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  چکیده

محیطی  هاي حسابداري سنتی در تحقق حسابداري زیست مروري بر چالشهدف مقاله حاضر، 

و تاریخچه آن، پنج دلیل براي  محیطی بعد از بررسی مفهوم حسابداري زیسترو،  ازاین. است

که این دالیل  شدناکافی بودن حسابداري مرسوم در تحقق حسابداري زیست محیطی مطرح 

داري، تمرکز تجاري، تکیه بر اقتصاد  هاي سرمایه گیري کمیت عددي، جهتعبارتند از 

ساالنه  هاي گزارشها باید در  مورد را که شرکت در انتها، شش. نئوکالسیک و شیوه هاي فنی

  .  بیان شد ،کندزیست محیطی افشا  هاي گزارشطور مستقل در  هخود و یا ب
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  مقدمه. 1

نماي . ها بخشی از جهان طبیعی هستند انسان. عی همیشه پیچیده بوده استرابطه انسان و محیط طبی

اما با  ؛یافتهانتخاب طبیعی از درون قلمرو حیوانات تکامل  راهی کلی آن است که انسان از علم

به عبارت . داده است اي شکل طبیعی محیط زیست را تغییر طور فزاینده هآوري، ب استفاده از فن

و کنندگان و ناظران  به عنوان شرکت و خارج از آن، محیط طبیعی سنتیها در داخل و  دیگر، انسان

حسابداري اقتصاد سنتی، اخالقی و فرضیات . دهنده محیط زیست هستند دهنده و شکل همچنین فرم

رشد جهانی و . )2010جونز، (سان بر محیط زیست هستند ثیر انخواستار شناخت افزایش تأ

گذشته بوده هاي  ترین موضوعات در دهه یکی از مهم ،می درباره محیط طبیعیهاي عمو دغدغه

بیش از هر زمان دیگري  صال جوامع و نزدیکی سرنوشت محیطی آنهاسازي با ات جهانی. است

از مرزهاي ملی فراتر رفته و اي  طور فزاینده هدر عین حال مشکالت محیطی ب. کمک کرده است

  .)2010فیروز،(ره سالمت سیاره را بروز داده است هاي جدي دربا چالش

. ترین مسائل جامعه بشري است یکی از مهم ،از محیط زیست محافظته امروز دلیل،به همین 

، بانک جهانی و )UNEP(المللی متعددي مانند برنامه محیط زیست ملل متحد  هاي بین سازمان

محیطی  هایی، ارزیابی زیست ها و بیانیه با صدور دستورالعمل ؛سازمان توسعه و همکاري اقتصادي

داراي  هاي تسهیالت خاصی براي طرحو کرده هاي بزرگ را الزامی  ناشی از اجراي طرح آثار

است که حفظ  مسئله مهم اینکه  کردتوان بیان  دهند؛ و می گزارش ارزیابی، اختصاص می

جمعی همه  اهتمام ، این هم. باشد  محدود زیست نباید به مرزهاي سیاسی و جغرافیایی محیط

تواند نقش  الملی می بین، حسابداري به عنوان یک رشته رو ازاین .طلبد ساکنان کره زمین را می

  . کنداز محیط زیست ایفا  محافظتسزایی در کمک به  هب

داري،  گیري هاي سرمایه ، جهتکمیت عددي از جمله  ،اما حسابداري جاري به دالیل مختلفی

از . رسد هاي فنی براي این امر ناکافی به نظر می تکیه بر اقتصاد نئوکالسیک و شیوهتمرکز تجاري، 

دالیل ناکافی بودن حسابداري جاري را مورد بحث قرار داده و  کند میله حاضر سعی مقا ،این رو

  .کندتصویر جامعی از حسابداري زیست محیطی ارئه 

  حسابداري زیست محیطی تعریف . 2

وان سیستم در برگیرنده مجموعه قواعدي است که موجب بهبود ت ”محیطی حسابداري زیست“

گزارشگري آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست ثبت و  ،حسابداري براي شناسایی

مبتنی بر تلفیق محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و در نظر  ،حسابداري محیط زیست. شود می

