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  اجتماعیمسئولیت پذیري و  بازاریابی سبزحسابداري و پیامد  توسعه پایدار
  با تاکید بر راهبري شرکتی

 
  چکیده

آن یعنی شرکت ها و سازمان هاست.  اجرایی از مسئولیت اجتماعی دولت و ارکان برگرفتهمفهوم توسعه پایدار 
ان مجریان اهداف و برنامه هاي دولت در تالش اند تا با ایفاي مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها به عنو

خود از طریق گزارشگري درست و به موقع نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند. این موضوع سبب شده 
ه است که دولت ها از طریق اجراي بعضی از برنامه هاي خاص مثل اجراي برنامه هاي راهبري شرکتی و تهی

و توسعه بازاریابی سبز به   گزارش هاي خاص از جمله گزارشگري اجتماعی و گزارشگري  زیست محیطی
به ایفاي مسئولیت پرداخته و امکان توسعه پایدار را فراهم آورند. در این مقاله در صددیم  عنوان فرهنگی فراگیر،

راهبري شرکتی، به تبیین ارتباط بین  تا با بیان نقش اجتماعی سازمان ها و اخالق تجاري در سطح سازمانی
دولت و توسعه پایدار بپردازیم. بررسی ها نشان می دهد که سازمان ها و  ،گزارشگري اجتماعیبازاریابی سبز، 

و رشد  ایفا می کنندشرکت ها به عنوان مجریان فرامین و دستورهاي دولتی نقش مهمی در جهت توسعه پایدار 
 توسعه پایدار کمک نماید. فرآینده عنوان یک ابزار می تواند به دولت ها در ب گزارشگري اجتماعیو توسعه 

مسئولیت اجتماعی بازاریابی سبز، هدف نهایی این مقاله، ارائه زنجیره اي نو در خصوص تبیین ارتباط بین 
 مالیشرکت ها، راهبري شرکتی و توسعه پایدار از طریق معرفی دامنه هاي جدید حوزه ي فعالیت گزارشگري 

   است.
  
  

  ، دولتیت پذیري اجتماعی، مسئولراهبري شرکتینظام توسعه پایدار، بازاریابی سبز، واژگان کلیدي: 
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  مقدمه.1
وارد بازاریابی  در ادبیات ،به دنبال مباحث متعدد در خصوص توسعه پایدار است که در سالهاي اخیر موضوعی ،بازاریابی سبز

)، هانگ و 2008(2)، گراندي2005(1(الوفانددر خصوص تبیین و جایگاه آن تالش نموده شده است محققین متعددي
هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس  ایجاد چنین به نظر می رسد که). 2008(3همکاران

بازاریابی  80است. از نخستین سالهاي دهه  شدهمطرح یکی از مهمترین فعالیتهاي شرکتها به عنوان مالحظات اجتماعی و محیطی 
به نظر می رسد تمامی مصرف کنندگان چه  ).2008(گراندي بر اساس مالحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادي یافته است

در بازاریابی سبز، مفاهیم سبز دیگري وجود  یست آگاهتر و عالقمندتر شده اند.محیط زفواید حفظ فردي و چه صنعتی در مورد 
نگرانند و خرید و  زیستدر مورد محیط  به شدتمصرف کنندگان سبز: مصرف کنندگان سبز افرادي هستند که   ،ارد از جملهد

اصالح می  ترنداز طریق خرید محصوالتی که از نظر محیطی سالم زیست رفتارهاي مصرفی شان را به منظور حمایت از محیط
را محدود و یا حذف می کنند و یا اثرات محیطی سودمندي دارند.  هاهایی که آلودگیتولید سبز: تولید با استفاده از فناوری. کنند

حسابداري سبز: رویه هاي حسابداري که سعی می کنند ارزش پولی براي سرمایه هاي اکولوژیک و صدماتی که به جنگلها وارد 
گفته، به تبیین نظر قرار دهند. تشریح موارد پیشمدهاي شرکت را هاي اجتماعی فعالیت. به عبارتی هزینهمی شود را در نظر گیرند

  کند.موضوع مقاله کمک شایانی می
نقش و جایگاه دولت در  هاي موثر در فراید توسعه اقتصادي در ایران،باتوجه به مالکیت دولتی بسیاري از شرکت

این حال براي انجام فعالیت هاي پیچیده خصوص نیل به اهداف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ... بر هیچ کس پوشیده نیست. با 
در دنیاي امروز هیچ راهی جز تقسیم کار وجود ندارد. همانگونه که آدام اسمیت گفته بود، اگر می خواهید کارها قابل انجام 

کت ها را ). تحقق اهداف اجتماعی دولت در راستاي توسعه پایدار، نقش با اهمیت شر1387شوند، آن ها را تقسیم نمائید( الوانی 
در قالب مسئولیت پذیري اجتماعی مطرح می سازد. شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی مکمل بخش اقتصادي، اجتماعی دولت 
می باشند و امروزه به آنها به جاي تمرکز صرف به سودآوري به عنوان راهکاري براي حل دغدغه هاي دولت در زمینه هاي 

نگریسته می  با دیدگاه بازاریابی سبز ت نیروي کار و از همه مهمتر توسعه پایدارمختلف همچون، محیط زیست، اشتغال، سالم
شود. یکی از مهمترین سازوکارهایی که به شرکت ها می تواند در تحقق این امر کمک نماید، نظام راهبري شرکتی می باشد، 

