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  مقدمه 
  
 خواهان اي فزاينده طور به ها شركت ،21 قرن بازار در

 به نسبت ها آن نگراني اعالم بر مبني عالئمي بروز
 وجود اين با هستند، بشري و اخالقي حقوق

 نيز اجتماعي و محيطي اقتصادي، نظر از خواهند مي
 ساير و قانون. كنند جلوه پذير مسئوليت و فعال

 ها شركت عمل نحوه و فرآيند برنيز  عمومي نهادهاي
بهبود  اخالقي هاي فعاليتكنند تا  وارد مي يزياد فشار
 وجود دهنده نشان نيز ي پيشينها پژوهشنتايج . يابد
 مالي عملكرد و اجتماعي عملكرد بين قوي اي رابطه
 اجتماعي مسئوليت ماهيت و مقياس حال، اين با. است

 تواند مي و بوده ها آن مالي امور از فراتر ها شركت
 به نسبت شركت ركد بهبود نظير مواردي شامل
 فرهنگ ايجاد خطر، پوياي مديريت مختلف، مسائل
 سازمان، در »دادن انجام را درست كار« فرد به منحصر
 و كارگري استانداردهاي اجراي مراحل از پيروي
  ).1( باشد مدار امنيت و محور سالمت هاي سياست

 هي درتوج يي در تمامي ابعاد نقش قابلگو پاسخ
 جوامع در .كند ايفا ميحسابداري و هدف آن 

و  ها گيري تصميم الينفك جزء ييگو پاسخپيشرفته 
 دوره اتمام از پس و بوده دولت هاي ريزي برنامه

 طور به هر دستگاه عملكرد نتايج حسابرسي، برنامه با
 در اختيار جامع و واقعي كامالً و ملموس
 در عوض، .)2(گيرد  مي قرار گيرندگان تصميم
رفتن  بين از باعث مالي هاي گزارش نبودن شفاف
 و شود مي مسئوالن و مردم ميان اطالعاتي تقارن

 ،دليل همين به. كند مي باز مالي فساد براي عرصه را

 توجه ييگو پاسخ و شفافيت مقوله دو به ،امروزه
 و اقتصادي مالي، هاي بحران ،زيرا. شود زيادي مي

 مالز شفافيت نبود نتايج از يكي از بحران پر شرايط
 ييگو پاسخ آن تبع به كه است مالي در گزارشگري

 شده نابساماني و ضعف دچار نيز عمومي بخش
 و گزارشگري شفافيت ارتقاء راستاي در لذا، ؛است
بر  اثرگذار عوامل به بايد ييگو پاسخ مسئوليت سطح
شود  ويژه توجه عمومي بخش در مهم مقوله دو اين

)3.(  
اد يهنوز ز در عملها  شركت يت اجتماعيمسئول

در  يمال يگزارشگر يعموم هدفر نشده و يفراگ
 يو بررس بودهتمركز م يالحال حاضر بر عملكرد م

در . رديگ يرا در بر نم يطيو مح ياجتماع عملكرد
در سراسر  ياديز هاي شركتر، يسال اخ دطول چن

جنبه  سهدر نظر گرفتن  جهان بحث راجع به
را آغاز  )يطيو مح ي، اجتماعياقتصاد( يگزارشگر

د در يارائه شده با هاي گزارشن اساس يبر ا .اند كرده
بنگاه  يطيو مح ي، اجتماعيت اقتصاديمورد وضع
 هينظر نيا .كند ارائهرا  ياطالعات ،اقتصادي
ل در آن يبا توجه به سه حوزه دخ يگزارشگر

مفهوم و  مترادف با) ياجتماعو  يطي، محياقتصاد(
   .)4( است »داريشرفت پايپ«هدف 
 يحسابدار مفهوم با رابطه در يمختلف نظرات و آرا
 آن هيتسم وجه نيچن هم و ياجتماع هاي مسئوليت
 از يبخش را آن يگروه مفهوم، نظر از. دارد وجود

 غالب گروه كه يحال دانند در يم يمال يحسابدار
 ياجتماع هاي مسئوليت يحسابدار نظام كه دارند دهيعق

اي  گونه به ،دارد را خود خاص ميمفاه و قواعد ،اصول
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 مانند جداگانه كامالً موضوع كي را آن انتو مي كه
 ،شده تمام يبها يحسابدار ، تيريمد يحسابدار
  .)5( دانست رهيغ و بخش عمومي يحسابدار

ادبيات پژوهش سعي شده است در مورد در اين 
پژوهشي گزارشگري اجتماعي و نحوه اجراي آن و 

در  گري اجتماعيگزارشاهميت  و چنين لزوم هم
عنوان المللي مصاديقي  ي، اجتماعي و بينمجامع حقوق
هاي بيشتر در اين  براي پژوهشگشايي  شود تا راه
  .حوزه باشد

  
  مروري بر مباني نظري و پيشينه پژوهش

  
   ها شركت يت اجتماعيف مسئوليتعر

 ها شركت يت اجتماعياز مسئول يف متفاوتيتعار
مورد آن وجود  در يوجود دارد و توافق همگان

مورد  هاي مسئوليتكه از  يمختلف هاي برداشت .ندارد
اطالعات  يبر افشا ودش مي بنگاه اقتصاديك يقبول 
 گذار ريثد محاسبه شود تأيه باك يز بر موارديو ن

ف را به طور ين تعاريا 1 جدول شماره .خواهد بود
  . دهد نشان ميخالصه 

  
   پژوهشپيشينه 

ها كه به  شركتعي گزارشگري مسئوليت اجتما
هاي  محيطي در گزارش- افشاي اطالعات اجتماعي

 هاي اجتماعي هاي مسئوليت انتشار گزارشساليانه و 
از سوي پردازد  ميهاي اينترنتي  پايگاه ها در شركت
 هاي افشا. مورد استقبال قرار گرفته استعموم 

 داوطلبانه است و از اين رو اجتماعي و محيطي تقريباً
حوزه عمده توجه خود را بر داليل چرايي  ادبيات اين

).5(ها متمركز كرده است  شركت وسيله به ءافشا
  

  ها تعاريف مسئوليت اجتماعي شركت :1جدول 
  رديف تعريف  منبع

  1 سازمانبه قضاوت در مورد امور محوله  برايكردن اطالعات براي جامعه به عنوان مبنايي  فراهم )6( ماندرز اون و گري
هاي يك بنگاه  عاليتمحيطي ف آثاراخالق و  هاي جامعه، يي نيازگو پاسخفرآيند شناسايي و  المللي  سيون بينفدرا

 اقتصادي
2  

 )7( حسابداران

 )7( اروپااتحاديه 
محيطي و اجتماعي ناشي از  آثار صورت داوطلبانه ها به موجب آن شركته مفهومي است كه ب

 .دهند سهامداران نشان ميرا به ها  آن تعمليات تجاري خود و فعل و انفعاال
3  

)8(اسميت  ان شامل نفع ذيهايي كه به موجب آن عاليق تمام  و ارزش بنگاه اقتصاديپيوستگي عمليات  
 .ابدي و اعمال سازمان انعكاس مي ها گذاران و جامعه در سياست مشتريان، كاركنان، سرمايه

4  

)9(كوك و همكاران  رساني به جامعه و بهبود رفاه در جامعه از  منفعت در راه از منابع خود ت به استفادهتعهد شرك 
 محل عايدات شركت

5  

)10(جعفري   

 هاي بنگاه بين معامالت اين متقابل آثار و معامالت گزارش و يگير اندازه  گردآوري، فرآيند
 آثار ريگزارشگ و يگير اندازه طريق از اجتماعي حسابداري. شپيرامون جامعه و اقتصادي
پذير  امكان را اجتماعي تعهدات ايفا توان از ارزيابي پيرامونش، جامعه و بنگاه اقتصادي متقابل
  .دكن مي

6  
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 ،تتجار يايدن يبرا يت اجتماعيروابط و مسئول
در قرن . يستن تازهاي  دهيو پدد يجد يموضوع
داران در اروپا و  ارخانهكاز  ياديتعداد ز ،نوزدهم

