محدود است، پس ضرورت دارد در به كارگيري و استفاده از آنها حداكثر بهره -2

 گونه اي كه منافع اجتماعي حاصل از مصرف آنها بيش از هزينه هاي اجتماعي شود. 

كاالهايي كه قبال رايگان بوده اند، ديگر اينچنين رايگان در دسترس قرار نمي گيرند. مثال آب و هواي پاكيزه اغلب نيازمند مخارج  -3

ست و عمليات خود پااليي است، پس واحد تجاري بايد در ازاي استفاده سنگين ناشي از مقررات مربوط به كنترل آلودگي محيط زي

 از آنها منافعي را در اختيار اجتماع قرار دهد. 

از حقوق مسلم جامعه است كه از ميزان تعهدات اجتماعي، واحد تجاري نسبت به خود و همچنين مقدار انجام شده آنها آگاهي يابد  -4

 صول و مباني گزارشگري حسابداري صورت گيرد. و اين آگاهي الزم است براساس ا

اما در رابطه با اصول و مفاهيم اساسي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، بايد گفت كه اين اصول تا حدود زيادي همان اصول 

حسابداري و مفاهيم سيستم حسابداري مالي است، ولي الزم است، تعديلي در آنها صورت گيرد تا هماهنگ با اهداف سيستم 

مسئوليتهاي اجتماعي شود. براي مثال در حسابداري مالي الزم است دامنه شمول مفهوم شخصيت حسابداري گسترش يابد و در 

بر گيرنده جامعه پيرامون واحد تجاري گردد و يا گسترده مفهوم معامله حسابداري بايد شامل معامالت بين واحد تجاري از يک 

ه عنوان طرف ديگر شود و همچنين سود حسابداري شامل هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري طرف و جامعه پيراموني خود ب

 .گذاري را محاسبه كردشود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعي سرمايه
 

 اجتماعی : حسابداري هاي حوزه
 :شده اند شناسايي اجتماعي فعاليتهاي از حوزه چهار

  .جامعه با سازمان تعامل  )الف

 .انساني منابع توسعه به كمک  )ب

                                                                                                    .محيطزيست و طبيعي منابع توسعه به كمک  )ج

 .محصوالت كيفيت ارتقاي  )د

 گروه چهار به ميكنند، فعاليت هاآن در حسابداران كه را هاييشركت اجتماعي فعاليتهاي اجتماعي، فعاليتهاي از چهارحوزه اين اساس بر

 :كردهاند تقسيم

 اهداف به سازمان كه در دستيابي انساني منابع عنوان به ميشود، آن كاركنان بر سازمان فعاليتهاي آثار شامل :كاركنان زمينه در  -1

 .ميكنند موًثري كمک آن

 براي فعاليتها اين .زيست محيط بر سازمان فعاليتهاي منفي آثار كاهش منظور به اجتماعي تهايفعالي :زيست محيط زمينه در -2

 خاك و هوا آب، توسط محيطزيست به وارده خسارات به توجه با .شدهاند طراحي طبيعي منابع و پيرامون محيط از محافظت و نگهداري

 .است اجتماعي حسابداري ابعاد مهمترين از يكي اين صوتي، آلودگي و آلوده
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 .است آنها منافع از حفاظت و مشتري رضايت به دستيابي آنها هدف كه است فعاليتهايي شامل :كننده مصرف از حمايت زمينه در -3

 محدوديتهاي و روشها زمينه در محصول درباره كافي اطالعات ارايه تبليغات، اعتبار محصوالت، ايمني :از عبارتند زمينه اين در مثالهايي

 .اعتبار مدت و مربوط خطرات تفاده،اس

 ايجاد دانشجويان، آموزش معلول، افراد استخدام همانند عمومي، منافع كسب هدف با است فعاليتهايي شامل :جامعه زمينه در  -4

 به كمک كلي هدف زمينه، اين در .خيريه جوامع از گسترش حمايت و سالمتي برنامههاي به كمک منطقه، در كودكان براي مهدكودك

 .است جامعه رفاه و توسعه
 

 :هدف هاي حسابداري اجتماعی
 :قرارداد واحد تجاري و جامعه پيراموني اش، دو كاركرد مهم را براي واحدهاي تجاري در پي دارد كه عبارتند از

 .توليد و ارائه كاالها و خدمات سودمند براي جامعه-

وه هاي اجتماعي كه در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاري هستند در توزيع عادالنه امكانات اقتصادي، اجتماعي يا سياسي بين گر

نقش توليد و ارائه كاالها و خدمات اجتماعي، واحد تجاري كاركردي توليدي دارد و فرض مي شود كه انتفاع اجتماعي حاصل از توليدات واحد 