ارت یک مرجع صالحیت دار مانند بدین معنا که اخالق تجاري شرکت ها در قالب اصولی مدون و تعریف شده و تحت نظ
سازمان بورس اوراق بهادار به منصه ظهور در آید و به تبع آن گزارشگري اجتماعی که مهمترین بخش آن گزارشگري محیط 
زیست می باشد، تحقق یابد. هرچند در این مقاله اشاره اي گذرا به مبانی و استانداردهاي گزارشگري اجتماعی خواهیم داشت، 

آن نیازمند مجالی دیگر است. در پایان به تبیین ارتباط ساختار اداري دولت و توسعه پایدار که موضوع اصلی این  اما تفصیل
 بایست می و بوده توسعه کشتی سکاندار عنوان به دولتمی باشد از جوانب پیش گفته خواهیم پرداخت، چراکه  تحقیق

تا نهایتا با همکاري بخش غیر دولتی  کند تعیین وردآ می دست به هک اطالعاتی مجموعه با را مسیر سریعترین و ترین کوتاه
زمینه هاي الزم را براي رشد،شکوفایی و توسعه بیش از پیش کشور در همه عرصه ها علی الخصوص، عرصه اجتماعی فراهم 

  . چارچوب مفهومی بحث در نگاره شماره یک آمده است.آورد

                                                             
١ Allhoff 
٢ Grundey 
٣ Huang et al 
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   راهبري شرکتیعی شرکت ها و نظام مسئولیت اجتمااخالق تجاري، . 2
 تکشر قرار می دهد، تاثیر تحت را جامعه که هایی فعالیت پیامدهاي به پاسخگویی در تکشر مسئولیت یعنی اخالق تجاري

 همه تکشر ذینفعان .بگیرد نظر در را نفعان ذي همه منافع خود، عملیات اجراي و ها فعالیت انجام و تصمیمات اتخاذ در باید
 سهامداران و نانکارک داخلی، ذینفعان .گذارد می اثر آنها بر ها ترکش اعمال و تصمیمات پیامدهاي و نتایج هک هستند سانیک

 مشتریان، شهروندان، شامل خارجی ذینفعان و دارند قرار سازمان عملیات و تصمیمات تاثیر تحت مستقیم طور به هک هستند

 ضروري تکشر براي ، جامعه لیک طور به و ذینفعان منافع به توجه .اند عیاجتما نهادهاي و دولت رقبا، نندگان،ک عرضه

یکی از انگیزه هاي الزم براي تشویق به ایفاي مسئولیت اجتماعی .  دارد مسئولیتهایی نفعان ذي این تمامی برابر در تکشر است،
)، معتقدند 1995(4. کویم و جونزعمل کنند شرکت ها، ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورتی اخالقی

که شرکت ها باید به صورت اخالقی عمل کنند و منافع تمام ذي نفعان را در نظر بگیرند. بنابراین اخالق تجاري پیش شرط یک 
 )، معتقد است که اخالق تجاري2001(5همه جانبه گردد. الیتموفقی است که می تواند منجر به رشد و توسعه  کسب و کار

  تحت تاثیر سه عامل فرهنگی، محیطی قرار می گیرد:  
جامعه است که بر نحوه در این سطح الزامات مذهبی، قانونی، مسائل فرهنگی و سیاسی جامعه:  6کالن اخالق در سطوح .1

 ي اخالق تجاري موسسه در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد.

مربوط می شود، لذا می تواند تحت تاثیر روند ت پذیري شرکت ها : در این سطح به مسئولی7ح سازمانیوسطاخالق در  .2
 قرار می گیرد. قبلی و فعلی می باشد، که ناشی از مدیریت هاي مختلف  در سازمان تاریخی اخالقیات

تحت تاثیر  : اینکه تک تک افراد در سازمان باید چه الزامات اخالقی را رعایت نمایند  8شخصیاخالق در سطوح  .3
و  حرفه اي وشخصی فرهنگ  ، همچنین 9گروههاي مذهبی و محلی و گروهاي اجنماعیوابستگی به ، گیوادخانمحیط 

  افراد قرار می گیرد.اعتقادات شخصی 

                                                             
4 Quim and Jones1995 
5 Elliot 
6 The macro level 
7 The organizational level   
8 The individual level 

  تجاري تقویت اخالق
 (Business Ethic) 

ابی سبز در حوزه مسئولیت بازاری
  پذیري اجتماعی شرکت ها

 اجراي نظام راهبري شرکتی

)Corporate Governance( 

  گزارش گري اجتماعی
(Social Reporting)  

  توسعه پایدار
(Sustain Development)  دولت بر فرآیند

کلی توسعه 
پایدار نظارت می 

 .کند

  1نمودار شماره 



 

۵ 

 

هماهنگی و تعامل بین سه سطح مذکور در تدوین آئین رفتار حرفه اي جهت تحقق اهداف مسئولیت پذیري بدیهی است 
اگر بپذیریم که سازمان مجموعه اي از روابط با ذي نفعان متعدد است،  .برخوردار است اجتماعی شرکت ها از اهمیت ویژه اي

عملکرد یک سازمان باید به گونه اي باشد که منجر به حفظ منافع همه گروههاي ذي نفع شود، رعایت چنین مکنونات اخالقی 
تی یاد می شود. استقرار چنین ساختاري بیانگر مستلزم سازوکاري است که در ادبیات مالی از آن به عنوان نظام راهبري شرک

 ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. 