بودند و  ت خود در قبال جامعهيا متوجه مسئوليكآمر
ارگران كبالعوض به  هاي كمكرفاه و  ،نكمس به

و  يتندرست ي،ساز در طرح خانه رده وكتوجه 
شان هاي كارگران و خانواده يآموزش برا

د يجد وهيش ،هر حاله ب .نددرك مي گذاري هيسرما
ر يثأبه ت يابيدست براي ها شركت يت اجتماعيمسئول
ك يت آن با يريسات و مدسمو يطيو مح ياجتماع
و با برنامه درآمده  مند نظام صورت به، راهبرديروش 
  .)11( است

از قانون و  يعموم كستم و دريبا شروع قرن ب
بالعوض و نوع  هاي كمك ي،رفاه عموم نظام
روابط و  گيري لكش يبراشد  يراه ي،دوست

ه عنوان بي اجتماع ه اقدامكشب .يبنگاه يساختارها
ت يكننده مسئول غيتبل يدولتريغ هاي ازمانساز اي  نمونه
از رهبران متشكل  يانجمن ،هكن شبيا .است ياجتماع
ل كش رييتغ يها شركتو  ها شركتسسان ؤم ،يتجار

است  يدولتريغ يسازمانو  نمايندگيداده به صورت 
به عنوان خود  يها يكه متعهد به استفاده از سازمانده

قابل تحمل با  ييايدن يسوبه  حركت يبرا يالتيكتش
شبكه اقدام ت يمورأم .است شتريب يعدالت و مهربان

ت يمسئول نسبت بهها  شركت يش آگاهيافزاي اجتماع
هر  يبرا يگستر عدالت و هيحقوق بشر پا ي،طيمح

ها و  فرصت  ،با توجه به تفاوت منابعبخش 
ه اقدام كشب .است ا افرادها ي سازمان يها ظرفيت
 1987 سال از اكيرآم متحد االتيدر ا ياجتماع

 از ايدر آس ،ميالدي 1993 سال در اروپا از، ميالدي
 دكر تيشروع به فعال لنديدر تا ميالدي 1999 سال

)11(.   
موسسه حسابرسي  وسيله به يمللال بين يپژوهش

نشان  ميالدي 2002 سال ليدر اوا واتركوپرز پرايس
 يمللال بين يياجرا رانيمداز % 70 اًبيداد كه تقر

 ها شركت يت اجتماعيند كه نشان دادن مسئولمعتقد
به نظر و  است ياتيحامري شركتشان  يدهسود يبرا
داشتن  ها، شركت مدت درازبقاء  يد كه برارس مي

 است ي، ضرورمسئوالنه در قبال اجتماع يرفتار
)12(. 

 يي،در جوامع اروپا اًبيدر حال حاضر تقر
 دهفته شپذير  وف يتعر ها شركت يت اجتماعيمسئول
 يت اجتماعياز مسئول مومعف مورد قبول يتعر .است

شامل تجارب و  يند طوالنيجه فرآيدر نت ها شركت
هر حال ه ب .دست آمده استبمختلف  يگفتگوها

هنوز در دوران  ها، شركت يت اجتماعيمسئول
نده به رشد خود يبرد و در آ يت خود بسر ميطفول

  .)12( ادامه خواهد داد
 يبه بررس پژوهشيدر  ينت و راعيط خوش
 عنوان به ها شركت ياجتماع يگزارشگر و يحسابدار

و  پرداختند يحسابدار تياهم با يردهايكرو از يكي
 گزارشگري و حسابداريبه اين نتيجه رسيدند كه 

 در را يبا ارزش اطالعات اندتو مي ها شركت اجتماعي
 از يحسابدار اطالعات از نندگانك استفاده ارياخت

 آنان نشان دادند كه .دهد قرار انگذار هيسرما جمله
 نيب يريثتأ ياجتماع يحسابدار اطالعات يگزارشگر

 خواهد انگذار هيسرما هاي ميتصم بر ،%38 تا 26%
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 طينت و راعي خوشبه نظر  ،گريد عبارت به. داشت
 هاي متصمي در ياجتماع يحسابدار اطالعات

 ريثتأ نيا زانيم اما است ثرمؤ افراد يگذار هيسرما
  .)11( ستين توجه قابل چندان

 يافشا يبه بررس پژوهشيدر  و همكاران يفروغ
 هاي شركتدر  ياجتماع ياطالعات حسابدار

 .پرداختندتهران شده در بورس اوراق بهادار  فتهپذير 
 صورت در نتايج پژوهش آنان نشان داد كه

 ليما تنها رانيمد ،ياطالعات نيچن ءافشا بودن يارياخت
 از مطلوب يريتصو كه هستند يعاتاطال افشاء به

 يها شركت رانيمد چنين، هم. دهد مي ارائه شركت
 منافع به مربوط اطالعات يافشا به ليما يرانيا

 يول هستند خود كاركنان يرفاه ليمسا و ياجتماع
 ياجتماع يها نهيهز به مربوط اطالعات يافشا يبرا

  .)13( ندارند ليتما خود سازمان
 تكاملي فرآيند تشريح با يگانه و برزگر حساس

بر  مروري ها، شركت اجتماعي مسئوليت هاي نسل
 اجتماعي مسئوليت ابعاد و داشته آن تعاريف و مفاهيم

 افشاء، و گزارشگري حوزه در ها شركت پايندگي و
 بيان را  ،مقوله اين در غالب هاي واژه به با توجه
 موجود مختلف هاي نظريه و رويكردها سپس،. كردند
 اين حوزه ادبيات بر حاكم هاي مفهوميالگو با ههمرا
 مسئوليت هاي نظريه بندي طبقه ادامه در و مطرح را

 بر اجمالي اشاره با همراه ها شركت اجتماعي
 را اخير هاي سال هاي پژوهش در رايج هاي نظريه
   . )14(كردند  تشريح

 به بررسي ديدگاه والشاني و همكاران باقرپور
 محتوايو  چارچوب خصوص كنندگان در استفاده

 طبق نتايج. اجتماعي در ايران پرداختند گزارشگري
 هستند اين خواهان ،يانگو پاسخ بيشترآنان پژوهش 

 هاي مسئوليت از بخشي عنوان به ها شركت كه
 خصوص در را ييافشاها خود، ييگو پاسخ

 ديد از .باشند داشته نيز اجتماعي هاي مسئوليت
 در هاافشا اين ي مالي،ها صورت كنندگان استفاده

 هاي موضوع شامل بايد اجتماعي گزارشگري
 هاي فعاليت رويه« ،»انرژي« ،»ايمني و بهداشت«

 ،»محيطي زيست موضوعات« ،»)كار و كسب(عادالنه 
 »اجتماعي هاي فعاليت در مشاركت« و »انساني منابع«
  ).15( باشد) ترتيب اولويت به(

پايداري  هين امر كه آيا مديريت به صراحت با
گذاري  اطالعات مربوط به سطح سرمايهبه پردازد  مي
در اين . ها مرتبط است مسئوليت اجتماعي شركتدر 

كننده  به بررسي نقش تضمين براون و زاموراراستا، 
كه  از آن جا. ها پرداختند مسئوليت اجتماعي شركت

گذاري  ها ممكن است سطح بااليي از سرمايه شركت
دادن تعهد  ي شركت را براي نشاندر مسئوليت اجتماع

خود به مسئوليت اجتماعي گزارش كنند، در صورت 
مسئوليت توجه صريح مديريتي بر عملكرد مبتني بر 

گذاران نسبت به  سرمايه ظن، اجتماعي شركت
ن توجه چني. كند ايجاد ميرا شده  ارشاطالعات گز

مسئوليت اجتماعي صريحي به عملكرد مبتني بر 
هاي مديريتي بيشتري را براي  زهانگي ،ها شركت
ايجاد ها  مسئوليت اجتماعي شركتگذاري در  سرمايه

