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  هاي اطالعات حسابداري و حسابداريبررسی رابطه سیستم
  محیطی و اجتماعی با رویکرد مالی خرد

  
 نور، ایرانعضو هیات علمی دانشگاه پیامدانشجوي دکتري حسابداري، ، نظامی احمد

Nezami.ahmad@ymail.com  
  دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائنات، سیدعباس مولوي

  
-هاي اطالعاتی حسابداري به عنوان پشتیبان در امر تصمیمجامعه حسابداري به توسعه قلمرو سیستم - چکیده

طراحی، . اي داردپایداري اجتماعی و محیطی نیاز فزاینده گیري، نه تنها در پایداري اقتصادي بلکه همچنین در
هاي اطالعاتی حسابداري در قلمروهاي حسابداري اجتماعی و محیطی مستلزم جمع اجرا و ارزیابی سیستم

باشد که به طور ضمنی در همه سطوح درگیر دهی کردن اهداف چندگانه و نیاز سهامداران میکردن، سازمان
 گیري،تصمیم عملکرد، ارزیابی براي که است اطالعاتی آوردن فراهم محیطی زیست يحسابدار هدف. شوند

 هايسیستم رابطه بررسی به ايکتابخانه رویکرد با مقاله این در لذا .رساند یاري مدیران به گزارشگري و کنترل
  .است شده پرداخته اجتماعی و محیطی حسابداري با حسابداري اطالعاتی

 محیطی، حسابداري هاي اطالعات حسابداري، حسابداريهاي اطالعاتی، سیستمتمسیس :کلمات کلیدي
  خرد مالی رویکرد اجتماعی،

  
  مقدمه
 اکثر کلیدي منبع به تبدیل اطالعات و کنندمی رقابت و فعالیت اطالعات، عصر در امروزي هايسازمان
 جنبش. است یافته تغییر نامشهود طالعاتا به مشهود اطالعات از رقابتی مبناي واقع، در. است شده هاسازمان

 و حسابداري در آن تأثیرات همچنین و مدیریت علوم حوزه در امروز عصر سریع تحول و تغییر و افزارينرم
 براي هاییحلراه یافتن فکر به که واداشته آن به را امر این در ولئمس افراد سرمایه، صاحبان به دهیگزارش
 عمده طور به شود،می اخذ مدیر توسط که تصمیماتی راستا، این در. باشند توسعه و رشد سوي به سریع حرکت

 اطالعات بودن دسترس در جهت، همین به. داشت خواهد مستقیم تأثیر توسعه و رشد سوي به حرکت در
 این هب توجه با عالوه، به. رساند یاري خطیر امر این در را مدیریت تواندمی) مربوط و موقع به صحیح،( مناسب
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 تجاري واحد یک بقاي است، شده رقابتی و پیچیده بسیار تجاري واحدهاي میان اقتصادي روابط امروزه که
 به این، از پیش. کندمی پیدا بیشتري اهمیت مساله جهت، همین به و است اطالعات داشتن اختیار در از متأثر

 اینکه تا بود مشکل و پرهزینه یاربس امري مختلف هايشرکت در موقعه ب و صحیح اطالعات آوردن دست
 دست خود سازمانی اهداف به توانستند مکانیزه هايسیستم گرفتن اختیار در با حسابداري و مدیریت علوم
. اندآورده روي اطالعاتی هايسیستم به هاشرکت این است، ممکن اطالعات گردآوري چون واقع، در. یابند

 اطالعاتی هايسیستم از هستیم روروبه اطالعات آنارشی و اطالعات انفجار همچون اصطالحاتی با که امروزه
 که دارند نیاز اطالعاتی هايسیستم به هاسازمان حال، این با. گرددمی یاد معضالتی چنین از رهایی راه عنوان به

  .)1( باشد آنها سازمانی ساختار و نیازهایشان با سب متنا
 داده قرار توجه مورد را اقتصادي محیط در تعامل و همبستگی زي،سا جهانی هايپدیده اخیر هايدهه در