عـالوه بـر گزارشـگري فعالیـت هـاي تجـاري،        هکـ  دانـد  مـی  مفهـومی  را شـرکتها  اجتماعی مسئولیت ،١٠اروپا کمیسیون
 کمیسیون را شامل می شود. موضوعاتی مثل مسائل زیست محیطی و گزارشگري اجتماعی و تعامالت شرکت با ذي نفعان متعدد

 پـذیري  مسـئولیت  فرهنـگ  مشـمول  هـا  تکشـر  از روزافزونـی  تعـداد  در حال حاضر ،اگرچه طبق مفهوم فوق است معتقد اروپا

دارد، در هـر حـال    وجـود  شـرکتها  اجتمـاعی  مسـئولیت  ي متفـاوتی بـراي ارتقـاي   رویکردها ولیکن ،گردند می شرکتها اجتماعی
که در حال حاضـر بـه صـورت داوطلبانـه انجـام       وظیفه اي پذیرفته شده استامري شرکت ها  همه فمسئولیتی از طر وجود چنین

مهمترین موضوعی کـه ایـن کمیسـیون بـه آن اشـاره دارد موضـوع        .و باعث حفظ منافع بلند مدت شرکت ها خواهد شد .می شود
گاه دنیاي امروزي به شرکت ها یک نگاه کـل نگـر   ذي نفعان به جاي سهامداران است. این موضوع از این امر ناشی می شود که ن

می باشد بدین معناکه مبناي نظري رویکرد نوین در مورد شرکت ها مبتنی بر تئوري ذي نفعان مـی باشـد اسـاس ایـن تئـوري ایـن       
هـاي بسـیار    است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخش

بیشتري از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. تا جائیکه عده اي بر این باورند که محیط زیست، گونه هاي جانوري و نسـل هـاي   
، ١٣در کتاب اخالق تجـارت  )2005( ١٢الوف و ویدا )).2007(١١(سولومونآینده نیز باید در زمره ي ذي نفعان گنجانده شوند

    مطرح می کند. 2بر مبناي تئوري ذي نفعان به صورت نگاره شماره  مسئولیت اجتماعی شرکت ها را
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                          
مردان و زنان مؤمن  دوستان یکدیگرند. به نیکی فرمان می دهند و از کارهاي ناشایست باز می  "ید داردقران کریم  بر اصل امر به معروف و نهی از منکر تاک ٩

ستر ). بنابراین وظیفه اي از سر خیرخواهی تک تک افراد سازمان نسبت به یکدیگر وجود دارد و البته شرائط اعتماد، دوستی متقابل می تواند ب71دارند(سوره توبه آیه 
رتري جوامع مذهبی صل(وظیفه) را بهتر فراهم آورد. این وظیفه نه تنها در ارتباط با افراد سازمان، بلکه نسبت به همه ذي نفعان جاري و ساري است. و این باجراي این ا

رت و کنترل در مدیریت اسالمی، ( براي کسب توضیحات بیشتر به مقاله نظاعلی الخصوص جامعه اسالمی را از لحاظ پشتوانه نظري اخالق بر سایر جوامع می رساند.
   دکتر لطف اله فروزنده مجله پژوهش و مجلس رجوع شود.)

  

10 European Commission 
11 Solomon 

12 Allhoff & Vaidya 
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بر اساس این تئوري شرکت ها نیازمند سازوکاري هستند که بر اساس تئوري مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به ذي نفعان به 
  ایفاي مسئولیت بپردازند. نظام راهبري شرکتی ابزار چنین سازوکاري است. 

راهبري درکتاب نظام  راهبري شرکتی) به نقل از محققین و نهادهاي بین المللی تعاریف زیر را در خصوص 2007(14ونسالوم
مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به راهبري بنگاه  راهبري شرکتیو پاسخگویی، ارائه می دهد؛ نظام  شرکتی

). نظام 151984پاسخ گویی آن ها به تمام ذي نفعان شرکت می باشد ( تري گراقتصادي، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و 
، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که منجر به موفقیت در پیشبرد فعالیت هاي یک شرکت  راهبري شرکتی

کاري است که با آن سازمان ، سازوراهبري شرکتیعتقد است که سولومون م). به طور خالصه 1993می گردد ( کیزي و رایت 
)، معتقد است : در بیشتر کشورها، آئین نامه 2006(16رویکنبرگ ).2007(سولومونشرکت ها هدایت و کنترل می شوندها و 

راهبري شرکتی نمونه هایی از بهترین رفتار هاي مالی و غیر مالی را در اختیار شرکت ها قرار داده اند. در این آئین نامه هاست 
توضیح داده می شود راهبري شرکتی خوب چه چیزي است و چگونه شرکت ها می توانند آن را تکامل بخشند.  که دقیقا

تحقیقات در بازار هاي کمتر توسعه یافته، مانند پرتغال، هلند، ژاپن و آلمان نشان داده است که اعالم قواعد راهبري شرکتی 
داوطلبانه آنها، انتظار و کارآمدي مورد انتظار را برآورده ننموده است. او توسط نهاد هاي نظارتی و بورس اوراق بهادار و اجراي 

در تحلیلی جامع دلیل این امر را اینگونه بیان می نماید که، اوال، در بازار هاي نوظهور، هنوز بسیاري از معامالت توسط 
ئل مالی ندارند، قادر به اعمال نفوذ در سهامداران حقیقی انجام می گیرد. و چون دانش کافی در خصوص سرمایه گذاري و مسا