مسئوليت اجتماعي در رابطه با و در نتيجه  كند مي
در . شود گزارش ميتر  مناسبعملكرد  ،ها شركت

مسئوليت گذاران به دنبال تضمين  مقابل سرمايه
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 اي از اعتبار افشاء ها به عنوان نشانه اجتماعي شركت
بيان كردند كه بررسي عوامل مرتبط  آنان .خواهند بود
ها  هاي اجراي مسئوليت اجتماعي شركت با كوشش

براي تضمين بسيار حائز اهميت بوده و پشتيباني 
ها و گزارشگري تركيبي  مسئوليت اجتماعي شركت

با استفاده از چارچوب چهار  براون و زامورا. است
گذاران از  يهارزيابي سرما) 1شكل شماره ( عاملي

 ،ها اري محتواي مسئوليت اجتماعي شركتافشاي اختي
ارائه شده ميالدي  2004 سال وسيله  مركر در كه به

 نتايج پژوهش .بود، به بررسي اين موضوع پرداختند
د مبتني بر كه با توجه به عملكر نشان دادآنان 

ها و سطح باالي  مسئوليت اجتماعي شركت
، ها اجتماعي شركتمسئوليت گذاري در  سرمايه

گذاران از قيمت سهام فقط در صورت  ارزيابي سرمايه

يت اجتماعي شركت بيشتر وجود تضمين براي مسئول
  ).4( خواهد بود

  
) ييگو پاسخ(مسئوليت هاي موجود در زمينه  نظريه

  ها  اجتماعي شركت
طور  ها ممكن است به ه چرا سازماناين ديدگاه ك
 هاي سازماني و مشي راجع به خط اختياري اطالعاتي

عملكرد اجتماعي و محيطي خود در اختيار عموم قرار 
 تبيين شده استهاي گوناگوني  نظريه از طريقدهند 

  .شود ها در ادامه تشريح مي برخي از آنكه 
  

 نظريه اقتصاد سياسي 

ه ب  آدامز گري اون و وسيله بهاقتصاد سياسي 
ريف تع اجتماعي سياسي و، ارچوبي اقتصاديعنوان چ

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
 

  )4(ها  گذاري از افشاي اختياري محتواي مسئوليت اجتماعي شركت چارچوب چهار عاملي ارزيابي سرمايه: 1شكل 
  

  سازماني تضمين برون
 )نداشتن/داشتن(

 اعتبار مديريت

  گذاري تخصص در سرمايه
  )گذاري صندوق سرمايهگذاري در  سرمايه(

  )گذاري در اوراق بهادار سرمايه(
 )اي حرفه گذاري سرمايه(

  هاي مبتني بر موقعيت انگيزه
  )ها شركت اجتماعي مسئوليت  لكرد مبتني برتوجه به عم(

  هاي افشاء ويژگي
  )ها شركت اجتماعي گذاري مسئوليت پايين سرمايه/سطح باال(

  
  اعتبار افشاء

  

  )ارزيابي قيمت سهام(



                                                              ها و گزارشگري آن                                  مسئوليت اجتماعي شركت

  1394 تابستان، )12(، شماره پياپي دوم  فصلنامه حسابداري سالمت، سال چهارم، شماره       110

طبق نظر  .كند ميآن زندگي  دربشر كه  شده است
اقتصاد  :عيدسته وس به دو ياسياقتصاد س نظريه آنان

 ميتقس )بورژوا( غيرسنتيكالسيك و سنتي سياسي 
   .)6( ودش مي
  
 ك يكالس يدگاه سنتيد

 ديكا توليدر جامعه آمرت كشر ياصلت يمسئول - 
 .استسود  سبك يو خدمات برا ها كاال

 .استش منافع يافزا ،تكشر يت اجتماعيمسئول - 

 .است يك امر دولتي يت اجتماعيمسئول - 

بازار آزاد را  نظام ،ها شركت يت اجتماعيمسئول - 
 .كند ميمتوقف 

به  ييگو پاسخ يتمسئولوظيفه فقط  ها شركت - 
بيشينه د منافع آنان را يو با دارندرا  سهامداران

  .دنكن
 
   )بورژوا( يسنتريدگاه غيد
جاد منفعت يشتر از ايب يزيد چيبا ها شركت - 

د يبا تكشر ،گريبه عبارت د .دنانجام ده يشخص
رساندن  از خسارت يخوددار همچون هايي فعاليت
م ينه و مستقفعاال يهمكارو  زدن به جامعه و صدمه

يز ن جامعه افراد همه زندگي كيفيت ارتقاي براي
  .انجام دهد

ان گفت كه تو ميدگاه ين ديطبق ابه طور خالصه  - 
 گذاران، كاركنان، سرمايهدر مقابل  ها شركت
 صنعت، شهروندان، فروشندگان، كنندگان، مصرف
 مسئولو غيره  محيط آينده، هاي نسل دولت،
 .هستند

بودن و  نظريه قانوني بورژوا ياسياقتصاد س نظريه از
 ها نظريهاين دو  هر. ودش مي مشتقنفعان  نظريه ذي
 جامعه مورد مطالعه قرار در را يمختلف يساختارها

 يها نظريهاوقات با نام  يها گاه نظريهن يا  .دده مي
 يدگاه مبتنيدر د .دوش مي ز خواندهين ها نظامبر  مبتني

كه در اي  جامعهود كه شركت از ش مي فرض نظامبر 
  .)6( گذارد مي ريثأبر آن تو  شده ثرأت دارد متيآن فعال

  
   )تيحقان و تيمشروع( بودن يقانون نظريه

به دنبال حصول  ها سازمان ،بودن يقانون نظريهطبق 
ها  شركتآيا كه  هستند ن مطلبينان نسبت به اياطم

؟ دننك مي عمل جامعه مربوط عرفو  طبق حدود
كه  مطمئن شوند واهندخ ميها  آن ،يعني

و  يقانون يسازمان د افراد برونيد شان ازيها فعاليت
گان و ين خصوص ديدر ا .)7( جلوه كندمشروع 

بودن در  يقانون نظريه يبه بررس پژوهشيدر  نكيران
 1990- 1993 بازه زمانيدر استراليايي ت كشر 20

 يت استانداردهايملزم به رعا ها شركتن يا .پرداختند
 يدر مورد افشا ولز وساوتين يطيت محيبخش حما

 18ه ك نشان دادپژوهش آنان نتايج  .بودند يطيمح
ساالنه  هاي را در گزارش يطيت اطالعات محكشر

ت به كشر 2و تنها  اند ء كردهخود به نحو مناسب افشا
طي در  ها شركتن يا .اند نكردهن الزام توجه يا

نسبت  بودند ءه تحت نظارت و ملزم به افشاك يانيسال
ن خصوص وجود يدر ا ينظارت ه الزام وك ييها سالبه 

تا از  كردند ءرا افشا يشتري، اطالعات بنداشت
نكردن  افشاءن است در خصوص كه ممك يميجرا

 يطيو مح ياجتماع آثاراطالعات مناسب در ارتباط با 
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و  ءدر نتيجه، افشا .د در امان بمانندگير  تعلقها  آن به
شده بر  بيتصو يطيقررات محم يعموم يرسان اطالع

 گذارد مي ريثمربوط تأ هاي شركت ءافشا هاي سياست
)7(.   