 بنابراین،. دارد پیرامونش اقتصادي محیط بر بزرگ یا کوچک اثري دنیا، از اينقطه هر در رویدادي هر. است
 رسیدن میزان و ارتباطی ظرفیت پذیري، دوام باید اش،عملیاتی منطقه و اندازه عملیات، از نظرصرف شرکتی هر
  .برساند اثبات به دهد،می قرار رقابت موضع در بیشتر را آن که مالی و اقتصادي اهداف به

 نه گیري،تصمیم امر در پشتیبان عنوان به حسابداري اطالعاتی هايسیستم قلمرو توسعه به حسابداري جامعه
 و اجرا طراحی،. دارد ايفزاینده نیاز محیطی و اجتماعی پایداري در همچنین بلکه اقتصادي پایداري در تنها

 کردن، جمع مستلزم محیطی و اجتماعی حسابداري قلمروهاي در حسابداري اطالعاتی هايسیستم ارزیابی
. شوند درگیر سطوح همه در ضمنی طور به که باشدمی سهامداران نیاز و چندگانه اهداف کردن دهیسازمان

 را انحصاري دوجانبه اهداف خود، ناسازگار عالیق رب هازمان در و هستند رقابت در که مختلف سهامداران
). 2( سازندمی را حسابداري هايسیستم جوابگوئی تقاضاهاي و متناقض اطالعات کنند،می بینیپیش

 و محیطی زیست هايهزینه اطالعات آوريجمع به که است حسابداري از ايشاخه زیست محیط حسابداري
 شاخه این .پردازدمی خدمات و کاالها شده تمام قیمت به مربوط حاسباتم انجام در اطالعات این بکارگیري

 ابزاري اجتماعی و محیطی زیست گزارشگري). 3( دارد کاربرد اقتصاد کالن و خرد سطوح در حسابداري از
 ايطرفانهبی اطالعات باید هاگزارش است خویش عملکرد در قبال هاشرکت و حسابدهی پاسخگویی جهت
 سازمان و اجتماعی محیطی زیست عملکرد از اطمینانی قابل برآورد تا دهد اجازه ذینفعان به که دکنن فراهم
 لحاظ و سرمایه منبع یک عنوان به زیست محیط تلفیق بر مبتنی محیطی زیست حسابداري). 4( باشد داشته
 محاسباتی و قتصاديا فرآیندهاي در قبول قابل هايهزینه از یکی عنوان به محیطی زیست هايهزینه کردن
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 گیري،تصمیم عملکرد، ارزیابی براي که است اطالعاتی آوردن فراهم محیطی زیست حسابداري هدف. است
-سیستم رابطه بررسی به ايکتابخانه رویکرد با مقاله این در لذا). 5( رساند یاري مدیران به گزارشگري و کنترل

  .است شده پرداخته ماعیاجت و محیطی حسابداري با حسابداري اطالعاتی هاي
  

  اطالعاتی هايسیستم
 تولید، بازدهی همچنین. است پیشرفت حال در فزاینده سرعتی با اطالعات فناوري اطالعات، انفجار عصر در

 تولیدي، خدمات و محصوالت کیفیت بهبود و مرغوبیت موجب داده، افزایش را هاسازمان وريبهره و کارایی
 توسعه نهایت، در و صنایع در فنی تحوالت ایجاد نوین، هايفرآورده ابداع و ينوآور رقابت، قدرت افزایش

 است دریافته هاگیريتصمیم پیچیدگی افزایش با مواجهه در امروز مدیریت). 6( است شده کشورها اقتصادي
 و یازن مورد اطالعات تامین به قادر موجود، غیرمرتبط اغلب و غیرمتمرکز و گسترده دستی ايـهسیستم که

 سوابق از طوماري یا و هاداده از انبوهی با هاسازمان مدیران اغلب و نیستند مناسب زمان در آنها يارائه
 مطلوب، و صحیح هدایت و کنترل و دهیسازمان ریزي،برنامه گیري،تصمیم در که هستند روبرو اطالعاتی