به دلیل وجود سهامداران عمده امکان پذیر نبوده،  شرکت ها  خصمانه 17تملکشرکت ها نیستند. ثانیا، در بازار هاي نوظهور، 
فقدان همچنین قوانین رایج این کشور ها، امکان سرمایه گذاري و خریدن سهام توسط افراد خارجی را منع نموده است. ثالثا، 

ابزار هاي قانونی الزم، اجراي مکنونات راهبري شرکتی را با مشکل مواجه نموده است. لذا بسیاري از ابزارهاي کلیدي در اجراي 
موفقیت آمیز اصول راهبري شرکتی که در کشور هاي توسعه یافته وجود دارد، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه با بازار 

شرکتی امکان  بدیهی است، که نبود بسترهاي الزم در جهت اجراي نظام راهبري)2006 18رویکنبرگ(هاي نوظهور وجود ندارد 
 آئین راهبري سط و گسترشایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از مهمترین عواملی که بر ب
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م هاي راهبري شرکتی به گونه هاي مختلف طبقه بندي می شرکتی تاثیر می گذارد، نظام اقتصادي کشورها است. بر همین مبنا نظا
  د. نگرد

جهت اهداف مقایسه اي می توان سیستم هاي نظام راهبري شرکتی در کشورهاي صنعتی را به سیستم هاي مبتنی بر بازار( مانند 
کشور و سیستم  آلمان و هلند) کشورهاي آنگلوساکسون همچون امریکا و بریتانیا)، سیستم هاي مبتنی بر روابط  (مانند کشورهاي

نهایتا ژاپن تقسیم بندي نمود. قدر مسلم، سایر کشور ها از یکی از این نظام ها استفاده خواهند  هاي التین( مانند فرانسه و ایتالیا) و
اي شرکت مبتنی بر بازار، بیانگروجود بازاري فعال جهت اعمال کنترل هاي الزم براي فعالیت ه سیستم هاي ویژگی هايکرد. 

می باشد. به این ترتیب که ذي نفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیئت مدیره را تحت تاثیر قرار دهند. در مقابل در 
سیستم هاي مبتنی بر روابط، تصمیمات مدیریت غالبا تحت تاثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین 

بانک هاي دولتی، دارند. به ویژه آنکه وجود حق راي محدود، وجود سهامداران جز به میزان زیاد، نیز منبع تامین مالی و در قالب 
از ویژگی هاي این نوع سیستم می باشد. و اساسا تفاوت هاي موجود در نوع سیستم هاي نظام راهبري شرکتی در کشور هاي 

ی دیگر رویکرد تامین مالی در کشور ها، منشاء ایجاد راهبري مختلف ناشی از نوع بازار هاي سرمایه این کشور هاست، به بیان
به عبارتی قبل از آنکه سیستم هاي راهبري شرکتی اکتسابی باشند، انتسابی هستند، به )).1997( 19(ویمرشرکتی خوب و یا بد است

خواهد بود و نمی توان به دنبال  این معناکه شرائط مربوط بازارهاي سرمایه ، نوع اقتصاد و ... تعیین کننده نوع راهبري شرکتی
حیات بنگاه اقتصادي را در  ،پیش از هر چیز راهبري شرکتیاجراي سیستمی خاص بود بدون آنکه به سایر شرائط توجهی شود. 

 دراز مدت هدف قرار می دهد و در این راستا درصدد است تا از منافع سهام داران در مقابل مدیریت شرکت ها حفاظت کند.
که بر اساس واقعیت ورشکستگی شرکت هاي عظیم و معتبر به وجود آمده، این پدیده را ناشی از انعکاس  هبري شرکتیرا مفهوم

اخبار غلط و گزارش هاي مالی نادرست درباره وضعیت بنگاه و افشاي قریب الوقوع آن، می داند. وضعیت حاضر هم اکنون در 
گذاران به شرکت ها را به شدت کاهش  ه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایهبازارهاي سهام کشورهاي صنعتی به بحرانی بی سابق

. حسابرسان کمیسیون بورس اوراق بهادار به عنوان یک سازوکار اداري در پاسخ به بحران هاي مالی اخیر عنوان  داده است
را به شدت کاهش داده است. و البته داشته اند که این بحران ها یک دفعه به وجود آمده اند و این موضوع قابلیت پیش بینی آن 

 بنابراین ).2008(20(فرگوسناین موضوع زمانی حاد تر می شود که نظام سرمایه داري، نظام برتر و حاکم اقتصادي در دنیا باشد 
 ایفاينوع نظام هاي حاکم بر محیط اقتصادي و اجتماعی شرکت ها تاثیر بسزایی در میزان موفقیت شرکت ها در  می توان گفت

  و اجراي نظام راهبري شرکتی دارد.مسئولیت پذبري اجتماعی  نقش
در پاسخ به نیاز مسئولیت اجتماعی شرکت ها  راهبري شرکتیاگر سازوکارهاي  که مطرح می گردد این است کهاما سوالی  

ي این اظهار نظر وجود چه کسی باید نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آنها اظهار نظر نماید؟ آیا معیاري برا ه اندشکل گرفت
و میزان رعایت این مسئولیت ها توسط می توان این نوع گزارشات را در قالب اعداد و ارقام مالی گنجاند؟ آیا دارد؟ اساسا 

با ارائه رفتارها و عملکرد شرکت در خصوص  گزارشگري اجتماعی شرکت را چگونه می توان براي ذي نفعان گزارش کرد؟
پاسخی قاطع براي این سؤال  ان نتیجه مناسبی از اجراي آئین راهبري شرکتی و مسئولیت پذیري اجتماعی بازاریابی سبز به عنو