هاي اقتصادي و هاي قابل قبول در فرایند یست محیطی به عنوان یکی از هزینههاي ز گرفتن هزینه



فراهم آوردن اطالعاتی است که براي ارزیابی  ،هدف حسابداري زیست محیطی. استمحاسباتی 

حسابداري زیست  .گیري، کنترل و گزارشگري بتواند به مدیران یاري رساند تصمیم ،ردعملک

محیطی بر مفاهیم اقتصادي و محیط زیست بنا شده و کاربرد آن با توجه به استفاده نکردن از 

، بخشی حسابداري زیست محیطی. هنگ استفر هاي مبتنی بر بازار، مستلزم ایجاد تغییر در ارزش

 کند و با ارائه شناخت تري از آن را در جامعه ارائه می از این تغییرات را در سازمان و بخش وسیع

عنوان  به تعیین هدف توسعه مستمر به ،هاي کاري روزانه اساسی بیشتر و مشارکت در فعالیت

  .)1388پاك گوهر،( کند رویکردي خاص، کمک می

  خچه حسابداري زیست محیطیتاری. 3

  :هاي تکامل و سیر تحول حسابداري محیط زیست را به شرح زیر توصیف کرد توان دوره می

  ؛از حسابداري محیط زیست ارائه شد مباحث نظري و تشریحی ،در این دوره :1970دوره 

  در خصوص نقش حسابداري محیط زیست در تشریح  ،در این دوره :1981- 1990دوره

 ؛هاي زیست محیطی مباحثی مطرح شد راي فعالیتاطالعات ب

  تا حدودي تکامل و پرورش حسابداري محیط زیست و ارائه : 1991- 1995دوره

 ؛ها هاي زیست محیطی و همچنین امکان حسابرسی این نوع از گزارش گزارش

 نقش حسابداري محیط زیست به عنوان ارزیابی کننده عملکرد زیست : دوره حاضر

، این نقش اردهاي مصوب مراجع رسمی حسابداريدر رابطه با استاند ،ها محیطی شرکت

 .)1390، دهقان و خلیلی شومیا(مورد توجه قرار گرفت  1996تداي از اب

  محیطی دالیل اجراي حسابداري زیست. 4

تولید کاال و ها براي  از چندین نوع مخارجی است که شرکتیکی  ی،مخارج زیست محیط

در دنیاي امروز یکی از د و به دنبال آن عملکرد زیست محیطی شون خدمات خود متحمل می

هاي  معتقد است افشاي داده ،)2011(ونز ج .استگیري موفقیت تجاري  هاي مهم اندازه مالك