مان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهاي اقتصادي، مي بايد تجاري بيش از هزينه هاي اجتماعي آن خواهد بود. مديريت واحد تجاري همز

 .منفعت اجتماعي را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا زيان متحمل بر جامعه به هر گونه سرمايه گذاري اقدام كند -هزينه 

انتفاع يا هزينه اجتماعي معامالت اجتماعي واحد  در كاركرد توليدي، به طور كلي به.وظيفه دوم واحد تجاري، كاركرد توزيعي است

تجاري اشاره شد ولي در كاركرد توزيعي چگونگي توزيع اين هزينه ها و منافع اجتماعي بين اقشار مختلف جامعه مطرح مي شود؛ به عبارت 

ور عادالنه انتفاع يا هزينه را متحمل شده ديگر، مسأله اين است كه آيا در اثر معامالت اجتماعي واحد تجاري، همگي گروه هاي اجتماعي به ط

ي كم اند يا توزيع ناعادالنه صورت گرفته است؛ مثالً اگر بانكي به دليل نياز و تقاضاي مناطق پر رونق، يكي از شعبه هاي خود را در منطقه ا

و در مقابل، زيان رساني براي اكثريتي از رونق و پر جمعيت، تعطيل و به مكاني ديگر منتقل كند، بهره وري خود بانک و اقليتي از جامعه 

جامعه در منطقه اي دور افتاده و فقير نشين را در پي خواهد داشت. به اين ترتيب واحد تجاري باعث برهم زدن توزيع عادالنه امكانات و 

 .خدمات اجتماعي ميشود

 :ر را دنبال ميكندبا توجه به دو كاركرد مذكور، حسابداري اجتماعي هدفهاي سه گانه اي به شرح زي

تعيين و اندازه گيري خالص انتفاع و مشاركت اجتماعي واحد تجاري طي دوره مالي، از طرق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعي  - 1

ه واحد تجاري سياستها و اقداماتي از قبيل استخدام افراد بيكار جامعه، آموزش نيروهاي متخصص براي بهبود كيفيت توليدات و تأسيس شعب

 هاي جديد در مناطق كم رونق و فقير نشين از جمله اقداماتي است كه تأثير مثبتي بر منافع اجتماعي دارد و بايد به عنوان منافع اجتماعي

شناسايي شود. به طور كلي واحد تجاري با رعايت ارزشهاي اجتماعي همچون عدالت و رفاه اجتماعي در تصميم گيريهاي اقتصادي باعث بهره 

معه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گيري اين هزينه ها و منافع اجتماعي نيز با اين مشكل روبرو هستيم. كمي نمودن اطالعات بر مفيد وري جا

ا بودن آن مي افزايد و نسبت به اطالعاتي كه صرفاً كيفي هستند باراطالعاتي بيشتري نيز دارد تالشها و تحقيقاتي براي كمي نمودن هزينه ه

جتماعي صورت گرفته و نتايجي را نيز در پي داشته است؛ به طور مثال براي تعيين و اندازه گيري دارايي انساني و كمي نمودن اين و منافع ا

هاورز و روشهاي بهاي تمام شده تاريخي و بهاي جايگزيني قابل ذكر  -نوع دارايي در قالب واحد اندازه گيري پولي، مدلهاي هلتس و ليكرت 

ال همان گونه كه با پيدا كردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطالعات اجتماعي، تحول اساسي در علوم اجتماعي حاصل است. در عين ح

خواهد شد، حسابداري اجتماعي نيز به طور دقيق تر و قابل فهمتر منافع و هزينه هاي اجتماعي را شناسايي، اندازه گيري و گزارش خواهد 

 .كرد

 تژي و عمليات جاري واحد تجاري با ترجيحات و معيارهاي اجتماعيتعيين ارتباط استرا -2

از طريق بكارگيري حسابداري اجتماعي مشخص خواهد شد كه واحد تجاري در انجام و ايفاي تعهدات اجتماعي تا چه اندازه موفق 

 .اري مطابقت دارداست، و عمليات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معيارهاي از پيش تعيين شده اجتماعي واحد تج

دو هدف مذكور، اهدافي هستند كه به تعيين و اندازه گيري تاثيرات متقابل معامالت اجتماعي واحد تجاري و جامعه و ارزيابي عملكرد 

 .داجتماعي واحد تجاري تاكيد دارد و هدف سوم به نحوه گزارشگري اجتماعي و تأثير آن بر تصميم گيريهاي استفاده كنندگان، اشاره دار