 يطيمح يافشاها يگان وگوردون به بررسيد 
 هاي شركت وسيله بهشده  ارائهساالنه  هاي گزارش
ميالدي  1991 سال تا 1980 سال از يايياسترال

 بكار يها روشو  يطيمح ءافشا آنان. پرداختند
قرار  يمورد بررسرا  يطيمح يافشاها شده در گرفته
 يا افشاهايآه كله ن مسأيبه ا ،افزون بر اين .دادند
 يطيمح يها گروهد توجه با موضوعات مور يطيمح

ج بدست آمده از ينتا .ر پرداخته شديا خي است مرتبط
 شركت در يطيمح يافشاها ن مطالعه نشان داد كهيا

 يت اعضايش جمعيطول زمان همگام با افزا
 يدر افشاها .يابد ميش يافزا يطيمح يها روهگ
 از ياديزان زيبه م يايياسترال هاي شركت ي،طيمح

ن يمثبت ب يارتباطو  نندك مي ديف و تمجيخود تعر
كه شركت در آن قرار دارد  يصنعت طيت محيحساس

 .)12( آن وجود دارد يطيمح يو سطح افشا

 اطالعات تهيه سازماني، مشروعيت نظريه طبق
 سازمان يك محيطي و اجتماعي عملكرد هب راجع
 سازمان آن به جامعه اعتماد ميزان افزايش به منجر
 مستلزم كه پايداري قابليت سمت به حركت. شود مي

 است مصرف و توليد الگوهاي در بنيادي تغييرات
 يك عنوان به مختلف هاي گروه از بسياري وسيله به

 اهيديدگ پذيرش  در. شود مي ترويج جهاني ضرورت
 اين در شود، مي ارائه مشروعيت نظريه وسيلهه ب كه

 صورت به پايداري قابليت اگر كه شود مي بحث مورد

 درآيد، اقتصادي بنگاه از جامعه انتظارات از بخشي
 معرفي اقتصادي بنگاه در هدف يك عنوانه ب بايد
 انتظارات از بخشي پايدار پيشرفت مفهوم اگر. شود
 شود، اقتصادي بنگاه زا جامعه مختلف هاي گروه

در  ياطالعاتآنگاه افراد جامعه انتظار خواهند داشت 
 اقتصادي يها بنگاه ،ها سازمانتالش  گيچگونمورد 

 نندككسب  يداريت پايقابل سبك يبرا ها دولتو 
 شده ارائه هاي هيانيب يدگاه در بعضين ديا .)12(
 و سالمت يمنيگزارش ا مثلث نور تله شركيوس هب

كه به شود  ديده ميميالدي  1997 سال ه درمنتشر شد
 نورث در گزارش شركت. پردازد ي ميطيل محيمسا
م كه ادامه يدان مي ما«كه  ن آمده استيچن

بود  ن خواهديطور عمده وابسته به ا همان بيها فعاليت
 مطلوب يافراد و زندگ يم محافظ سالمتيكه بتوان

كه ما اي  جامعه. .. ميط اطراف خود باشيو محها  آن
 يناش آثاردانستن  براي يم حقوقينك مي تيدر آن فعال
 ها فعاليتن يابودن  ما و مشروع يها فعاليت از انجام

 .ط اطراف خود دارديمحافظت از مح منظور به
 شان برهاي خانواده كه كارگران ما و يحقوق چنين، هم

ن جامعه دارند يهم ياز اعضا يعنوان بخشه گردن ما ب
نحوه ...  ميآنان باش يو سالمت يمنيا بد مراقيو ما با

 زيادي اريت بسيشده اهم اديعملكرد ما در موارد 
ت يموفق منظور بهكارگران و افراد جامعه دارد و  يبرا
 برايسود  .است ياتيالزم و ح هاي ما شركت يندهآ
 ياتيحامري  ،يخصوص بنگاه اقتصاديك ي يبقا

 ،ه مجدديجاد سرمايا منظور بهسود  بدون وجود ،است
سود . شركت با مشكل مواجه خواهد شد يبقا ييتوانا
م به تعهدات يقادر خواهد ساخت تا بتوان ما را
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بنگاه  ... ميدار بمانيخود پا يطيو مح ياجتماع
و  يف اجتماعيو وظا ها تيمسئول يسر كي اقتصادي

باشد و اد يچه ز( بدون وجود سود يدارد ول يطيمح
گر يود و دش مي ات شركت متوقفيعمل، )چه كم

نخواهد سهامداران وجود  نيع بيتوز يبرا يزيچ
  .)12( »داشت

 
   )نفع ذيافراد  ها يا سازمان( اننفع ذي نظريه

كه چگونه  اين مورد مفاهيمي در نظريهاين 
هدايت  گيرد يا ان مدنظر قرار مينفع ذيانتظارات 

اخالقي  اي شاخه نظريهاين  .گيرد ميبرشود را در  مي
   .مديريتي دارد اي شاخه و يا دستوري
دارند  ان اين حق رانفع ذي شاخه اخالقي،طبق 

اين امر به  كند، منصفانه رفتارها  آن كه سازمان با
در امور شركت ارتباطي  نفع ذيثيرگذاري ميزان تأ
، به عنوان نمونه(ان حقوق ذاتي دارند نفع ذي .ندارد

 )شرايطي امن، پرداخت منصفانه و غيره كاركردن در
   .گيرد اين حقوق نبايد مورد تعدي قرار و

چه سهامدار براي سازمان  هر شاخه مديريتيطبق 
انجام تر باشد تالش بيشتري براي ايجاد رابطه  مهم
پاسخ يكسان  طوره بان نفع ذيتمام ه سازمان ب. شود مي

دهد كه فرض  به آن دسته پاسخ ميفقط  نخواهد داد،
 و اننفع ذيقدرت  ،در واقع. هستند قدرتمندشود  مي

انواع  تواند سطوح و ميها  آن نيازهاي اطالعاتي
هاي  گروه .كند را تعيينافشاهاي اجتماعي شركت 

ضا در تقا ديگرانند نسبت به نتوا مي اننفع ذيخاص 
. دنباش در اولويت براي افشاهاي مسئوليت اجتماعي

شود كه  مي رو هموقعيتي روب كه شركت با ييجادر 

با يكديگر است، مغاير  اننفع ذيظارات انت منافع يا
ارائه ان اطالعات نفع به آن دسته از ذيشركت 

از تر  ادامه حيات شركت مهمبراي  كهكنند  مي
كم  اننفع ذيبه نيازها يا انتظارات هستند و  ديگران
  .)16( دكن توجه مي تر كم، تر اهميت
  

ها و منافع ناشي از اجراي مسئوليت  علل، انگيزه
   گزارشگري آن ها و شركت اجتماعي

د كه توانايي شركت را براي وجود دار عواملي
 هاي نسبت به فعاليت بخش يي رضايتگو پاسخايجاد 

ز د ناشي اتوان اين عوامل مي .دده افزايش مي اجتماعي
 :دموارد گوناگوني به شرح زير باش

فشار سهامداراني كه ممكن است به نداي ايفاي . 1
  .ها توجه كنند تمسئوليت اجتماعي شرك

افشاي بيشتر در محيط  برايها  انگيزه شركت. 2
هاي  اي كه فعاليت به عنوان ابزار بالقوه اينترنت

انتقال و در دسترس سريع شركت را بسيار 
 . دهد كنندگان قرار مي استفاده

 به عنوان نمونه، .گزارشگريمنافع و مزاياي ناشي از. 3
ان در تعامل ود سهامدارش افشاي بيشتر موجب مي

را نسبت به شركت ها  آن بتوانند اعتماد ديگرانبا 
 بودن خطر كمينه كردن نشانو با خاطر افزايش داده

حاصل از بدهي مالي ناشي از الزامات قانوني 
  . ندكنمحيطي، روند روشني را براي شركت ترسيم 

كه خواستار حفظ  دولتيهاي غير نسازمافشار . 4
 شهروندي هستندزيست و رعايت حقوق  محيط

)12(.  