 اطالعاتی مجموعه یک به مدیریت دسترسی مقدمات کردن فراهم و مذکور تناقض رفع. ندارند چندانی تاثیر
 سازوکارهایی و هاسیستم از پیوسته هم به و جامع ايمجموعه تهیه گرو در انعطاف قابل و صحیح کامل، منظم،
  .)7( شودمی گفته مدیریت اطالعات سیستم آن به که است

  

   حسابداري اطالعات هايسیستم
 اطالعات مالی، رویدادهاي پردازش وسیله به که است شرکت از عنصري و مولفه حسابداري اطالعاتی سیستم
 اطالعات سیستم ).8( دهدمی قرار کنندگاناستفاده اختیار در را گیريتصمیم مبناي مناسب اطالعات مالی،

 حسابداري فرایندهاي طی را مالی هايداده سازيذخیره و آوريجمع عملیات که است سیستمی حسابداري
-می تولید را سازمانی گیرندگانتصمیم استفاده مورد اطالعات ها،داده این پردازش از سپ و دهدمی انجام

 و گیرندگانتصمیم تواندمی مالی، هوشمندانه هايگزارش ارائه با نهایت در حسابداري اطالعات سیستم. نماید
  .نماید کمک راهبردیشان هايبرنامه در را سازمان مدیران

 خود که بود خواهد..  و اتکا قابل بهنگام، صحیح، اطالعات گرفتن خدمت در نیازمند تصمیم گرفتن
 در موثر که هاییسیستم مهمترین از یکی نماید،می الزام را غیرمالی و مالی پیچیده هايسیستم از استفاده

 یک در خاص قطعه یک تولید سایت اندازيراه مثل است، حسابداري اطالعات سیستم باشدمی تصمیمات
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 و مالی دید از موضوعات این تماماً که جدید محصول یک تولید شرکت، یک سهام خرید تولیدي، تشرک
 بر بسزایی تاثیر تجاري، واحد یک به رسانی انتفاع جهت به مالی اطالعات دریافت گردد،می بررسی عملیاتی

   .)9( دارد درست تصمیمات اتخاذ
  

   اجتماعی و محیطی حسابداري
 و طرفدار اجتماعی مختلف هايگروه .کرد پیدا زیادي اهمیت آن به توجه و زیست محیط 1980 دهۀ طی

 جدي طور به و کردند معرفی زیست محیط روي بر تأثیرگذار اصلی عامل را هاشرکت زیست محیط حامی
 روي بر هافعالیت این و دهندمی انجام که هائیفعالیت مقابل در هاشرکت که شدند موضوع این خواستار

 بدنبال آنها هايفعالیت که محیطی زیست و اجتماعی اثرات و باشند پاسخگو باید گذاردمی تأثیر زیست حیطم
 این. بپذیرند زیست محیط روي بر را هافعالیت این هايهزینه و تبعات و کنند افشاء شفاف طور به را دارد

-می انجام که هائیپژوهش در آن اهمیت و گرفت قرار مدنظر تجربی محققان هايپژوهش در کمکم موضوع

 اجتماعی و محیطی زیست حسابداري اصطالح به اجتماعی حسابداري اصطالح که نحوي به شد متجلی دادند،
 اقتصادي هايفعالیت محیطی اثرات انتقال فرایند عنوان به محیطی زیست و اجتماعی حسابداري. شد تبدیل

 دانش از بخشی محیطی زیست و اجتماعی حسابداري شودیم تعریف جامعه در ذینفع هايگروه به سازمان
 هاهزینه( محیطی زیست هايهزینه و اجتماعی اثرات گزارشگري و گیرياندازه آن هدف که است حسابداري

 فرایند محیطی زیست و اجتماعی حسابداري. است تجاري واحد هايفعالیت از ناشی) اجتماعی منافع و
 جامعه و تجاري واحد بین معامالت این متقابل تأثیرات و معامالت ارشگريگز و گیرياندازه گردآوري،