ارائه اطالعاتي مربوط در مورد هدفها، سياستها و برنامه هاي اجتماعي واحد تجاري از نظر گزارشگري برون سازماني و تامين نيازهاي  -3

 اطالعاتي استفاده كنندگان، اطالعاتي مربوط، كافي و مناسب براي كمک به ارزيابي و آگاهي از مشاركتهاي اجتماعي واحد تجاري بايد گزارش

هاي اجتماعي( خواهد شد. اينها اطالعاتي . ارائه اطالعاتي كه اين ويژگيهاي كيفي را ندارد، باعث گمراهي استفاده كنندگان )از قبيل گروهگردد
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هستند كه استفاده كنندگان را در اتخاذ تصميمات در تخصيص صحيحتر منابع اجتماعي ياري داده و باعث جلوگيري از ابهام و سردرگمي 

 .د شدآنها خواه

حسابداري اجتماعي با تامين هدفهاي سه گانه اي كه تشريح گرديد، به تكميل حسابداري مرسوم در گزارشگري و تامين اطالعات 

 .كافي، مربوط و مناسب مورد نياز كليه استفاده كنندگان، كمک ميكند
 

 دیدگاههاي مسئوليت اجتماعی :
، هنجارها و نگرشهاي 1800سابقه چنداني ندارند. قبل از سالهاي حدود  نگرشها و نظريات مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان،

اجتماعي، اثر بسيار كمي بر اعمال مديريت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زماني كه شركتهاي بزرگ و عظيم درحال شكل گيري 

مسئوليت اجتماعي سازمانها بيشتر معطوف گرديد. در ابتداي بودند و صنايـع بزرگ، روز به روز قويتر مــــي شدند، توجه جامعه به ضرورت 

محققان رشته  1919قرن حاضر، بسياري از صاحب نظران، نياز به مسئوليت اجتماعي سازمانها را مورد تاكيد قرار دادند. و باالخره در سال 

ليت اجتماعي خود اهمال كاري كنند، جامعه بايستي بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند كه اگر بنگاههاي اقتصادي درخصوص انجام مسئو

ساير  1920به هر نحو ممكن اختيارات آنها را درخصوص فعاليتهاي اقتصادي شان سلب كند و كنترل آنها را دردست گيرد. از اوايل دهه 

 محققان مديريت در نوشته هاي خود به مسئوليت اجتماعي بنگاههاي اقتصادي تاكيد كرده اند.

 

   نظریات:
 به طور كلي سه رويكرد در مورد مفهوم مسئوليت اجتماعي شركتها وجود دارد كه به شرح زير قابل تبيين مي باشند:

نظريه اول از تئوريهاي كالسيک اقتصادي منشا مي گيرد. طبق اين مفهوم شركت فقط و فقط يک هدف دارد و ان هم به حداكثر 

سهامداران است. البته اين مفهوم تا جايي پذيرفته شده و قابل حمايت است كه در جهت تالش  رساندن سود و به تبع ان حداكثر نمودن ثروت

 براي رسيدن به هدف چارچوبي اخالقي و حقوقي وجود داشته باشد. 

وجه ميالدي ارائه گرديده است و بر اساس ان اهداف اجتماعي در رابطه با به حداكثر رسانيدن سود مورد ت 1970نظريه دوم در دهه 

قرار مي گيرد . طبق اين نظريه مديران شركتها بايستي تصميماتي اتخاذ كنند كه بين حقوق سهامداران ، كاركنان ، مشتريان و عامه مردم 

تعادل ايجاد كنند.در نتيجه بايستي يک اعتالف و همبستگي بين منافع و مالحظات متعدد ايجاد شود و اين اعتالف تنها راهي است كه شركت 

 ز هدف حداكثر نمودن سود در بلند مدت مطمئن مي سازد. را ا

براساس نظريه سوم سود نقطه پاياني اهداف موسسات نيست و مديران اجرايي شركتها پس از كسب سود با مشكل خواسته هاي كاركنان 

سود سهام بيشتر براي سهامداران براي افزايش دستمزد ، لزوم اجراي طرح هاي توسعه ، درخواست قيمتهاي پايين تر از جانب مشتريان ،

 مواجه شوند.

در اين حالت تصميم گيريهاي سازماني الزم است به جاي تالش در جهت حداكثر نمودن سود به دنبال كسب سطح مناسبي باشد كه 

  هم طي ان سود كسب شود و هم سطح مطلوبي از اهداف اجتماعي تامين شود.

ت اجتماعي موسسات مانند حركت از مفهوم موسسات تجاري بر مبناي منافع سهامداران به تغيير از نظريه دوم به نظريه سوم مسئولي

 يک مفهوم گسترده تر مي باشد.