اجتماعي خود را انجام كه مسئوليت  هايي شركت
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مسئوليت اجتماعي و محيطي خود را  آثارداده و 
 آورند كه تمام اي بدست مي پذيرند، منافع ويژه مي
از . دكرارائه ي كم وان در قالب مبالغت را نميها  آن

استخدام و ابقاي بهتر توان به  ميجمله اين منافع 
ون سازماني و هاي در گيري بهبود تصميم ،انكاركن
بهبود وجهه شركت و روابط آن ها،  جويي هزينه صرفه

 ،واقع در .اشاره كردبهبود بازده مالي  و  با سهامداران
بين ارزش شركت و اخالق  ه است كهدشمشخص 

 ها و كارايي مالي تجاري، مسئوليت اجتماعي شركت
كه دهد  ان مينشاين امر  .رابطه مثبتي وجود دارد

هاي شخصي  رزشگونه كه به ا گذاران همان سرمايه
 يهاي موقعيتدر مايلند ، هستندخود وفادار 

مسئوليت اجتماعي  كه به افشايكنند گذاري  سرمايه
انجام مسئوليت اجتماعي  .)12( است پرداخته
چرا كه  شود مي خلق ارزش اقتصاديباعث ها  شركت

ي به توسعه پايدار رشد و توسعه مداوم بدون دستياب
  .جامعه ميسر نخواهد بود

  
ها و  راهنماي مسئوليت اجتماعي شركت

  گزارشگري آن 
يي گو پاسخسسه ؤگزارشگري جهاني و مسازمان 

المللي و چند  هاي بين اجتماعي و اخالقي سازمان
سال گذشته، شروع به تهيه راهنما و  7يا  6مليتي، در 

اجتماعي شگري براي گزارقابل اجرا استانداردهاي 
اتي گزارشگري جهاني بر موضوع سازمان .ندكرد

سسه ؤمو  دتمركز دارد كه بايد گزارش شو
يي اجتماعي و اخالقي بر فرآيند گزارشگري گو پاسخ

بعضي از كشورها مانند . و حسابرسي تمركز دارد

 رو پيشدر اين زمينه دانمارك، هلند، نروژ و سوئد 
رشگري عمومي در را ملزم به گزاها  بوده و شركت

 در اياالت متحد. كنند ي محيطي ميمورد كاراي
 ها زبالهمورد دفع ها اطالعاتي را در  شركتنيز آمريكا 

و كنند  حفاظت از محيط ارائه ميو  و پسماندهاي خود
  .)17( گيرد قرار مير دسترس همگان اطالعات د اين
  

  جهاني گزارشگري ابتكار سازمانرويكرد جديد 
يت گزارشگري دن كيفكرمند  انوندر راستاي ق

 گزارشگري ابتكار سازمان، سازمان ملل و پايدار
توافقي را مبني بر ميالدي  2010 سال  مي 28در  جهاني

بهبود گزارشگري و شفافيت مسئوليت اجتماعي اعالم 
هاي  توافق با هدف پشتيباني از شركت اين. ندكرد

با لي است كه اين امر را  المل فعال در سطح بين
 برايواضح هاي  اي از اصول و شاخص مجموعه
 ارائهيابي به الزامات گزارشگري ساليانه   دست
 ابتكار سازمانارچوب گزارشگري چ. كند مي

كاربرد مختلف هاي  براي سازمان جهاني گزارشگري
تكميلي هاي  براي هر بخش اصول و شاخصو  دارد

  .)18( دكن توصيه ميمناسب را 
  
سازمان توسعه و  و جهاني رشگريگزا ابتكار سازمان

  همكاري اقتصادي
 ابتكار سازمان، ميالدي 2010 سال در دسامبر

 توسعه سازمانهمكاري خود را با  جهاني گزارشگري
شمول  اي ارائه راهنماي جهانبر اقتصادي همكاري و

اين همكاري براي كمك به . كردها اعالم  شركت
 سازمانلمللي ا بينهاي  استفاده بهتر از راهنماي شركت
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و چارچوب گزارشگري  اقتصادي همكاري و توسعه
در اين . است جهاني گزارشگري ابتكار سازمانپايدار 
 در كنار استانداردهاي مالي و بايد ها شركت ،راستا

گزارشگري مالي در حوزه غير افشاهايحسابداري، 
استانداردها و . نيز داشته باشندمحيطي و اجتماعي را 

د شو مي اطالعات بر آن اساس ارائه هايي كه سياست
 وسيله به بايد حسابرسي ساليانهو  دء شوافشا بايد نيز

آوردن تضمين  ر راستاي فراهمحسابرس مستقل د
مديره و  مند براي هيأت سازماني و هدف برون

مالي تصويري هاي  ان انجام شود تا صورتسهامدار
 منصفانه از وضعيت مالي و عملكرد واحد اقتصادي در

  .)18( ارائه كندتمامي جوانب با اهميت 
  
  طرح افشاي كربنو  جهاني گزارشگري ابتكار سازمان

 افشاي طرح و جهاني گزارشگري ابتكار سازمان
كردند كه اعالم ميالدي  2011 سال در جوالي كربن
 ابتكار سازمانچگونه راهنماي «را با عنوان  يشيم خط

 كربن افشاي طرح هاي و سوال جهاني گزارشگري
ادغام ابعاد  و با كردندتدوين  »گيرند مي كنار هم قرار

 كربن افشاي طرحو  جهاني گزارشگري ابتكار سازمان
محيطي هاي  به مقايسه شاخص يجدولدر قالب 

 هاي با سوال جهاني گزارشگري ابتكار سازمانراهنماي 
  .)18( پرداختند كربن افشاي طرحزنجيره ارزش 

  
 26000 استانداردو   جهاني گزارشگري ابتكار سازمان
  استانداردسازي المللي بين سازمان

ميالدي  2010 سال براي اولين بار در نوامبر
در  استانداردسازي المللي بين سازماناستاندارد راهنماي 

 26000 استانداردتماعي در قالب جخصوص مسئوليت ا
كه بر  شدمنتشر  استانداردسازي المللي بين سازمان

گري عمومي عملكرد مسئوليت اجتماعي ارزش گزارش
 سازماني برونو  سازماني رونفعان دن شركت در قبال ذي

گذاران و  نظير كاركنان، اجتماعات محلي، سرمايه
 سازمان 26000 استاندارد. كرد مي كيدگذاران تأ قانون
راهنمايي براي اصول  ،استانداردسازي المللي بين

اصلي و  ، موضوعاتزيربنايي مسئوليت اجتماعي
هاي  ، راهمرتبط با مسئوليت اجتماعيهاي  نگراني

ها و  نظام، ر اجتماعي مسئوالنه با راهكارهاتركيب رفتا
  . )18( كند ارائه ميفرآيندها و تجارب سازماني 

  
گزارشگري بر   وجهاني  گزارشگري ابتكار سازمان
  پذير توسعه گزارشگري زبانمبناي 

 پذير توسعه گريگزارش زبانابزار گزارشگري نظير 
عي محيطي و مسئوليت كه براي بيان عملكرد اجتما

ه عنوان عنصري شده ب ها طراحي تماعي شركتاج
راهنماي چارچوب جديد  ،لذا. شود مي تي شناختهحيا

 ،متحد ملل سازمان ، جهاني گزارشگري ابتكار سازمان
 استانداردسازي و المللي بين سازمان 26000 استاندارد
 بر چونگي پردازش اقتصادي همكاري و توسعه سازمان

 رد پايدار در حوزه عملكرداطالعات مناسب در عملك
 گزارشگرياز  هها با استفاد محيطي شركت- اجتماعي
  .)14( پردازد مي پذير توسعه

 
   سنتي حسابداري مالي نظامدر  موجودهاي  محدوديت
هاي اطالعاتي آن  بداري مالي بر نيازاحس. الف

 هاي تصميم كه در كند تأكيد مي دسته از افرادي
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عبارت ه ب. مربوط به تخصيص منابع دخالت دارند
محدود اطالعاتي  افشاءبه  بنگاه اقتصاديديگر، تمركز 

را  بنگاه اقتصاديكه منفعت مالي سهامداران  شود مي
وهله  كه درباشد اطالعاتي  كننده مينأو تدر بر داشته 

  .استداراي ماهيت مالي و اقتصادي  اول

هاي  ، يكي از پايهباالدر ارتباط با ديدگاه . ب
است كه مانع از » اهميت« حسابداري مالي مفهوم

 شود،  كردن اطالعات اجتماعي و محيطي مي گزارش
وم هبا در نظر گرفتن مفهوم اهميت به عنوان يك مف

مختلف نيازمند  كيفي كه امري نسبي و در شرايط
هاي  زينهدن هكر اي است گزارش اعمال قضاوت حرفه