  .  است
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  . بازاریابی سبز، چگونگی و چرایی3
که آسیب کمتري به محیط زیست وارد اکثر مردم معتقدند که بازاریابی سبز منحصراً به ترفیع یا تبلیغ محصوالت با ویژگیهاي 

شاره دارد. کلماتی مانند: بدون فسفات، قابل بازیافت و سازگار با الیه ازون مواردي هستند که اغلب مصرف کنندگان ا کنند،می
آنها را با بازاریابی سبز مرتبط می دانند. در حالی که این کلمات فقط نشانه هایی از بازاریابی سبز هستند. به طور کلی بازاریابی 

که می تواند در کاالهاي مصرفی، صنعتی و یا حتی خدمات اعمال شود. بازاریابی سبز به توسعه سبز مفهوم بسیار وسیعتري است 
هاي الزم براي و خود زمینه و بهبود قیمت گذاري، ترفیع و توزیع محصوالتی اطالق می شود که به محیط آسیب نمی رسانند

سالمون ). 2008(گراندي آوردبري شرکتی فراهم میها به گزارشگري اجتماعی در قالب بهبود سازوکارهاي راهتشویق شرکت
و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می کنند: یک استراتژي بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایاي قابل تشخیص محیطی 

ریابی آمریکا در ). انجمن بازا1997بر اساس آنچه که مشتري انتظار آن را دارد از محیط حمایت می کند (سالمون و استوارت، 
بازاریابی سبز را چنین تعریف می کند: مطالعه جنبه هاي مثبت و منفی بازاریابی روي آلودگی و کاهش منابع انرژي و  1976سال 

پلونسکی بازاریابی سبز را چنین تعریف می کند: بازاریابی سبز شامل تمام فعالیتهایی است که براي ایجاد و تسهیل   سایر منابع.
به منظور ارضاي نیازها و خواسته هاي بشري طراحی می شود به طوري که این ارضاء نیازها و خواسته ها با حداقل مبادالت 

نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که در بازاریابی سبز باید اظهار . اثرات مضر و مخرب روي محیط زیست باشند
نکه اصالً به محیط آسیب نمی رسد. می توان اظهار داشت که شرکتها از شود که کمتر به محیط زیست آسیب می رسد نه ای

طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهاي غیر مسئول به دست می آورند. نمونه هاي فراوانی از شرکتهایی 
به نحو  یازهاي مصرف کنندگان راوجود دارند که تالش می کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت پذیر باشند تا بتوانند ن

-نفعان که عنوان میها در خصوص محیط زیست و دیگران طبق تئوري ذيمسئولیت پذیر بودن شرکت ارضا کنند. تريمطلوب

هاي شرکت نسبت به فعالیت هاي مرتبط با شرکت اعم از دولت، مشتریان، فراهم کنندگان مواد اولیه و ...داشت، تمامی گروه
  .شودآید؛ بحث و بررسی و ارائه میحقند؛ در قالب گزارشگري اجتماعی که در ادامه میمسئول و م

  اجتماعی   و حسابرسی گزارشگري. 4
د و از طرفی دیگر شرکت ها داراي مسئولیت پذیري نبا پذیرش این مطلب که ذي نفعان بسیار زیادي براي شرکت ها وجود دار 

اجتماعی را به عنوان بخشی الینفک از مسئولیت اجتماعی شرکت ها دانست. این اجتماعی می باشند، می توان گزارشگري 
د. نگزارش ها شامل گزارشگري اجتماعی و گزارشگري زیست محیطی است که براي طیف وسیعی از ذي نفعان مفید می باش

مبناي تئوري ذي نفعان گزارشگري مالی هستند که بر در  تکمیلی مفهومی بخشی از تغییراتگزارشگري اجتماعی و محیطی 
، را هویدا می کند. بخش مهم گزارشگري اجتماعیاهمیت توجه به اهداف اجتماعی شرکت ها  راتییمطرح شده اند،  چنین تغی

توسط  که شامل دو بخش گزارشگري توسعه پایدار و گزارشگري آلودگی زیست محیطی استگزارشگري زیست محیطی 
است. شرکت ها به عنوان صاحبان منابع کمیاب، داراي مسئولیت اجتماعی هستند بدین نحو که باید نحوه ي استفاده و  شرکت ها

  شود.تالش هاي شرکت ها در زمینه توسعه پایدار در قالب گزارش هاي مالی به ذي نفعان گزارش 
. بیشـتر شـرکت هـا بـراي     اسـت ا مسـئولیت اجتمـاعی شـرکت هـ     اجـراي گزارشگري اجتمـاعی یکـی از مهمتـرین مراحـل     

در خصوص ارزیابی اثرات اجتمـاعی فعالیـت    در مقابل ذي نفعان مجبور به ارائه اطالعاتیمشروعیت بخشیدن به فعالیت هاي خود 
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 (SEAAR)٢١اجتمـاعی اخالقی،  و به تبع آن حسابرسی شرکت ها اجتماعی اخالقی، گزارشگريحسابداري و  .باشندهایشان می 
گزارشگري و پاسخ گویی شرکت ها است که در حـوزه ي مسـئولیت اجتمـاعی شـرکت هـا قـرار       بخشی از فرآیند  آنها مربوط به

 در ایفـاي ایـن مسـئولیت بـه     با این حالنمی توان نقش استانداردهاي حسابداري مالی را نادیده گرفت،  اگرچهدر این راستا  .دارند
تـدوین چنـین اسـتانداردهایی     . البتـه صوص گزارشگري اجتماعی فراهم آورندکه حداقل الزامات را در خ نیازمندیم استانداردهایی