يعني در نظريه دوم مالك ايجاد سود براي سهامداران بود كه با حقوق ديگر گروههاي عالقمند از قبيل مشتريان ، كاركنان و غيره 

تاكيد دارد كه مسئوليت موسسه تجاري در قبال افراد ذينفع بوده و نيز سود و زيان به عنوان يكي  مرتبط مي شد در صورتي كه نظريه سوم

د از نتايج فعاليتهاي انان محسوب مي شود.و بايد تصميمات سازماني براساس آن دسته از راه كارهايي كه در اجتماع مسئوليت بيشتري را بوجو

در به برنامه ريزي در اموري كه اكثريت اجتماع از ان استفاده ببرند نيستند ،لذا بدون شناسايي و مي آورد اتخاذ گردد. اكثر موسسات اغلب قا

 اگاهي دقيق از برتريهاي اجتماعي اغلب نظرات در اين زمينه ناشي از قضاوتهاي ذهني است .

ممكن است منجر به تصميمات مفيد  براين اساس رسيدن به رفاه اجتماعي و اقتصادي كه بر مبناي تئوري و ذهنيت استوار گرديده

 براي اجتماع نگردد.

در اين ميان نقش دولت نيز به عنوان يک قدرت تعيين كننده قابل مالحظه است . اعمال نفوذ دولت ممكن است به سه صورت انجام 

 گيرد:

 ( تعيين فعاليتهاي اجتماعي و غير قانوني. 1

وسعه فعاليتهايي كه في نفسه به حال اجتماع مفيد بوده اما اجراي بدون محدوديت ( تصويب مقررات و قانون در جهت محدود نمودن ت2

 ان براي سالمت جامعه زيان اور است. 
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( برخورد مناسب با يک سري فعاليتها كه داراي هزينه هاي اجتماعي و اثرات منفي در اجتماع است. مانند تعيين ماليات براي شركت 3

ه به اجتماع. هدف اصلي از تعيين اينگونه مالياتها تشويق شركتها به كاهش اثرات فعاليتهاي مزبور و كنترل براي تامين هزينه خسارات وارد

 انهاست.

ت اجتماعي شركتها بسيار مشكل از بحث در مورد ماهيت مقررات دولتي در حل مسائل اجتماعي مشخص مي شود كه تعريف مسئولي 

 است

ي حسابداري اجتماعي، چارچوب تئوريک و اساسي را فراهم كرده و در مقابل، مفاهيم، ديدگاه هاي هدفها مفاهيم حسابداري اجتماعي :

ي عملي و كاربردي را ارائه مي نمايد. همان طور كه اشاره شد، يكي از هدفهاي حسابداري اجتماعي، تعيين و اندازه گيري منافع و  هزينه ها

 بر اساس اًتجاري است. سود حسابداري فقط بخشي از اين مشاركت را نشان ميدهد زيرا صرف اجتماعي و نهايتاً خالص مشاركت اجتماعي واحد

معامالت بازار، اندازه گيري شده و معامالت متعدد ديگري را كه به طور همزمان با معامالت اقتصادي به طور غيررسمي بين واحد تجاري و 

 جامعه روي داده را ناديده گرفته است. 

قدام بانک در تعطيلي و بستن يكي از شعبه هايش در منطقه اي دور افتاده و كم رونق، بخشي از جامعه از تسهيالت بانكي بر اثر ا مثال:

كه به راحتي در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بيكاري و كاهش فرصتهاي شغلي، افزايش هزينه رفت و آمد ساكنان و نيز كارمندان 

ک، كاهش ارزش امالك و واحدهاي تجاري و ركود اقتصادي بيشتر آن منطقه خواهد شد. در مقابل، اگر بانک به شعبه قبلي تا شعبه جديد بان

توسعه شعبه هايش در چنين محالت و مناطقي اقدام كند، به تدريج باعث رونق گرفتن منطقه و نهايتاً افزايش سودآوري بانک و جامعه خواهد 

 .شد

نين معامالت غير تجاري را نيز همزمان با معامالت اقتصادي شناسايي و گزارش كند. بنابراين ضروري به اين داليل، حسابداري بايد چ 

 .است مفاهيم اساسي نظير معامالت اجتماعي، سود اجتماعي، اركان اجتماعي، سرمايه اجتماعي و خالص داراييهاي اجتماعي تعريف شود

 

 معامالت اجتماعی:-1

است كه نتيجه اي از تصميمات و اقدامات اقتصادي  آنبادالت متقابل بين واحد تجاري و جامعه پيرامون معامالت اجتماعي، معامالت و م