 ).5( اجتماعي و محيطي با اهميت امري دشوار است

كمي  صورت گيري به اگر موردي قابليت اندازه
بسياري از موارد اجتماعي و محيطي  انندم(نداشت را 

عموماً با اهميت تلقي  )خارج از بنگاه اقتصادي
 .شود به صورت جداگانه افشا نمينخواهد شد و 

هاي  در مورد هزينهها بندرت اطالعاتي  شركت
زيرا  كنند افشاء نمييا اصالً و  كنند افشاء ميمحيطي 
 الزم براي» اهميت« دارايها را  اين هزينه تك تك

  ).5( بينند مينگزارشگري 

را » تفكيك شخصيت«حسابداري مالي فرض . پ
 يكه در آن بنگاه اقتصادي شخصيت كند ميقبول  زماني

و  ها سازمان سايراز مالكان،  جداگانهمجزا و 
 مستقيم به طورمعامله يا رويدادي اگر  .داردسهامداران 

بر بنگاه اقتصادي اثر نداشته باشد آن معامله يا رويداد 
اين بدان  .شود براي مقاصد حسابداري ناديده گرفته مي

رشگري گزا برايگرا  معناست كه رويدادهاي برون
گيري  هانداز بر اين اساس .دشو ناديده گرفته مي كامالً

نادرست  اجتماعي كامالً منظراز  شركت عملكرد
اين كه سيگار باعث بروز مشكالت فراواني براي  .است

ولي  مورد قبول عامه مردم است شود سالمتي مي
بيانگر يي گرا برون رويدادهاي چنين آثارگرفتن  ناديده

در  .گزارشگري مالي است نقصان موجود در فرآيند
ثير مسايل و أت تحت شده سودهاي گزارش ،واقع

   ).6( گرا قرار ندارد رويدادهاي برون
ها، شناخت هر گونه  تعريف هزينه بر اساس. ت

بنگاه با منابع خارج از كنترل  مخارجي كه در ارتباط
 كه اين مگر شود باشد هزينه محسوب نمي اقتصادي

به شركت تحميل اي  جريمه ،گونه منابع خاطر اين هب
براي  استراليا، هزينه در به عنوان نمونه، .شود
صرف منابع «به صورت گري مالي گزارش هاي هدف

ها و افزايش  دارايي منجر به كاهشاقتصادي آتي كه 
به سود جز توزيع  ه، بشود مي بنگاه اقتصاديهاي  بدهي

   .)12( دشو ميتعريف  ،»صاحبان سهام
ها بايد شناختي از  منظور درك درست از هزينهه ب
منافع « ه صورتها ب دارايي. يدآ بدست ها دارايي

كه در  بنگاه اقتصادي اقتصادي آتي تحت كنترل
تعريف » اند رويدادهايي در گذشته بوجود آمدهنتيجه 
ها وابسته به قابليت  دارايي شناخت بنابراين، .شود مي

از  4 شماره بيانيه 27بند  در. ستا ها كنترل آن
ردهاي هيأت استاندا هاي مفاهيم حسابداري بيانيه

كه  دهشذكر  يحصربه طور ، حسابداري مالي آمريكا
 و هيچ استمنابع محيطي از جمله آب و هوا مشترك 

از  ؛وجود نداردها  آن سازمان بر وسيله بهگونه كنترلي 
 .شود عنوان دارايي شناساييه ند بتوا نمي ،رو اين

عنوان هزينه قابل ه نيز بها  آن مصرف ،بنابراين
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  .)12( ودبنخواهد  شناسايي
 و اجتماعي يها هزينه تفكيك مشكالت. ث

 اقتصادي هاي هزينه و اجتماعي يها هزينه. اقتصادي
 و اجتماعي تعهدات از گرفته تنشأ بنگاه اقتصادي هر

 ممكن كه تعهداتي .است بنگاه اقتصاديآن  اقتصادي
بنگاه  ارادي خواسته يا و قانوني الزامات دليل به است

 كنندگان تهيه كه كليمش اما دباش اقتصادي
 به مربوط ،هستند رو روبه آن با اجتماعي هاي گزارش
 و اختالط ،زيرا. است هزينه نوع دو اين تفكيك
 يكديگر، با تعهدات گونه اين از برخي امتزاج

 ايجاد ها از يكديگر در جداكردن آن را مشكالتي
 يا و توسعه و تحقيق هاي هزينه به عنوان نمونه،. ندك مي

 محصول ايمني ضريب افزايش به مربوط يها هزينه
، دشو گرفته نظر در اجتماعي هزينه عنوان به تواند مي
 اقتصادي هزينه يك عنوان به است ممكن كه حالي در
 و فروش حجم افزايش قصد به كه دشو گرفته نظر در

 يا و باشد توليدكنندگان ساير با بيشتر رقابت توانايي
 به است ممكن ركنانكا آموزش به مربوط يها هزينه
 علمي پيشرفت براي فرصتي كردن فراهم منظور

 نوع يك صورت اين در كه گرفت نظر در كاركنان
 گونه اين انتو مي كه حالي در است، اجتماعي هزينه
 كه دانست نيز اقتصادي يها هزينه عنوان به راها  هزينه

 افزايش سرانجام و وري بهره افزايش قصد به
  .)12( دباش انجام شده سودآوري

 
و نحوه توسعه  گزارشگري اجتماعي و محيطي

  چارچوب مناسب 
به  عات مربوط به جامعه و محيط معموالًاطال

ها يا  ساالنه شركتعنوان بخشي از گزارشگري 
مطالعه . شود ارائه مي مجزاصورت گزارشي  به
. مؤسسه حسابرسي كي وسيله به انجام شدهالمللي  بين
در مورد  ميالدي 2002 سال در .جي. ام. پي

از  %45كه  دادنشان  ها گزارشگري اجتماعي شركت
ميالدي  2002 سال در شركت بزرگ جهاني 250

كنند در  محيطي و اجتماعي ارائه مي هاي گزارش
با  .بوده است %35اين ميزان  1999 سال حالي كه در

كيفيت دهد كه  ها نشان مي ارزيابي شركتاين حال 
و  بودهها ضعيف  كتگزارشگري اجتماعي شر

  .)5( في نيستشده كاموارد افشاء ميزان ،چنين هم
داراي  بايداجتماعي يا محيطي گزارش 

  :هاي زير باشد ويژگي
 .شفاف باشد - 

يي به تمام گو پاسخبيانگر تالشي واقعي براي  - 
 .ان اصلي باشدنفع ذي

مثبت  آثارنفي بر جامعه و محيط را همانند م آثار - 
 .نشان دهد

يرش مسئوليت اجتماعي، اخالقي و پذ  بيانگر - 
 .محيطي شركت باشد

، در برگيرنده اجزاي به عبارت ديگر .كامل باشد - 
هاي  كه براي گروهباشد بر جوامع و محيطي  آثار

 .م استان مهنفع ذياصلي 

است كه  ميتاهبه اين نكته حائز  توجه
به معناي عملكرد مناسب  مطلوب الزاماًگزارشگري 
 موضوعات مورد 2ل شماره شك .)12( شركت نيست

  .دهد را نشان مي ها توجه در مسئوليت اجتماعي شرك
است اما از گزارش مناسب  اي نمونه شلش گزار
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 ؟ستيچ ها شركت يت اجتماعيمسئول                 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )17( ها مسئوليت اجتماعي شركت :2 شكل

  
اين گزارش اطالعاتي مثل مرگ در  .شود تلقي نميرشي قابل قبول از نظر ماهيت تجاري به عنوان گزا