به عنوان الزامات گزارشگري فراگیر در سطح ملی تاکنون عقیم مانده است، لیکن تالش هـاي جمعـی در حـال شـکل گیـري مـی       
اي اجـراي راهبـري شـرکتی در    باشد که بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاکید دارد. نمونه اي از ایـن تـالش هـا تهیـه اسـتاندارده     

در تـدوین اسـتاندارد    ٢٢(ISEA) کشور هاي توسعه یافته است. مورد دیگر تالش هاي مؤسسه پاسـخ گـویی اجتمـاعی و اخالقـی    
بـا تمرکـز   و الزام به رعایت کردن آن توسط شرکت هاي اروپایی می باشد. این استاندارد  1999در سال  1000پاسخ گویی شماره 

را وارد ه دنبال این است که بین ارزش سازمان و اهداف آن ارتباط برقرار کند. لذا موضـوعات اجتمـاعی و اخالقـی    بر ذي نفعان، ب
آموزش هاي سازمانی و بهبود مستمر بـه عنـوان مرکـز ثقـل ایـن رویکـرد مـی باشـد،         )2005 ٢٣(پیمی نماید راهبري شرکتینظام 

، از جملـه تحقیقـاتی کـه مؤیـد ایـن      و افزایش اعتماد ذي نفعان مـی گـردد   چراکه منجر به پیوند بین مسئولیت پاسخ گویی سازمان
 "راهبري شرکتی و عملکرد شـرکت "در پژوهشی تحت عنوان که )، 2004(٢٤براون و کیلر  عبارتند از تحقیقاتمطلب می باشند، 

عوامـل   "، در پژوهشـی بـا عنـوان   )2007( ٢٥لی و تـین  همچنین نشان دادند ، راهبري شرکتی مطلوب ، بر بازده شرکت تاثیر دارد .
ارتبـاط تئوریـک ضـعیف بـین درجـه       "به ایـن نکتـه اشـاره نمودنـد کـه      "مؤثر بر راهبري شرکتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها

آیـا   ") در پژوهشی با عنـوان 2007(٢٦و نهایتا بلک و خانا  راهبري شرکتی و عملکرد شرکت ها رابطه معنی دار و قوي وجود دارد
به بررسی این نوع اصالحات و تغییـرات قیمـت    "در راهبري شرکتی می تواند منجر به افزایش ارزش بازار سهام گردد؟ اصالحات

سهام پرداخته اند. آنها معتقدند مشکل اصـلی کـه در بررسـی هـاي اینچنینـی وجـود دارد آن اسـت کـه تغییـرات در سـازوکارهاي           
دیگر، مورد ارزیابی قرار گیرد، به عبارتی تغییر قیمت سهام ممکن است عـالوه   حاکمیت شرکتی می تواند به همراه ارائه اطالعات

بر اصالحات حاکمیت شرکتی، متاثر از اطالعاتی دیگر باشد که از مکانیزم هاي بازار وارد شود و به نوعی نقش حاکمیت شـرکتی  
ن نامه حاکمیـت شـرکتی در کشـور هندوسـتان     را تشدید یا تضعیف نماید. اصالحات مورد بحث، اقداماتی است که در تدوین آئی

نمـوده اسـت. نتـایج     2010اتفاق افتاده است، کشوري که خود را ملزم به پـذیرش اسـتانداردهاي حسـابداري بـین المللـی در سـال       
مـی  پژوهش آنان از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین اجراي الزامات آئین نامه حاکمیت شرکتی و بازده سهام شرکت ها حکایت 

  کند.
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قدر مسلم تدوین چنین استانداردهایی به شفافیت استانداردهاي حسابداري مالی نیست و مسـئولیت رعایـت آنهـا بـه عهـده       
سازمان هاي خارج از شرکت و مدیران شرکت هاست. تا با ایجاد ساختارهاي حاکمیـت مناسـب امکـان تحقـق اهـداف اجتمـاعی       

گزارشـگري اجتمـاعی، بعـد گزارشـگري زیسـت محیطـی اهمیـت خاصـی دارد.          سازمان ها را فراهم آورنـد. در خصـوص حـوزه   
مـدیریت مربـوط   حسابداري و گزارشگري زیست محیطی در سطح اقتصاد خرد یا بنگاهها به حوزه حسابداري مالی و حسـابداري  

و تعیین بهاي تمام شـده  می شود. مباحث مربوط به افشاي بدهی ها و هزینه هاي زیست محیطی بنگاهها در حوزه گزارشگري مالی 
یا هزینه هاي زیست محیطی مربوط به عملیات واحـد تجـاري در حـوزه حسـابداري مـدیریت قـرار مـی گیرنـد. بـدیهی اسـت کـه            
بکارگیري رویه هاي بهاي تمام شده پیشرفته تر براي مدیریت بهتر جبه هاي زیست محیطی، منجـر بـه کـاهش هزینـه هـا شـده و از       

ی کاهد. اگرچه تاکنون طبقه بندي کامل و استانداردي از هزینه هاي زیسـت محیطـی ارائـه نشـده اسـت،      تاثیرات مخرب محیطی م
  این نقص به دلیل چندین عامل است:  

بهـاي  یست محیطـی نسـبت  بـه حسـابداري     ز بهاي تمام شدهجدید بودن کارهاي انجام شده در زمینه حسابداري  .1
 سنتی تمام شده

