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تمرکز بر حسابداری مدیریت محیطیتمرکز بر حسابداری مدیریت محیطی

حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
حسابداری مدیریت محیطی1 (EMA) با آگاه کردن مدیران 
در مورد آثار محیطی سازمان فراتر از مرزهای آن و در مورد 
آنها  از  قرار می دهد،  تاثیر  زیر  را  که سازمان  مسائل محیطی 
محرکهای  شامل  این  می کند.  حمایت  تصمیم گیری  برای 
حسابداری  می شود.  محیطی  مسائل  پیامدهای  و  اقتصادی 
محیطی  مشکالت  شناسایی  به  می تواند  محیطی  مدیریت 
آنها  ارتباط  انجام شده و نحوه  ایجادشده، بهبودهای محیطی 

با عملکرد اقتصادی سازمان کمک کند. 
جدا از شناسایی مشکالت و راه حلهای مشکالت  محیطی، 
حســابداری مدیریت محیطی به شناســایی موقعیتهای »برد 
برد« کمک می کند که هم عملکــرد اقتصادی و هم محیطی 
را بهبود می بخشــد. برای انجام این کار، حسابداری مدیریت 
محیطی اطالعــات پولی و عینی مرتبــط را در اختیار مدیران 
قرار می دهد تا از تصمیمهای مخصوص نقش آنها در سازمان 
حمایت کند. اطالعات ارائه شــده به وسیله حسابداری مدیریت 
محیطی: نگرانیهای راهبردی کوتاه مدت عملیاتی و بلندمدت؛ 
تنظیمــات تصمیمهــای روزمره تکراری و مــوردی؛ عملکرد 

گذشته و آینده؛ و مسئولیتهای انواع مختلف مدیران در حیطه 
تصمیم گیــری، برنامه ریزی و کنتــرل، هماهنگی، انگیزش و 

اطالع رسانی را به هم مرتبط می کند. 

رویه حسابداری مدیریت محیطی در 15 سال 
گذشته چگونه توسعه یافته است؟

حسابداری  به  اولیه  رویکردهای   ،1980 دهه  اواخر  از 
توافق   ،2005 سال  در  و  شد  پیشنهاد  محیطی  مدیریت 
حسابداران2  بین المللی  فدراسیون  ذینفعان  بین  کافی 
درک  ایجاد  و  اعضا  به  رهنمود  ارائه  مورد  در   (IFAC)
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پوشش  باید  مدیریت محیطی  آن چه حسابداری  از  مشترک 
بین المللی حسابداران  فدراسیون  داشت. هدف  دهد، وجود 
با نهادهای حرفه ای بود که مشاوره جداگانه ای برای  تعامل 
می کردند،  نمایندگی  را  آنها  ایفک  اعضای  که  کارشناسانی 
سردرگمیهای  از  برخی  کاهش  برای  می دادند.  ارائه 
بین المللی در مورد حسابداری مدیریت محیطی، فدراسیون 
از  مجموعه ای  و  کلی  چارچوب  یک  حسابداران  بین المللی 
تعاریف را ارائه کرد. رهنمود فدراسیون بین المللی حسابداران 
که در سال 2005 برای اعضا منتشر شد، به تعریف مفاهیم 

حسابداری مدیریت اشاره دارد: 
"مدیریت عملکرد محیطی و اقتصادی از طریق ســامانه ها 
و رویه های حسابداری مدیریت که بر هردوی اطالعات عینی 
در مــورد جریان انــرژی، آب، مواد، و ضایعــات، و همچنین 
اطالعات پولــی درباره هزینه هــا، درامدهــا و پس اندازهای 
مرتبط تمرکز دارد" )فدراسیون بین المللی حسابداران، 2005، 

ص.16(. 
از زمانــی که این رهنمــود در مورد حســابداری مدیریت 
محیطــی بیش از 15 ســال پیش صــادر شــد، تحولهای 
مختلفی در این حرفه رخ داده است. در این دوره نگرانی در 
مورد ریسکهای ناشی از بحران محیطی، به ویژه در رابطه با 
تهدید وجودی ناشی از تغییرات آب وهوایی، همانطور که در 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل3 (UN SDG) گنجانده 
شده است، و حرکت جهان به فراسوی فضای امن، افزایش 
چشــمگیری داشته است. برای کارشناســان، این به معنای 
تقاضــای فزاینده بــرای خدمات آنها در زمینه حســابداری 
محیطی، نه تنها در زمینه مشــاوره مدیریــت داخلی، بلکه 
همچنین استانداردهای گزارشگری مستقل در مورد نظارت 

بر منابع محیطی است. 
بــرای مقابله بــا این فشــارها، تحقیق و رویه حســابداری 
مدیریــت محیطی برای ارایه مشــاوره حســابداری دقیق در 
خصوص مدیریت ریســک، ازجمله مدیریت و افشــای انتشار 
کربــن، مدیریت و گزارشــگری آب، جریان مــواد و مدیریت 
ضایعات در چارچوب اقتصاد چرخشــی4، و حسابداری برای 
دگرگونی نهادها و دولتها به ســمت وضعیتی با نتیجه صفر )یا 

بهتر( بر محیط، توسعه یافته است. 

کارشناســان و دانشجویان حسابداری هم اکنون به مجموعه 
درحال رشدی از دوره های توسعه حرفه ای و آموزشهای پایه در 
مورد مسائل محیطی و ابزاری که حسابداری مدیریت محیطی 

ارائه می دهد، دسترسی دارند.