شركت در  راهبردعنصري حياتي از 
 .محيط جهاني است

  شود؟ به عنوان امري مربوط در نظر گرفته مي چرا امروز
 روت است افزاينده ث -

 رشد دهنده انتظارات اجتماعي است  -

 امري جهاني است با انبوهي از اطالعات رايگان  -

 نفعان ساختن ذيقدرتمند و توانا =نتيجه 

  :عمليات روزانه
 محافظت محيطي - 

 كار نظرات مربوط به محيط - 

 بدبيني
كنترل و نظارت بر امور 

  شركت 
 سازي  شفاف 

  اصول اخالقي
كيه بر تعهدات فردي و ت

قانوني هنگامي كه با اعمال 
 .استاحتياطي در تضاد 

 تنوع
 راه

 حل
تانه

وس
شرد

ي ب
ها

 

 گرايي شركتي عمل

  تعهد به جامعه 
 روابط حاكم بر جامعه 

  نفعان ذي مناسبات
 كاركنان، فروشندگان و (سازماني  درون

 )كنندگان توزيع
 اي ه سازمانگذاران،  سرمايه(سازماني  برون

 )، رسانه و مشتريان، دولتدولتيغير
 گذاري و دعوي حقوقي قانون

  عالئم تجاري شركت راهبرديمديريت 
  ايجاد عالئم تجاري 

 عالئم تجاري  ضمانت 
 پرستي ميهن

 سود   :روابط برون سازماني
o تطابق با انتظارات مشتري 

o بازاريابي علت و معلولي 

 مديريت
 بحران

  تضاد
 فرهنگي

قيعدالت اخال  
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زمان كار، آثار محيطي منفي و حتي توضيحات منفي 
 .دهد را نشان ميدرباره كارگران و سهامداران شركت 

ها را  توان چارچوب مسئوليت اجتماعي شركت مي
  :تعيين كرداز طرق زير 

 موافقت با قوانين محلي تنها  .1

 ترين كمنظر از  ردهاي جهاني صرفاعمال استاندا .2
 هاي محلي نيازمندي

جوي آگاهانه براي دستيابي به و جست .3
استانداردهاي باالتري نسبت به استانداردهاي 

قوانين، الزامات مصوب و  مشخص شده در
شده مرتبط با مسئوليت اجتماعي  اقدامات انجام

 ها شركت

توان قوانين و الزامات تصويب شده و اقدامات  مي
ها را به  نجام شده مرتبط با مسئوليت اجتماعي شركتا

   :طور اجمالي به شرح زير بيان كرد
 هاي محيطي  پيمان .1

  قرارداد گوناگوني زيستي. 

  نويس سند  قرارداد تغييرات آب و هوا و پيش
 .تو.كيو

   پيمان حيوانات وحشي دريايي مانند قرارداد
 هاي مرطوب و قرارداد زمين، هاي مهاجر گونه
 .رهغي

 هاي مرتبط با حقوق بشر  پيمان .2

  حقوق بشر بيانيه جهاني. 

  ي المللي حقوق اقتصادي، اجتماع معاهدات بين
 .و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي

   نژادي و  تبعيض در مورد سازمان مللقرارداد
 .تجنسي

   در مورد حقوق كودكان سازمان مللقرارداد. 

  16( المللي بينان قرارداد سازماندهي كارگر(. 

  
  گزارشگري جامع 
از  شده ارائه اجتماعيمحيطي و  تجربه افشاهاي

به عنوان ابداري اجتماعي سوي پژوهشگران حس
يي به گو پاسخد كه وظيفه شو مي در نظر گرفته روشي

تواند گستره وسيعي  مي چرا كه .شود مي سبب آن ايفا
تماعي و محيطي اج آثارنفعان را در خصوص  از ذي

گويي  پاسخ، براي ايفاي وظيفه ا اين حالب. مطلع كند
 نيازمند تصريح پذيرش مسئوليت اجتماعي اين افشاها

اين . هاي مربوط است و محيطي از سوي شركت
الب گزارش مستقلي از تواند در ق مي پذيرش
چنين مقادير كمي به همراه  مربوط و همهاي  هدف

الزامي در خصوص زمان مورد انتظار شركت براي 
  ).17(بيان شود  ،ي و گزارش آن هدفياب دست

اي اطالعات  ها به صورت فزاينده اگر چه شركت
هاي  هاي اجتماعي خود را در قالب گزارش مسئوليت

كنند اما اين امر كه آيا اين  ساليانه و يا مستقل افشا مي
گوي تقاضاي رو به افزايش براي  ها جواب گزارش
. يز استگويي است يا خير موضوعي سوال برانگ پاسخ

ها در اين  كنند كه شركت برخي پژوهشگران تأكيد مي
كنند  ها را گزارش مي ها و نيت ها بيشتر هدف گزارش

در اين راستا، . ها و عملكرد واقعي خود را تا فعاليت
ها بايد  دهد كه شركت هاي پيشين نشان مي نتايج پژوهش

گزارش اين . به صورت جامع گزارش خود را ارائه كنند
ها و  هدف .1: كننده اطالعات زير باشد ارائهبايد  جامع
 پيشينعملكرد  .3 و شده انجامهاي  فعاليت .2ها  نيت
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مرتبط با موضوعي كه در حوزه گزارشگري مسئوليت 
  .)17( اجتماعي است

ها ملزم به افشاي  شركت ،براي گزارشگري جامع
از مسئوليت اجتماعي  موردسه نوع اطالعات براي هر 

 و رويكرد مديريت .2 ،ها هدفانداز و  چشم .1: هستند
مزبور طبق اطالعات  ارائه. عملكردهاي  شاخص .3

كه  به اين صورت. است همكارانرابرتسون و  پژوهش
   :اين موارد باشد در برگيرنده مربوط بايد افشاء

انجام هاي  فعاليت .2 ،شده بيانهاي  و ارزش ها هدف .1
 تماميآن  اساس بر بتوانكه  مناسب معياري .3شده و 
  ).13( دكر گذاري ارزش را ها شركت عملكرد ابعاد

يابي به گزارشگري جامع از چارچوب  براي دست
 تحليل محتوايي. شود مي ستفادها تحليل محتوايي

تواند به عنوان روش تدوين موضوع در قالب  مي
وجه به شاخص مورد نظر متنوع و با تهاي  گروه

ي عات براي درك الگواين روش به دف. تعريف شود
ها مورد  گزارشگري مسئوليت اجتماعي شركت

ارائه  براي ، در اين راستا. استفاده قرار گرفته است
 .آن تدوين شودساختار بايد عملي گزارشگري جامع، 

شامل  3طبق شكل شماره گزارشگري جامع ساختار 
نوع اطالعات .2محتوا و  .1: عد استدو ب .عد اول ب

به علت . موارد .2 حوزه و .1: استشامل دو سطح 
كه گزارشگري مسئوليت  اجماع در خصوص اين نبود
ها با  و حوزه بايد باشد موارد عي به چه صورتياجتما

اد راهنماي گزارشگري پايدار استفاده از پيشنه
علت . دشو مي ارائه) هانيجسازمان گزارشگري (

اين است كه جهان شمول مزبور استفاده از چارچوب 
المللي داشته و به عنوان يك  ، پذيرش بيندهبو

 سه گانه نهايي حكارگيري سطوب در چارچوب متقن
بسياري از  وسيله بهچنين،  همدر نظر گرفته شده و 

نفعان در  پس از مشاوره با ذيو متخصصين 
 افزون براين، .شود مي كار گرفتهمالي بهاي  صورت
ساني به آ جهاني گزارشگري ابتكار سازمان راهنماي

اين راهنما . اين سازمان قابل دسترسي است تارنمايدر 
ساختار تدوين شده و امكان  ها را شامل انواع شركت

براي صنايع مختلف فراهم  گزارشگري جامع را
 ابتكار سازمان راهنمايكه  اين ،سرانجام. كند مي

ساختاري به محتواي  ينگرش جهاني گزارشگري
. كند مي ارائه اصلي گزارشگري مسئوليت اجتماعي

، حقوق اقتصاد، محيط(محتواي اصلي به شش حوزه 
كسب و كار مناسب، مسئوليت هاي  بشر، شيوه

شود  مي متعددي تقسيم مواردو ) محصوالت و جامعه
 طوربه اين رويكرد . )4و  3 هاي شماره هاي شكل(