واحد تجاري و جامعه پيرامون اوست. ويژگي اين نوع معامالت اين است كه در بازار معامالت اقتصادي نمايان نيستند. شناسايي گزارشگري 

 .در قابل سود خالص دوره مالي، معيار مناسبي براي بررسي تاثير اجتماعي واحد تجاري استمعامالت اجتماعي به صورت خالص تاثيرات آن 

 

 سود اجتماعی: -2

مقايسه هزينه است كه از سود اجتماعي خالص مشاركت و تاثيرات معامالت اجتماعي واحد تجاري با جامعه پيرامونياش طي دوره مالي

 .محاسبه سود اجتماعي، تطابق صحيح هزينه هاي اجتماعي با منافع اجتماعي بايد صورت گيردها و منافع اجتماعي به دست ميآيد. در هنگام 

 

 ارکان اجتماعی:-3

اركان اجتماعي، گروه هاي اجتماعي هستند كه به طور غير رسمي با واحد تجاري قرارداد اجتماعي منعقد كرده اند و پيامد آن تعهدات 

تم حسابداري مرسوم اين اركان اجتماعي به رسميت شناخته نشده و فقط سرمايه و حقوق اجتماعي برعهده واحد تجاري است. در سيس

 .صاحبان سهام و تعهدات رسمي واحد تجاري و تغييرات طي دوره آن، ثبت و گزارش ميشود

، قابل ((يسرمايه اجتماع))در سيستم حسابداري اجتماعي،  اين حقوق وعاليق اجتماعي نسبت به واحد تجاري، از طريق حساب  

 شناسايي و گزارشگري است.

 

 سرمایه اجتماعی:-4

سرمايه اجتماعي، ميزان عاليق، حقوق و ادعاهاي اركان اجتماعي نسبت به واحد تجاري است. ثبت و گزارشگري چنين حقوق و عاليقي 

ي سرمايه اجتماعي به عنوان مبنايي ممكن است با سيستم حسابداري مرسوم مطابقت نداشته باشد ولي در عين حال اندازه گيري و گزارشگر

سودمند و مفيد براي استفاده كنندگان هنگام تصميم گيري خواهد بود. بدين گونه كه مديريت واحد تجاري در تصميم گيريهاي اقتصادي 

ک كارخانه جديد و روزمره، همزمان با در نظر گرفتن مالحظات مالي، حقوق و عاليق اجتماعي شناسايي شده، از جمله اثراتي كه تاسيس ي

چگونگي توليدش بر محيط زيست، اشتغال، تسهيالت عمومي و... و ادعاها و منافع و هزينه هايي كه هر كدام از گروه هاي اجتماعي به دنبال 

 .چنين اقداماتي خواهند داشت، را در نظر ميگيرد
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 خالص دارایی اجتماعی:-5
ع جامعه و تحليل منابع جامعه در اثر فعاليت واحد تجاري در طول عمر اوست. خالص خالص دارايي اجتماعي، ما به التفاوت افزايش مناب

دارايي اجتماعي در سيستم حسابداري مرسوم به عنوان يک منبع بالقوه كسب سود در فرايند عمليات واحد تجاري شناسايي و گزارش نميشود؛ 

تصميم گيريهاي بهينه استفاده كنندگان و مديريت واحد تجاري باشد؛ به در حالي كه خالص دارايي اجتماعي ميتواند مبنايي سودمند براي 

طور مثال، مديريت واحد تجاري ميتواند با داشتن اطالعات كافي در مورد منابع اجتماعي، اطالعات الزم را براي بهاي تمام شده استخدام 

 .ه و تصميمات بهتري را اتخاذ كندپرسنل جديد و بودجه بندي بهاي تمام شده كاالهاي توليدي در اختيار داشت

 

 وم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعیمفه
از  نظر مفهوم،  آرا و نظرات مختلفي در رابطه با مفهوم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي و همچنين وجه تسميه آن وجود دارد.