سازد تا موقعیت  هاي مختلف جامعه را قادر می بداري زیست محیطی و اجتماعی، بخشحسا

، )2012( همچنین چو و همکاران. ندکناز محیط زیست را درك  محافظتشرکت در خصوص 

تواند مدیریت را براي مواجه با فشارهاي  که افشاي اطالعات زیست محیطی می کردنداشاره 

  . کنندسیاسی و اجتماعی یاري 

  :توجه مدیران را به دالیل زیر به خود جلب کرده است ،مخارج زیست محیطی و عملکرد آن



 واند در نتیجه تصمیمات تجاري به طور ت بسیاري از مخارج عمده زیست محیطی می

 .اي کاهش یابد یا حذف شود عمده

 یا اصال در  ،محیطی ممکن است در حساب سربار به صورت مبهم باشد مخارج زیست

 .نظر گرفته نشده باشد

 تواند به وسیله کسب درآمد از فروش محصوالت  بسیاري از مخارج زیست محیطی می

 .حذف شود)) تکنولوژي سبز((مصرف یا دریافت گواهی  فرعی بی

 تواند توسعه عملکرد زیست محیطی و مزایاي  مدیریت بهتر مخارج زیست محیطی، می

 .حد تجاري را به همراه داشته باشدسالمت بشر و از سوي دیگر موفقیت وا براياي  عمده

 یابی  تواند باعث هزینه درك مخارج زیست محیطی و عملکرد فرآیند تولید محصول می

ها کمک کند تا  تواند به شرکت تر محصول شود و می گذاري صحیح تر و قیمت دقیق

هاي فرآیند تولید کاالها و خدمات خود را با تأکید هرچه بیشتر بر روي مسائل  طراحی

 .زیست محیطی انجام دهند

  از جنبه رقابتی، کاالها و خدماتی که موارد زیست محیطی در آن رعایت شده باشد

 .داشته باشدتواند ترجیح  می

 تواند توسعه یک شرکت و  حسابداري محیط زیست و عملکرد زیست محیطی می

   .عملیات آن را از جنبه سیستم مدیریت محیط زیست حمایت کند

  هاي زیست محیطی هزینه. 5

  :حداقل به دو جنبه مهم اشاره دارد ،زیست محیطی یابی هزینهواژه 

این . دهند مالی شرکت را تحت تاثیر قرار می هاي فعالیت هایی که به طور مستقیم، هزینه .1

 .شوند خاص شرکت، یا داخلی نامیده می هاي خصوصی، ها، هزینه هزینه

ها مسئول آنها نیستند و هیچ پیامد  ر به فرد زیست محیطی که شرکتصهاي منح هزینه .2

هاي  ها، هزینه این هزینه. هاي مالی شرکت ندارند اقتصادي مستقیمی براي فعالیت

  ).1382کاظم زاده،(شوند  ماعی نامیده میاجت

  هاي زیست محیطی اجتماعی با هزینهحیطی داخلی م  هاي زیست هزینهتفاوت . 6

هاي زیست  حیطی، آگاهی از اختالف بین هزینهدر زمان بحث در مورد حسابداري زیست م

اتی براي ض اصطالحبه طور متناق ،در اغلب موارد زیرا ؛اجتماعی ضروري است محیطی داخلی و

بین  هاي تفاوتترین  مهم 1نمایه . گیرد هاي یک یا هر دو طبقه مورد استفاده قرا می اشاره به هزینه



دهد  نشان می همچنین. دهد صورت ترسیمی نمایش می ههاي اجتماعی را ب هاي داخلی و هزینه هزینه

  .گیرد ه قرار نمیهاي زیست محیطی داخلی در تصمیمات جاري مورد استفاد که بسیاري از هزینه

  

 هاي اجتماعی هزینه

 
 هاي داخلی هزینه

هاي سنتی  هزینه

  کارخانه در

گیري  تصمیم

 .شود لحاظ می

زیست محیطی مخفی بوده و در هاي  جزء هزینه

 .شود گیري صرف نظر می تصمیم

  هاي زیست محیطی اجتماعی و داخلی شرکت هزینه  1 نمایه

  

تعداد زیادي  ها، این هزینه. نه نشان داده شده استي سنتی کارخاها هزینه ،در قسمت میانی نمایشگر

مانند هزینه دستمزد و مواد ( طور مناسب به موضوعات هزینه ههاي تجاري هستند که نوعا ب از هزینه

مستقیم  طور هدر سیستم حسابداري صنعتی ب گفته پیشهاي  بسیاري از هزینه. شوند ردیابی می) اولیه

هستند و در ها  شوند که علت وقوع این هزینه هاي تولیدي تخصیص داده مییندبه محصوالت و فرا

تمام  ،تر نمایشگر که تیره نیست سمت بزرگق .گیرند نظر قرار می مورد ، اي ارزیابی مخارج سرمایه

دهد و هنگام  که در واحد اقتصادي رخ می شود را شامل میهاي زیست محیطی مخفی  هزینه

هاي  هزینه ،مجموعه دو قسمت که تیره نشده است .شود چشم پوشی میگیري از آنها  تصمیم

که در واحد  استهاي زیست محیطی  کند و شامل آن دسته از هزینه داخلی شرکت را ارائه می

طور  ههاي داخلی ب هزینه. جاري را مسئول آنها دانستتوان واحد ت دهند و می تجاري روي می

  .گذارند میمستقیم بر سود و زیان شرکت تاثیر 



ها،  هزینهاین . اند اي زیست محیطی اجتماعی آورده شدهه در قسمت بیرونی تیره رنگ، هزینه

گذارند و به طور  هاي زیست محیطی واحد تجاري هستند که بر محیط و جامعه تاثیر می هزینه