 متقابل تأثیرات گزارشگري و گیرياندازه طریق از محیطی زیست و اجتماعی حسابداري. اوست پیرامونی
  ).10( سازدمی پذیرامکان را اجتماعی تعهدات ایفاي توان از ارزیابی اش،پیرامونی جامعه و تجاري واحد
-می ارائه محیطی زیست و اجتماعی حسابداري در را کاربردي و عملی رویکردهاي و هادیدگاه فاهیم،م

 :دارد وجود اساسی مفهوم پنج اجتماعی و محیطی زیست حسابداري در. کنند

  :اجتماعی عامالتم -1
 از اينتیجه هک است آن پیرامون جامعه و تجاري واحد بین متقابل مبادالت و معامالت اجتماعی، معامالت

 در که است این معامالت نوع این ویژگی. اوست پیرامون جامعه و تجاري واحد اقتصادي اقدامات و تصمیمات
 آن تاثیرات خالص صورت به اجتماعی معامالت گزارشگري شناسایی. نیستند نمایان اقتصادي معامالت بازار

  . است تجاري واحد اجتماعی اثیرت بررسی براي مناسبی معیار مالی، دوره خالص سود قالب در
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  :اجتماعی سود -2
 مالی دوره طی اشپیرامونی جامعه با تجاري واحد اجتماعی معامالت تاثیرات و مشارکت خالص اجتماعی سود
 صحیح تطابق اجتماعی، سود محاسبه هنگام در. آیدمی دست به اجتماعی منافع و هاهزینه مقایسه از که است
  .گیرد صورت باید اجتماعی منافع با اجتماعی هايهزینه

  :اجتماعی ارکان -3
 منعقد اجتماعی قرارداد تجاري واحد با رسمی غیر طور به که هستند اجتماعی هايگروه اجتماعی، ارکان
 ارکان این مرسوم حسابداري سیستم در. است تجاري واحد برعهده اجتماعی تعهدات آن پیامد و اندکرده

 و تجاري واحد رسمی تعهدات و سهام صاحبان حقوق و سرمایه فقط و نشده ختهشنا رسمیت به اجتماعی
 اجتماعی عالیق و حقوق این اجتماعی، حسابداري سیستم در. شودمی گزارش و ثبت آن، دوره طی تغییرات

  .است گزارشگري و شناسایی قابل اجتماعی، سرمایه حساب طریق از تجاري، واحد به نسبت
  :اجتماعی سرمایه -4

 و ثبت. است تجاري واحد به نسبت اجتماعی ارکان ادعاهاي و حقوق عالیق، میزان اجتماعی، سرمایه
 عین در ولی باشد نداشته مطابقت مرسوم حسابداري سیستم با است ممکن عالیقی و حقوق چنین گزارشگري

 هنگام کنندگاناستفاده براي مفید و سودمند مبنایی عنوان به اجتماعی سرمایه گزارشگري و گیرياندازه حال
  .بود خواهد گیريتصمیم

  :اجتماعی دارایی خالص -5
 در تجاري واحد فعالیت اثر در جامعه منابع تحلیل و جامعه منابع افزایش التفاوتمابه اجتماعی، دارایی خالص

 در سود کسب بالقوه منبع یک عنوان به مرسوم حسابداري سیستم در اجتماعی دارایی خالص. اوست عمر طول
 مبنایی تواندمی اجتماعی دارایی خالص کهحالی در شود؛نمی گزارش و شناسایی تجاري واحد عملیات فرایند

   ).11( باشد تجاري واحد مدیریت و کنندگاناستفاده بهینه هايگیريتصمیم براي سودمند
  

  گیرينتیجه
-بین حسابداري استانداردهاي هیات و یمال حسابداري استانداردهاي هیات مفهومی چارچوب در که طورهمان