حسابداري زیست محیطـی و زیـر مجموعـه هـاي آن،  ایـن حقیقـت کـه ارتبـاط و          ابهام موجود در زمینه تعریف  .2
بـا ایـن   )2003 27(جاشاهمیت طبقات مختلف هزینه هاي زیست محیطی بسته به ماهیت شرکت ها متفـاوت اسـت  

  آمده است. 3در نگاره شماره زیست محیطی حال مزایاي گزارشگري اجتماعی از منظر حسابداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مزایاي بکارگیري گزارشگري اجتماعی از منظر حسابداري زیست محیطی 3شماره نگاره 

اما آنچه در گزارشگري اجتماعی بیشتر مورد توجه ذي نفعان، علی الخصوص دولـت قـرار مـی گیـرد، حسـابداري محـیط       
 ت به منظور انجام محاسـبات زیست در سطح اقتصاد کالن می باشد. بدین معنا که در سطح اقتصاد کالن از  حسابداري محیط زیس
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العات مخارج اط
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 بهتر
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  محیطی
  و
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  زیست محیطی

  
 کاهش تاثیرات زیست محیطی

 یجاد صرفه جویی در هزینه ها ا

  

  

توسعه 
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). در این سطح دولت بـه  1386فاده می شود (  شاه ویسی مربوط به هزینه هاي منابع زیرزمینی و جریان هاي حاصل از این منابع است
ي عنوان صاحب اصلی منابع جامعه مسئولیت دارد تا از طریق الزامات قانونی و تدوین دستور العمل ها بر رعایـت و اسـتاندارد سـاز   

 کـه  اسـت  حسابرسـی اجتمـاعی   موضوع دیگر، گزارشگري اجتماعی و زیست محیطی توسط سازمان ها و شرکت ها تاکید ورزد.
ارتباط تنگاتنگی بـا اسـتانداردهاي مربـوط    به مسئولیت پاسخگویی سازمانی مربوط می شود و گزارشگري اجتماعی بحث در ادامه 

  سابداري مالی دارد.  الزامات اجتماعی و استانداردهاي حرعایت به 
اخالق حرفه اي مـدیران را در جهـت    تا حسابداري در تالشند تدوین چنین ضوابطی بیانگر این است که خط مشی گذاران

و نقـش اجتمـاعی   حفظ منافع تمامی ذي نفعان ارتقـا دهنـد و ایـن بـه معنـاي تـدوین معیـار هـایی بـراي ارتقـا پاسـخگویی مـدیران             
اجـراي   بـراي الی که ضرورت گزارشـگري مـالی و اجتمـاعی اسـت     مدوین استانداردهاي اجتماعی و قدر مسلم ت حسابرسان است.

حاکمیت شرکتی ضروري است. و تحقق ساختار مناسـب راهبـري شـرکتی مسـتلزم گزارشـگري اجتمـاعی و بـالتبع اسـتانداردهاي         
و تـدوین قـوانین الزم االجـرا بـه توسـعه پایـدار        این فرآیند می تواند از طریق حمایت دولت ارتباط دوسویه اجتماعی و مالی است.

  .  بیانجامد
  نظام اداري و توسعه پایدارساختار . 5

حفظ  از جهتتکامل فرآیند توسعه پایدار نیازمند همکاري دولت ها، نهاد هاي قانون گذاري و سازمان هاي دولتی و خصوصی 
. به گونه (UCN. 2006)عه، اقتصاد و محیط است، می باشدتوسعه پایدار که شامل سه رکن جام بین عناصر اصلی و هماهنگی

با فقر، تغییر   مبارزه" اي که بیانیه جهانی توسعه پایدار چالش موجود در مقابل توسعه پایدار را به صورت زیر تشریح می کند.
و   اساسی  ، از اهداف و اقتصادي  تماعیاج  توسعه  و اساس  پایه  عنوان  به  طبیعی  منابع  و مدیریت  و تولید و حفاظت  مصرف  الگوي
رو   کند و شکاف می   تقسیم  فقیر و غنی  دو بخش  را به  بشري  جامعه  که  عمیقی  معیوب  خط  پایدار هستند.  توسعه  ضروري  لوازم

  سرعت.  است  جهانی  و سعادت  یت، امن ثبات    به  نسبت  و عمده  جدي  ، تهدیدي توسعه  و در حال  یافته  توسعه  جهان  تزاید بین  به
را در برابر   نوینی  هاي ها و فرصت چالش   در سراسر دنیا،  گذاري  سرمایه  جریان  عمده  و افزایش  سرمایه  بازارها، گردش  همگرایی

با   توسعه  در حال  کشورهاي و  نابرابر داشته  توزیعی  سازي  فرآیند جهانی  هاي و هزینه  . اما منافع است  پایدار قرار داده  توسعه
بدیهی است این چالش ها نیازمند توجه جدي دولت و نهادهاي  ."ها روبرو هستند چالش  با این  در مواجهه  خاصی  مشکالت

دولتی و خصوصی است. نقش دولت از این جهت مهم  است که باید کوتاه ترین و سریع ترین مسیر را با توجه به اطالعات در 
  ). این نقش از طریق:1387اب کنند تا امکان توسعه پایدار را فراهم آورد ( امیدوار، علیرضا دسترس انتخ