ابداري مالي امكانپذير مي دانند و يا به عبارتي از نظر دانند و اجراي آن را با گسترش دامنه حسگروهي آن را بخشي از حسابداري مالي مي

اين گروه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي تنها گسترش ساده اي از نقش حسابداري سنتي است . در حالي كه گروه غالب عقيده دارند كه 

ي كه مي توان آن را يک موضوع كامال جداگانه سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي، اصول ، قواعد و مفاهيم خاص خود را دارد ، به گونه ا

 ، حسابداري بهاي تمام شده ، حسابداري دولتي و غيره دانست كه هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعي زير استمانند حسابداري مديريت

 ارزيابي تاثير اجتماعي فعاليتهاي واحد تجاري؛ -1

 اري؛اندازه گيري هزينه ها و تعهدات اجتماعي واحد تج -2

 اندازه گيري منافع اجتماعي واحد تجاري؛ -3

 .تجاري كمک كند فراهم آوردن يک سيستم اطالعاتي درون و برون سازماني كه در امر ارزيابيتاثيرات اجتماعي واحد -4

، اما اصطالح انداما از جنبه نامگذاري نيز عده اي آن را حسابداري اجتماعي و گروهي آن را حسابداري اجتماعي واحد تجاري ناميده

 .رواج يافته، همان حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي است

هاي اجتماعي و اقتصادييكي از مشكالت حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي استزيرا بسياري از هزينه ها را مي توان درهر تفكيک هزينه

 .دو طبقه تقسيم بندي كرد

ي، بايد گفت كه تعاريف متفاوتي از سوي صاحبنظران و انديشمندان ارائه شده از جنبه تعريف مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماع

 :است كه مهمترين و رايجترين آنها به شرح زير است

حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي بخشي از دانش حسابداري است كه هدف آن اندازه گيري و گزارشگري اثرات اجتماعي )هزينه ها و 

ليتهاي واحد تجاري است و از آنجايي كه هر واحد تجاري عضوي از جامعه اي است كه در آن فعاليت مي كند و منافع اجتماعي( ناشي از فعا

به طور مستمر در تعامل با ساير اعضاي جامعه است و با استناد به قراردادهاي نا نوشته اجتماعي بين اعضاي جامعه كه براي حفظ منافع 

واحد تجاري از تعهدات و مسئوليتهاي خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران  تمامي اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد،

نداند، بلكه تعهدات و مسئوليتهاي ديگري در قبال ساير گروههاي اجتماع از قبيل اعتبار دهندگان ، كاركنان، مشتريان و فروشندگان و 

براي مثال در سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي،  .رامون خود احساس كندگروههاي موجود در جامعه و همچنين محيط زيست پي

، بلكه ضرورت دارد كه دامنه اين مقابله گزارشگري نتايج عمليات واحد تجاري محدود به روش سنتي مقابله درآمد با هزينه ها نخواهد بود

 .گسترش يابد و هزينه ها و منافع واحد تجاري را نيز در بر گيرد

 

 ایا و مشکالت اجراي سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعیمز
 :از مهمترين مزاياي اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي مي توان به موارد زير اشاره كرد

 :دو شيوه در گزارشگري هزينه هاي اجتماعي وجود دارد

 گزارشگري در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي  -1

 هاي اجتماعي به صورت مجزا و مستقلهگزارشگري هزين– 2

موجب افزايش نقش اجتماعي واحدهاي تجاري مي شود و حضور آنها را در فعاليتهاي زيست محيطي و مشاركت در برنامه هاي  -1

 توسعه اجتماعي و اقتصادي افزايش مي دهد.

 :نجر به دو نتيجه خواهد شدفراهم شدن شرايط براي وارد كردن موضوع محيط زيست در حسابهاي ملي كه خود م-2

  ريزان توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي؛اول : فراهم كردن اطالعات با اهميت براي برنامه
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   .هاي مربوط به محاسبه توليد ناخالص داخليدوم : فراهم كردن شرايط براي بهبود روشها و مؤلفه

جتماعي، مشكالت متعددي نيز وجود دارد كه از مهمترين آنها مي توان به اما در مقابل مزاياي اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي ا

  .مشكالت مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي اشاره كرد

 

ات هاي اقتصادي هر واحد تجاري نشئت گرفته از تعهدهزينه هاي اجتماعي و هزينه مشكالت تفكيک هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي:

اجتماعي و اقتصادي واحد تجاري است؛ تعهداتي كه ممكن است به دليل الزامات قانوني و يا خواسته ارادي واحد تجاري باشند . اما مشكلي 

رو هستند، مربوط به تفكيک اين دو نوع هزينه است. زيرا اختالط و امتزاج برخي از اينگونه كه تهيه كنندگان گزارشهاي اجتماعي با آن روبه

هاي تحقيق و توسعه و يا هزينه هاي مربوط عهدات با يكديگر، مشكالتي را در كشيدن خط فاصل بين آنها ايجاد مي كند. براي مثال هزينهت

تواند به عنوان هزينه اجتماعي در نظر گرفته شوند ، در حالي كه از طرف ديگر ممكن است به عنوان يک به افزايش ضريب ايمني محصول مي