 اطالعات فناوري. شود گرفته نظر در اطالعاتی سیستم یک عنوان به باید حسابداري است، شده تائید المللی
 به اطالعات، به سریعتر و بهتر دسترسی باعث و است مکانی و زمانی هايمحدودیت حذف در کلیدي عنصري
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 و سود کردن حداکثر ها،شرکت سهام در گذاريسرمایه از هدف مثال انعنو به). 12( شودمی..  و بودن روز
 از یکی. شود اتخاذ مناسبی گذاريسرمایه تصمیمات باید هدف، این به رسیدن براي که است گذارسرمایه رفاه

 شده منتشر حسابداري اطالعات برند،می بهره آن از گیريتصمیم در گذارانسرمایه که معیارهایی و پارامترها
 رویکردهاي از یکی عنوان به ها،شرکت اجتماعی گزارشگري و حسابداري امروزه. است هاشرکت توسط

 کنندگاناستفاده اختیار در را باارزشی اطالعات تواندمی اجرا صورت در که است مطرح حسابداري بااهمیت
  .)13( دهد قرار گذارانسرمایه جمله از حسابداري اطالعات از

 براي جستجو و گرفته قرار سیاسی مناظرات مورد که است مسائلی جمله از اجتماعی کالتمش امروزه،
 تجاري واحدهاي و هاکارخانه صنایع، يتوسعه و رشد. است کرده پیدا ايویژه اهمیت مشکالت این راه یافتن

 سرانجام و تیدول تشکیالت در تحول اطالعات، نقش در تحول اجتماعی، نهادهاي تکامل و ایجاد با همگام
 تحوالت، این از پیش که گذاشته تجاري واحدهاي عهده به را الزاماتی و تعهدات تدریج به اخالق، در تحول
 ظهور صنعتی، يتوسعه و رشد این پیامدهاي از یکی. بود نشده قانونمند و رسمی شدت این به تعهداتی چنین
 یکدیگر بر اجتماعی هايارزش و اخالقی و اقتصادي مسائل متقابل تاثیر و سیاست و اخالق با اقتصاد پیوند
 هدف تنها را کاال تولید یا سودآوري افزایش صرفاً دیگر تجاري واحدهاي مدیریت ترتیب، بدین. است

 بهاي و کیفیت رعایت کارگران، به عادالنه حقوق پرداخت همچون دیگر موضوعاتی بلکه ندانسته خویش
. کنند رعایت باید نیز را اجتماعی و نژادي سیاسی، اخالقی، مسائل رسای و یستز محیط آلودگی تولیدات،

 از. انددرآمده چندمنظوره نهادهاي صورت به اقتصادي صرفاً عملکرد داشتن جاي به تجاري واحدهاي بنابراین
 چارچوب از شده، دگرگون آن معیارهاي و عملکرد ارزیابی چگونگی تحوالت، این تاثیر تحت دیگر سوي
 اجتماعی تاثیرات و عواقب ارزیابی مبناي که اجتماعی عملکرد معیارهاي و رفته فراتر اقتصادي محدود و تنگ

 با که باشدمی مشکالت این به پاسخی اجتماعی حسابداري. است شده پدیدار است، تجاري واحد هايفعالیت
 حسابداري يدامنه رشگست در سعی آنها اقتصادي اثرات همچون تصمیمات اجتماعی نتایج گرفتن نظر در

 این به نیل در پیشرفت میزان ارزیابی و اجتماعی اهداف تعریف براي را جدیدي معیارهاي و داشته سنتی
 و تجاري واحدهاي عملکرد متقابل تاثیرات این تا دارد سعی اجتماعی حسابداري همچنین. طلبدمی اهداف
 گزارش مالی هايصورت از کنندگاناستفاده ترصحیح گیريتصمیم براي و شناسایی را پیرامونش يجامعه

  .)14( کند
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 و کنترل مسائل روي بر دوباره حسابداري پژوهشگران ؛2002 سال در اکسلی سلربنز قانون تصویب از
 است گرفته قرار پژوهشگران خاص عالقه مورد که موضوعی. کردند تمرکز اطالعاتی هايسیستم پاسخگویی