 قانون گذاري و تدوین الزامات زیست محیطی  .1

 استقرار نهاد هاي دولتی ناظر بر توسعه و کنترل توسعه پایدار .2

 پذیرش مسئولیت تربیت افراد متخصص .3

 حمایت از سازمان هاي داوطلب و خصوصی .4

 نظام اداري مناسب و کارا ایجاد .5

 هماهنگی فرابخشی بین نظام هاي موجود در کشور .6
امکان پذیر می باشد. اگرچه در این فرآیند، همکاري منطقی بین سازمان هاي بین المللی مثل سازمان ملل متحد، اتحادیه 

  همکاري هاي اقتصادي الزم است.
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و همه ارگان هاي آن خواه دولتی، خواه خصوصی، ارتباطی دوسویه  ارتباط بین نظام هاي اداري، توسعه پایدار در یک کشور
است، از یک طرف نظام هاي اداري کارآمد، امکان توسعه پایدار را فراهم می آورند و از طرفی دیگر توسعه پایدار به تقویت 

  نظام اداري جهت تسهیل فرآیند توسعه پایدار کمک می کند. 
ند بین مدیریت هاي دولتی (مانند کشور ایران) و توسعه پایدار حداقل از دو طریق امکان )، معتقد است که پیو2002(٢٨ردلیفت

  یریت توسعه پایدار می نامد، یعنی: پذیر است. او حلقه پیوند این دو را مد
اداره و مدیریت فرآیند توسعه پایدار، یعنی کشف استراتژي هایی که بتوان آرمان هاي توسعه پایدار را تعریف  .1

 یاتی کرد و بدان دست یافت. و عمل

و استراتژي هاي مناسب  تجاري پایداري و تداوم توسعه پایدار تا بتوان تطبیق و هماهنگی بین محیط متغیر .2
  نگاه شود).  4توسعه پایدار فراهم آورد( به نگاره شماره  استمرار جهت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قوانین و الزامات گزارشگري در سطح بنگاهها، می تواند  براي تحقق چنین اهدافی، استقرار نظام راهبري شرکتی و تدوین
، به تدوین و تصویب آئین نامه نظام راهبري شرکتی 1386راق بهادار تهران در سال ومفید باشد. در راستاي چنین تالشی بورس ا

ها می باشد که دو مزیت اقدام نموده است. تدوین این آئین نامه در راستاي تحقق اهداف اجتماعی و مسئولیت پاسخگویی بنگاه
  عمده را براي ذي نفعان و بنگاههاي اقتصادي به همراه دارد:

 کاهش ریسک اقتصادي بنگاه در جهت بهبود و ارتقاي شفافیت و پاسخ گویی .1

 29افزایش کارایی و کارآمدي بنگاه در بلند مدت از طریق ایجاد ساختار حکمرانی خوب .2
ر و نظام هاي مناسب اداري و یا به عبارتی سازوکار راهبري شرکتی می توانند به در هر حال دولت ها از طریق ایجاد ساختا

ارزیابی بنگاههاي اقتصادي بپردازند. و تدوین چنین سازوکاري می تواند به تقویت و گسترش اخالق تجاري و ایفاي نقش پاسخ 
  .گویی منجر شود، نقشی که از طریق گزارشگري اجتماعی تحقق می یابد
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 مدیریت توسعه پایدار( با تاکید بر بازاریابی سبز)
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  ه گیري. نتیج6
توسعه پایدار و چهار عنصر دولت، بنگاه، بازاریابی سبز، در این مقاله در صدد بودیم تا با ارائه الگوي مفهومی بدیع از تعامل بین 

 اري، ایجاد ساختار راهبري شرکتی در جهت توسعه بازاریابی سبز وسازوکارهاي ارتباط بین آنها از طریق تدوین اخالق تج
هاي موثر در به عنوان مالک بسیاري از شرکت ه شامل گزارشات زیست محیطی است، به نقش دولتگزارشگري اجتماعی ک

دولت ها به عنوان صاحبان در توسعه پایدار ازنظرگاه اقتصاد خرد یا در سطح بنگاهها بپردازیم. و مطرح شد که،  توسعه اقتصادي،
افت اطالعات صحیح راجع به ایفاي مسئولیت اجتماعی شرکت ها، می عالوه بر دریراهبري شرکتی منابع کشور با الزام و استقرار 

تحلیل و الگوي ما توسعه پایدار کمک نمایند. ها و ساختارهاي الزم براي توسعه بازاریابی سبز در جهت نظامتوانند به استقرار 
و ایجاد  ید بر بازاریابی سبزبا تاک بیانگر این مفهوم است که تدوین منشور سازمانی از اخالق تجاري در سطح بنگاهها

سازوکارهاي راهبري شرکتی که یکی از بخش هاي آن به گزارشگري اجتماعی و زیست محیطی مربوط می شود، می تواند 
 امکان توسعه پایدار را فراهم آورد.     
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Sustainable development, product of green accounting and marketing and 

social responsibility, with emphasize to corporate governance. 
 

Abbas Ali Daryaei,Abdollah Pakdel, Seyed Mohammad Moshashaee 
 
 
 
ABSTRACT 
The concept of sustainable development is deriving from the social responsibility of 
government, companies and organizations. Organizations and companies as executor of 
government program, to play self role is trying to perform self social responsibility 
through reporting timely. Our purpose in this research is expressing social role of 
organization and business ethic in the organization and survey the relationship between 
corporate governance, green marketing, social reporting, government and sustainable 
development. Researches show that organization and companies play an important role 
in sustainable development, also improvement of social reporting can help to 
government in sustainable development process. 
 
 
Key words: sustainable development, green marketing, corporate governance, social 
responsibility, government   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