رارپذيري تحليل محتوايي به شفافيت و تك مستقيم
توانند از اين  مي شگرانزيرا ساير پژوه افزايد؛ مي

و  )حوزه(سطح اول  بين ارتباطراهنما براي تعيين 
گزارشگري جامع ساختار  دركه ) مورد(سطح دوم 

  . )17( كننداستفاده با افشاء مشخص شده است 

. به شكل درخت است جامع گزارشگري ساختار
را  كندخواهد افشا  مي اي كه گر در ابتدا حوزه تدوين

نوع  سرانجاممورد نظر و  موضوعسپس ، مشخص
به شكل ساختار  تدوين .كند انتخاب مياطالعات را 

سردرگمي . 1: اين مزايا را دارد گيري درخت تصميم
طرح . 2كند،  كمينه ميها را  در انتخاب شاخص

 ها را كاهش تصميم به نحو مؤثري تعداد حق انتخاب
بوط مر نامطمئنيتواند از  مي طرح تصميم .3 ،دهد مي
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 نوع اطالعات: بعد دوم                                               محتوا : بعد اول                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  )17( جامع گزارشگري ساختار: 3شكل 

 

 موارد: سطح دوم          ها  حوزه: سطح اول  

 
 اقتصاد

 محيط

 حقوق بشر

هاي  شيوه
كسب  و 
  كار مناسب

مسئوليت 
 محصوالت

 جامعه

 استخدام

 مدير/ روابط كارمند 

 اي بهداشت و امنيت حرفه

 متنوع و برابرهاي  موقعيت

 آموزش و تحصيالت

 مطابقت با قانون

 مندي كاركنان رضايت

 ها انداز و هدف چشم

 رويكرد مديريت

 لكردشاخص عم

 ها انداز و هدف چشم

 رويكرد مديريت

 شاخص عملكرد

 ها انداز و هدف چشم

 رويكرد مديريت

 شاخص عملكرد

 ها انداز و هدف چشم

 رويكرد مديريت

 شاخص عملكرد

 ها انداز و هدف چشم

 رويكرد مديريت

 شاخص عملكرد

 ها انداز و هدف چشم

 رويكرد مديريت

 عملكرد شاخص

 ها هدفانداز و  چشم

 رويكرد مديريت

 شاخص عملكرد
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  )17(جهاني به ابعاد محتوا  گزارشگري ابتكار نگرش سازمان: 4شكل 
  

 پوشاني طبقات در سطوح مختلف و يا هم به تعريف
ساختار زماني كه  .4كند و ها جلوگيري  معنايي آن

متعددي است  نيازمند قضاوت در ابعاد شده تدوين
دهد كه  مي گر اين فرصت را طرح تصميم به تدوين

  ).17( جداگانه در نظر بگيرد طورعد را به ب هر
  
 گيري يجهنت

  
ها در اقتصاد جهاني امروز خود را ملزم به  شركت

اجتماعي و  ييگو پاسخمحترم شمردن حقوق بشر، 
محيطي، نظارت اخالقي و بهبود كيفيت خدمات، 

ايفاي . دانند ميفرآيند كاري، محصوالت و روابط 
 نيازمنداقتصاد جهاني ها در  مسئوليت اجتماعي شركت

با انتظارات اجتماعي، اقتصادي  ها آنهاي  تنظيم فعاليت
دولت، شركت و جامعه بايد . ان استنفع ذيو محيطي 

 ييگو پاسخكنند تا بتوانند  هم كار تر با بسيار نزديك
. بخشند بهبود را) اجتماعي ابعاد( بشر حقوق به نسبت

ت اجتماعي به مسئولي توانند با استناد به ها مي شركت
  . اجتماعي دست يابند ييگو پاسخسود و  بيشينه

در مورد تعريف و راهنماي انجام مسئوليت 
 .زيادي وجود دارد هاي موضوع ها اجتماعي شركت

مشخص شده است كه  شده انجام هاي پژوهشدر 
است ها گوناگون  اجتماعي شركت تفاسير مسئوليت
براي جامعه در برابر ها را  شركت ،اما تقريباً همه

  .دانند ها مسئول مي هاي آن گيري و فعاليت تصميم
درك و فهم  بايد گيرندگان سهامداران و تصميم

و  ها هاي مسئوليت اجتماعي شركت حركبهتري از م
داشته  نپيشگامي و رقابت در اين زمينه و منافع انجام آ

 توانند از منافع اين ها وقتي مي شركت ،چنين هم .باشند
مند شوند كه از اجراي آن پشتيباني  ها بهره مهگونه برنا

 جامعه هاي كسب و  شيوه حقوق بشر محيط اقتصاد
 كار مناسب

محصوالت مسئوليت  

  اجتماع.  1
  فساد. 2
  سياست عمومي. 3
مندي  رضايت .4

  مشتري
  مطابقت با قانون . 5
 ساير .  6

مستقيم  آثار .1
  اقتصادي

  حضور در بازار .2
مستقيم ثير غيرتأ. 3

  اقتصادي
  مطابقت با قانون .4
 ساير .5

  جامدات. 1
  انرژي. 2
  آب. 3
  تنوع زيستي. 4
  پسماندب و دفع پسا. 5
 محصوالت و خدمات. 6
  مطابقت با قانون. 7
  حمل و نقل. 8
  كليات . 9

 ساير.  10

گذاري هاي سرمايه روش .1
  و تهيه 

  تبعيض نبود. 2
آزادي مشاركت و  .3

مذاكره كاركنان با 
  مدير

  كار كودكان. 4
  كار اجباري. 5
  هاي امنيتي روش. 6
  حقوق بومي. 7
  مطابقت با قانون. 8

  استخدام .  1
  مدير/روابط كارمند . 2
يت بهداشت و امن. 3

  اي حرفه
متنوع و هاي  موقعيت. 4

  برابر
مندي  رضايت .5

  كاركنان 
  آموزش و تحصيالت. 6
 مطابقت با قانون. 7

سالمت و امنيت . 1
  مشتري

زدن  برچسب .2
 محصوالت و خدمات

  روابط بازاريابي. 3
حفظ حريم خصوصي. 4

  مشتري
  مطابقت با قانون. 5
  مندي مشتري رضايت .6
 ساير. 7
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ها،  در كل اجراي مسئوليت اجتماعي شركت .كنند
باعث افزايش منافع و سطح زندگي عموم جامعه 

مند  ها نيز از مزاياي آن بهره د شركتشود و خو مي
 .شوند مي

اجتماعي ابزاري است  هاي گزارشگري مسئوليت
بي نحوه ايفاي چنين ارزيا رساني و هم براي اطالع

ترين مورد  مهم. ها در قبال جامعه مسئوليت شركت
كننده در گزارشگري اجتماعي، اخالقي و  نگران
يف رتع در مقايسه باها  آن نبودن كاملطي محي
 گزارشگري ابتكار سازمان شده در راهنماي ارائه

 به منظور توسعه .استميالدي  2002 سال در جهاني
ها،  يت اجتماعي شركتمناسب براي مسئول يچارچوب

موافقت با قوانين هايي همچون تنها  توان از روش مي
نظر از  اعمال استانداردهاي جهاني صرف، محلي

جوي آگاهانه و جستو  هاي محلي نيازمندي ترين كم
براي دستيابي به استانداردهاي باالتري نسبت به 

استفاده استانداردهاي مورد نياز در هر قلمرو قضايي 
 .كرد

ي ها در مورد محركي يها پژوهشزم است ال
در آن شود و  انجام ها انجام مسئوليت اجتماعي شركت

ارائه رويكردي مناسب انجام مسئوليت اجتماعي براي 
چنين به تشخيص  هم ها پژوهشگونه  اين .شود

هاي پشتيباني  براي آموزش و توسعه برنامه(ها  فرصت
 نتخابيل اتسه برايها  دولت وسيله به) آن از اجراي

 كند كمك ميي يها براي شركتنحوه عمل بهترين 
گزارشگري اجتماعي فراگيري كه در مراحل ابتدايي 

  . هستند
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