  .)17 ؛16 ؛15( است کنترلی محیط اثربخشی و ماهیت ارزیابی
 هايارزش مدیریت شامل و سازمانی داخلی هايکنترل سیستم براي اساس و پایه دهندهنشان کنترلی محیط

 اینکه به توجه با بهتر عبارت به). 15( است گزارشگري ترتیب و اقتدار و سازمانی ساختار صداقت، و اخالقی
 نمودن محدود با رابطه این در و دهندمی قرار خاص توجه مورد را شرکت سودآوري يمساله عمدتاً مدیران

-هیچ خودجوش، صورت به که است طبیعی رواین از دارند، را شرکت سود یشاافز بناي ها،هزینه بیشتر چه هر

 مگر بود نخواهد زیست محیط به وارده خسارات جبران و اجتماعی هايهزینه به مربوط مسائل دنبال به گاه
 و مقررات اجراي به وادار را آنان مورد، این در الزم قانونی الزامات کشورها از برخی همانند آنکه

 محیط به وارده خسارت بهاي پرداخت به مجبور شرکت کهصورتی در طرفی از. کنند مربوطه هايدستورالعمل
 هاهزینه گونهاین املش مدیران عملکرد ارزیابی و نموده منظور کنترل غیرقابل هايهزینه جزء را آن شود

 اجتماعی هايگزارش که گردد طراحی ايگونه به حسابداري اطالعات هايسیستم بایستمی لذا. بود نخواهد
 که اجتماعی مسائل از دسته آن انتشار به مکتوب سهامداران، به سالیانه گزارش از کوتاهی هايبخش در

 مقایسه قابلیت اجتماعی، گزارشگري در شده انجام هايهزینه داشتن با لذا. بپردازد دارد، سروکار آن با شرکت
 مالی تعهدات سطح به نسبت شرکت موفقیت درجه و شودمی فراهم یکدیگر با گوناگون هايسال عملکرد
  .گیردمی صورت حسابداري اطالعات هايسیستم توسط که شود اعالم اجتماعی هايفعالیت
 جامعه و تجاري واحد بین اجتماعی معامالت دادن روي باعث اعیاجتم منابع از استفاده و کارگیري به

 منافع و اجتماعی منابع کاهش معنی به اجتماعی هايهزینه اجتماعی، مالتامع این پیامد. شودمی پیرامونش
 و گیرياندازه اجتماعی حسابداري نهایی هدف. است اجتماعی منابع بهبود و افزایش معنی به اجتماعی

 سود. است تجاري واحد اجتماعی مشارکت خالص نهایتاً و اجتماعی منافع و هاهزینه منابع، نای گزارشگري
 و شده گیرياندازه بازار، معامالت براساس صرفاً زیرا دهدمی نشان را مشارکت این از بخشی فقط حسابداري

 جامعه و تجاري واحد بین غیررسمی طور به اقتصادي معامالت با همزمان طور به که را دیگري متعدد معامالت
 حسابداري اثربخش اجراي به تواندمی حسابداري اطالعات هايسیستم. است گرفته نادیده را داده روي

 در محیطی و اجتماعی حسابداري قوي احتمال به هاسیستم این وجود بدون. کند کمک محیطی و اجتماعی
 هايسیستم طریق از گزارشگري و محیطی و اجتماعی حسابداري اجراي عدم و ماندمی باقی تئوري حد
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 منجر است ممکن امر این که شودمی هاشرکت در موجود حقایق از بسیاري کتمان باعث حسابداري اطالعات
 عدم نتیجه در و حسابداري اطالعات از کنندگاناستفاده گمراهی ثباع نهایت در و واقعیت تحریف به

 سازي پیاده منظور به حسابداري اطالعات هايسیستم از استفاده شودیم پیشنهاد لذا. گردد منابع بهینه تخصیص
 اطالعات افشاء به هاشرکت ساختن ملزم جهت الزم استانداردهاي قالب در محیطی و اجتماعی حسابداري

  .  گیرد قرار اجرا مورد و تدوین محیطی، و اجتماعی
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