طور مستقیم بر  هها ب این هزینه. ها از نظر مالی نیست واحد تجاري مسئول جبران این هزینه نیزقانونی 

کمی صورت کیفی و یا  هممکن است ب گفته پیشهاي  هزینه .گذارند سود و زیان شرکت تاثیر نمی

 .)1386سجادي و امیر جلیلی،( و بر حسب مبلغ بیان شوند

  ناکافی بودن حسابداري جاري  . 7

ر محیط و بر مبناي تاثیر انسان ب نیستحسابداري مرسوم براي حسابداري زیست محیطی مناسب 

در ادامه پنج مانع تناسب حسابداري مرسوم با حسابداري زیست محیطی . است نشدهزیست طراحی 

فی بودن حسابداري جاري به اختصار دالیل ناکا 2 نمایه. )2010جونز، ( شود یبه اختصار مطرح م

 :دهد را شرح می

  

  
  حیطیدالیل ناکافی بودن حسابداري جاري براي حسابداري زیست م - 2 نمایه

 

  داري  گیري سرمایه جهت. 1- 7

رقابتی  یداري سیستم شرایط تولید و سیستم سرمایه داري روش نسبتاً جدیدي از سازماندهی سرمایه

بین به دلیل آن که لزوماً . است هاي تبادلی مداوم آوردن سود از فعالیت به دستهدف آن و  است

تواند در قربانگاه  محیط زیست می ؛وجود ندارد تناسبی داري و محیط زیست اهداف سرمایه

جهت گیري 

سرمایه داري

تمرکز تجاري

اتکا به اقتصاد 

نئوکالسیک
کمیت عددي

شیوه فنی 

حسابداري



در درجه اول  گیري سود سابداري فعلی با تمرکز بر اندازهبدیهی است ح.  داري از بین برود سرمایه

از جمله از . هاي ذینفع دیگر زرگ و سهامداران آن هاست تا گروههاي ب در خدمت منافع شرکت

  .باقی مانده استتوان محیط زیست را نام برد که ناراضی  این ذینفعان می

  تمرکز تجاري. 2- 7

کند که این  هاي معامالت تجاري را بیان می گیري اي از ثبت و اندازه حسابداري مرسوم مجموعه

جهان ، در واقع. بین جامعه و طبیعت نیستکار به هیچ وجه به دنبال در بر گرفتن فعل و انفعاالت 

به عنوان مخازن ها  بنابراین، جنگل .ه تعریف شده استطبیعی در اصطالحات حسابداري دوبار

ه آب و هوا به طور کلی ب. وحش منظور شده است و نه به عنوان پناهگاه حیات) چوب(دارایی 

روابط ما با محیط زیست در بهترین حالت  ،تر ه عبارت سادهب. اند عنوان کاالهاي رایگان تلقی شده

یی براي استثمار جهانی و کسب سود دیده ها و در بدترین حالت به عنوان فرصت نادیده گرفته شده

صورت اعداد و ه محیط زیست تنها زمانی از لحاظ حسابداري قابل مشاهده است که ب. شده است

  .شودارقام بیان 

  اتکا به اقتصاد نئوکالسیک . 3- 7

بر  نمایندگی همه نظریهها، اطالعات اقتصادي، مطالعات بازار، مدل نماینده اصلی و درآمد نظریه

از نزدیک در ارتباط با  ،یکو اقتصاد نئوکالس بینی شده است اس پارادایم نئوکالسیک پیشاس

هاي اجتماعی، سازمانی و سیاسی  بر اساس حسابداري نئوکالسیک جنبه. استداري  سرمایه

  .)2010جونز، ( حدود زیادي نادیده گرفته شده استحسابداري تا 

  کمیت عددي.4- 7

اعداد به صورت مفاهیم « دارد که  بیان می  ،)1996(برکین . است نیمبت حسابداري بر کمیت عددي

اي از رویدادهاي وابسته به هم حتی  توانند حاوي مجموعه پیچیده اما آنها نمی ؛نتزاعی مفید هستندا

 شدهتوان گفت موفقیت محض حسابداري دو طرفه، محدود  و می» در درون دنیاي تجارت باشند

ارهاي غیر پولی اندازه گیري توان بسیاري از محاسبات را با معی وزه میکه که امر به طوري ؛است