ادي در نظر گرفته شوند كه به قصد افزايش حجم فروش و توانايي رقابت بيشتر با ساير توليد كنندگان باشد و يا هزينه هاي مربوط هزينه اقتص

به آموزش كاركنان ممكن است به منظور فراهم كردن فرصتي براي پيشرفت علمي كاركنان در نظر گرفت كه در اين صورت يک نوع هزينه 

كه مي توان اينگونه هزينه ها را به عنوان هزينه هاي اقتصادي نيز نگاه كرد كه به قصد افزايش بهره وري و در نهايت اجتماعي است، در حالي 

 .افزايش سودآوري صورت گرفته باشند

 

 يك هزینه هاي اجتماعی از اقتصاديمعيارهاي تفک
  :اند ازر وجود دارد كه عبارتدر مباحث نظري حسابداري دو معيار براي تفكيک اينگونه هزينه ها از يكديگ

 معيار هدف از انجام يک نوع فعاليت يا هزينه؛ -1

طبق معيار اول ، هزينه هايي كه واحد تجاري به قصد بهبود جايگاه خود نزد افكار عمومي انجام مي دهد و يا  .معيار الزامات قانوني-2

نان و افراد جامعه ، فراهم كردن مسافرتهاي علمي و سياحتي در دوره هايي كه به قصد كمک به پاكيزگي محيط زيست ، آموزش كاركهزينه

هايي كه به گيرد ، يک نوع هزينه اجتماعي خواهند بود ، چه انجام آنها از روي اراده باشد چه از روي الزامات قانوني.هزينهتعطيالت صورت مي

 .گرفته مي شوند منظور افزايش سود واحد تجاري صورت مي گيرد، هزينه اقتصادي در نظر

 .هاي اقتصادي خواهند بوداما طبق معيار دوم، الزامات قانوني، معيار تفكيک هزينه هاي اجتماعي از هزينه

انون، بنابراين هزينه هايي كه واحد تجاري بر اساس الزامات قانوني انجام مي دهد، به عنوان هزينه هاي اقتصادي در نظر گرفته مي شوند. اگر ق

را ملزم كرده باشد كه وسيله اياب و ذهاب كاركنان و همچنين وسايل ايمني كار و بهداشت محيط را فراهم كند، اينگونه هزينه واحد تجاري 

دهد، به اما هزينه هايي كه واحد تجاري از روي خواست و نه الزام قانوني انجام مي .اندها هزينه اجتماعي نخواهند بود، بلكه هزينه اقتصادي

 .ع هزينه اجتماعي در نظر گرفته مي شوندعنوان يک نو

 

 مشکالت مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
يكي ديگر از مشكالت مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري ناشي از آن است كه تهيه كنندگان 

هاي اجتماعي و منافع اجتماعي حاصل از آنها نيستند ، به طور مثال هزينه هاي اجتماعي اينگونه گزارشها قادر به ايجاد ارتباط بين هزينه 

سوادي در جامعه و آلودگي محيط زيست و يا مربوط به كمكهاي نقدي و غير نقدي به موسسات فرهنگي و آموزشي جامعه و مبارزه با بي

از منابع جامعه ممكن است در بلند مدت داراي منافع اجتماعي باشند، اما افزايش سطح آگاهي افراد جامعه براي حفظ و بهره برداري بهينه 

 .ارتباط دادن آنها با منافع اجتماعي واحد تجاري و همچنين گزارش آنها بر حسب واحد پول با مشكالت فراواني همراه است

 :هزينه هاي اجتماعي در سيستم حسابداري مسئوليت هاي اجتماعي عبارتند از

 بع انساني به كار گرفته شده در واحد تجاري بر اساس هزينه فرصت به كارگيري آنها در يک فعاليت ديگر؛هزينه منا-1

 مواد خام مورد استفاده در واحد تجاري براساس هزينه فرصت استفاده از آنها در يک فعاليت ديگر؛-2

 اي )ساختمان و تجهيزات( بر اساس ارزش جايگزيني؛داراييهاي سرمايه-3

ها و راههاي ارتباطي، خدمات پليس، آتش نشاني، بهداشت ، بع و خدمات عام المنفعه مورد استفاده واحد تجاري از قبيل: پلمنا-4

 درمان و آموزش؛

هاي سيمان و آسيبهاي ضرر و زيانهاي اجتماعي ناشي از فعاليتهاي توليدي واحد تجاري مانند آلودگي محيط زيست ناشي از كارخانه-6

 .ر براي شركتهاي توليد كننده و عرضه كننده سيگاركشيدن سيگا
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 :اما منافع اجتماعي واحد تجاري شامل