  .)2010جونز، ( کرد

  هاي فنی حسابداري  شیوه. 5- 7

مثل مفهوم تفکیک (هاي حسابداري  د که برخی از جنبهنشان دادن ،)1991(ماندرز و بوریت 

، مفهوم راي نمونهب. افته و کاربردي ندارندزیست کاهش ی محیط مورددر ) ت و دوره مالیشخصی

که به هاي جامعه ساخته شده است  ه صورت مصنوعی توسط افراد و شرکتتفکیک شخصیت ب

ها، نهادهاي قانونی و  از قبیل شرکت ، اريواحدهاي تج. است» حسابداري واحدها«مفهوم 



 جانبی در خارج از این آثارناملموس همیشه در حال تغییر و داراي مرزهاي نامشخص هستند و 

ها و محیط زیست رفی ممکن است تعامل بین این واحداز ط. واحدها نادیده گرفته شده است

هاي  تقسیم دوره مالی به دوره فرض دوره مالی،. مشخص نشده باشند و در نتیجه ثبت نشوند

حسابداري  دلیلبه همین . ساله هستند ها، یک طور مرسوم این دوره هکه باست گسسته و مصنوعی 

در حالی که مشکالت زیست محیطی  ؛هاي کوتاه مدت آشکار است یريسوگدر  ها در شرکت

  .)2010جونز، ( ن، مدت زمانی بسیار طوالنی داردمانند گرم شدن کره زمی

  گیري نتیجهبحث و . 8

ارت جهانی به ویژه در تج ،هاي زیست محیطی با توجه به وجود برخی محدودیت ،ضردر عصر حا

یران واحدتجاري تحت مگان بر این موضوع توافق دارند که مده و تنگ شدن عرصه  رقابت؛

بلکه باید تاثیرات زیست هاي عملیاتی را کاهش دهند،  اي هستند که نه تنها باید هزینه فشار فزاینده

نظیر  ،اییه این اعمال فشار از طرف گروه. اصل از عملیات خود را کمینه کنندمحیطی ح

اما .  اعمال می شود گذاران سرمایه ی، مصرف کنندگان وهاي گروه سهامداران، دولت، رسانه

مثل وابستگی پولی، جهت گیري هاي سرمایه داري، تمرکز  ،به خاطر دالیلی بنا حسابداري جاري

نیاز به یک حسابداري  ،بنابراین. هاي فنی ناکافی است تکیه بر اقتصاد نئوکالسیک و شیوهتجاري، 

هاي ذینفع وجود  طی شرکت و گزارش آن به سایر گروهیزیست مح آثارجدیدي براي شناسایی 

شود  پیشنهاد می .قرار دهد گیري بهینه در اختیار آنان تا اطالعات مربوطی را براي تصمیمدارد 

زیست  هاي گزارشطور مستقل در  هساالنه خود و یا ب هاي گزارشها موارد زیر را در  شرکت

  :کنندمحیطی افشا 

  کننده؛به محیط زیست به صراحت بیان فلسفه شرکت را نسبت . 1

داند و تا چه اندازه در  ي حفظ محیط زیست را وظیفه خود میآیا شرکت اقدامات موثر برا. 2

  گسترده قصد دارد آن را انجام دهد؛شرایط 

تصریح نگرش واحد تجاري به توسعه پایدار و میزان اعتقاد به آن و چگونگی عملیاتی کردن . 3

صادي براي سهامداران و سایر بیان اینکه توسعه پایدار به چه منافع اقت ،ه طور خاصتوسعه پایدار و ب

  هاي ذینفع منجر خواهد شد؛ گروه

  .بیند می نیاز در رابطه انسان با محیط زیست گیري مجدد اساسیسوتصریح اینکه آیا شرکت به . 4

اینکه چه تعداد ناقص  بیان روشن و واضح اهداف اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی و بیان. 5

  .برآورد شده و تا چه حدي انجام شده اند



بیان روشن و واضح دیدگاه شرکت درباره ارائه منصفانه و متعادل فعالیت هاي اجتماعی و . 6

  .زیست محیطی
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