 ستمزد پرداختني به كاركنان واحد تجاري؛حقوق و د-1

 هره هاي پرداختي بابت استقراض از اعتبار دهندگان؛ب-2 

 ن؛سود سهام توزيع شده بين سهامدارا-3

 ربيتي و خدمات درماني؛، ته هاي آموزشيهزينه هاي اجراي برنام-4 

 رهنگي، اجتماعي و تفريحي اجرا شده توسط واحد تجاري براي كاركنان و فرزندان آنها و همچنين افراد جامعه؛برنامه هاي ف-5

 زينه هاي زيبا سازي فضاي واحد تجاري و هزينه هاي مبارزه با آلودگي محيط زيست؛ه-6 

 .حصولو توسعه جهت بهبود كيفيت م هزينه هاي تحقيق-7

. در يک نظر شيوه گزارشگري ها و منافع اجتماعي واحد تجاري دو نظر متفاوت وجود دارددر خصوص چگونگي فرايند گزارشگري هزينه

ها و منافع اجتماعي را در بخش يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه مي دهد. طرفداران اين شيوه آن است كه گزارش مربوط به هزينه

. در نظر ديگر، شيوه همان گروههاي هوادار نظريه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي به عنوان بخشي از حسابداري مالي هستندگزارشگري ، 

شده است و طبق  گزارشگري است كه پيشنهاد آن توسط گروههاي هوادار استقالل حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي از حسابداري مالي ارائه

نافع اجتماعي واحد ک گزارش اجتماعي كه متضمن اطالعات تفصيلي در رابطه با تعهدات اجتماعي، هزينه ها و مآن واحد تجاري ملزم است، ي

 .كه اين شيوه گزارش دهي نيز خود ممكن است به دو شيوه ارائه شود .تجاري است، ارائه دهد

 زارش عملكرد اجتماعي توصيفي براي فعاليتهاي اجتماعي واحد تجاري؛گ-1

ملتري است و در بر گيرنده هزينه هاي لكرد كمي ، كه مشكالت زيادي براي تهيه آن وجود دارد ، ليكن داراي افشاي كاگزارش عم-2

اي اجتماعي( و هاجتماعي از يک طرف و منافع اجتماعي از طرف ديگر است و تفاوت آن ممكن است مثبت )فزوني منافع اجتماعي بر هزينه 

 .عي بر منافع اجتماعي( باشديا منفي )فزوني هزينه هاي اجتما

،معامالت اجتماعي حسابداري مرسوم با تاكيد بر اندازه گيري و گزارشگري معامالت و رويدادهاي اقتصادي: ماهيت حسابداري اجتماعي

ابع اجتماعي و اهش منواحدهاي تجاري با اجتماع پيرامونش را ناديده مي گيرد. پيامد اين معامالت اجتماعي،هزينه هاي اجتماعي به معني ك

اين منابع،هزينه ها  منافع اجتماعي به معني افزايش و بهبود منابع اجتماعي است. هدف نهايي حسابداري اجتماعي اندازه گيري و گزارشگري

 و منافع اجتماعي است.

 

 گان از اطالعات حسابداري اجتماعیاستفاده کنند
)كه شامل سهامداران مي شود(، سايريني نيز  2و ذينفعان 1الوه بر سهامدارانآنچه از تعاريف حسابداي اجتماعي بر مي آيد اينست كه ع

 وجود دارند كه مي بايست اين اطالعات به آنها ارائه شود. 

آنچه از عنوان سهامدار بر مي آيد منظور همان افرادي هستند كه سهام شركت در دست آنها مي باشد. اما جهت مشخص شده ذينفعان 

 گروه زير تقسيم بندي نموده است: 5شاره مي نماييم. بيور ذينفعان از اطالعات)مالي( حسابداري را به ا 3به تعريف بيور

 رمايه گذاران، شامل سرمايه گذار متنوع و غير متنوعس -الف

زمان هاي طالعاتي، شامل تحليل گران مالي، سازمان هاي تعيين كننده رتبه سهام، سازمان هاي مشاوره دهنده و ساواسطه هاي ا -ب

 كارگزاري

شامل هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي، كميسيون بورس اوراق بهادار و مجلس قانون گذاري ان مقررات، تدوين كنندگ -ج

 اياالت متحده آمريكا

 م عام در مقابل خاصهاي سها هاي بزرگ در مقايسه با كوچک و شركت مديريت، شامل شركت -د

 (203: 1384سسه هاي محلي و... )پارسائيان، سه هاي ملي در مقايسه با موشامل موس حسابرسان، -ه

 

 
 

                                                           
1- Stockholders 
2- Stakeholders 
3- Beaver 
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