رویه حسابداری مدیریت محیطی چگونه باید در 
آینده توسعه یابد؟

همانطور که آگاهی از رشد بحران محیطی از طریق قراردادهای 
بین المللی، موافقتنامه های منطقه ای و ملی افزایش می یابد، 
نقش  چندین  در  باید  محیطی  مدیریت  حسابداری  عملکرد 

اصلی جریان داشته باشد. 
اول، بایــد کارکــرد توجه برانگیزی ایجاد کند تا ریســکهای 
محیطی را برای صاحبکاران موسسه های حسابداری و مدیران 
سازمانهایی که حســابداران در آنها استخدام می شوند، آشکار 

سازد. 
دوم، حســابداری مدیریــت محیطــی بایــد در فرایندهای 
برنامه ریزی و کنترل ســازمانها به عنــوان مجموعه ای اصلی 
از ابزار، ماننــد بودجه ریزی عملیاتی و ســرمایه ای محیطی، 
ارزیابی سرمایه گذاری محیطی، و معیارهای محیطی بر اساس 

هدفهای مبتنی بر علم، ادغام شود. 
ســوم، رویه حســابداری مدیریت محیطی باید به طور قوی 
با شناســایی فرصتهایی که از تغییر مداوم فشــارهای ذینفعان 
جهانی و محلی برای کاهش ریســکهای محیطی در راستای 
قراردادهــای بین المللــی، موافقتنامه های منطقــه ای و ملی 
پدید می آیند، مرتبط باشــد. از این طریق، رویه حســابداری 

حسابداری مدیریت محیطی 

به سمت شکل کاملتری از 

حسابداری مدیریت پایداری 

گسترش یافته است 
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مدیریت محیطی باید به عنوان پشتیبان برای حل مشکالت و 
جســتجوی فرصت درنظر گرفته شود، جایی که سازمانها قصد 
دارند فعالیتهای خود را در عملیات، زنجیره های تامین، و سبد 

محصول خدمت تغییر دهند. 
با توجه به این نقشــها، رویه حســابداری مدیریت محیطی 
باید از طریق زیر پشــتیبانی شود: نشــان دادن تامین سرمایه 
مناسب برای فراهم ساختن بازده سرمایه به کار گرفته شده5 
(ROCE) جذاب؛ گروه های آگاه متشکل از کارکنان متخصص؛ 

و ساختارهای مسئولیت سازمانی موجود برای مشاوره در مورد 
سامانه های حســابداری که ریســکها و فرصتهای محیطی را 
شناســایی، اندازه گیری و اطالع رسانی می کنند. برای نهادینه 
کردن این نقشــها، تمرین حســابداری مدیریــت محیطی نیز 
باید در فرایندهای آموزشی دانشجویان و کارشناسان از طریق 
مدارک دانشــگاهی، دوره های اعتباربخشی حرفه ای و توسعه 
حرفه ای مداوم گنجانده شــود. تمرکز باید بر قدرت حسابداری 
مدیریت محیطی باشد تا نشان دهد چگونه به تغییر رفتار برای 
تغییر فعالیتهای سازمانی و کمک به راه حلهای محیطی کمک 

می کند.

امروزه پژوهش حسابداری مدیریت محیطی 
کجاست و فرصتهای پژوهشی آینده در این زمینه 

کدامند؟
پژوهش حسابداری مدیریت محیطی در سالهای اخیر به میزان 
ایجاد  بر  اولیه  پروژه های  است.  یافته  توسعه  توجهی  درخور 
مدیریت  حسابداری  که  بودند  متمرکز  راه هایی  دادن  نشان  و 
مطالعه های  و  شود  منجر  برد-برد  نتایج  به  می تواند  محیطی 
موردی متعددی از کشورها و صنایع مختلف وجود دارد که در 
این مورد صحبت می کنند. با وجود این، علیرغم این موفقیت 
در  زیادی  حد  تا  محیطی  مدیریت  حسابداری  تمرکز  اولیه، 
داخل شرکت بود، در حالی که آثار بیرونی با توجه به مرزهای 

فرازمینی و جامعه، هنوز باید توسعه یابد.
چالشهای بیشــتری در حوزه های خاص، به ویژه با توجه به 
دسترسی و ایجاد انواع خاصی از داده های محیطی )مانند تنوع 
زیستی( و بهترین راه برای پیوند این داده ها با معیارهای پولی 
وجود دارد. در برابر پس زمینه افزایش عالقه به شکلهای جدید 
فناوری پیشرفته مرتبط با یادگیری ماشین، کالن داده، هوش 
مصنوعی و صنعت 4 6 )انقــالب صنعتی چهارم(، فرصتهای 
تکمیلی برای توســعه ابزاری وجود دارد که دقت حســابداری 
مدیریــت محیطی را افزایــش داده و تصمیم گیــری را بهبود 
می بخشند (Burritt and Christ, 2016). فناوری پیشرفته 
همچنین می تواند از پژوهش حسابداری مدیریت محیطی که 
در طول زنجیره عرضه انجام می شــود، حمایت کند و قابلیت 
ردیابــی  محیطی را بهبود بخشــد تا مزایــا و هزینه های کامل 
 محیطی و اقتصادی مرتبط با محصوالت و فعالیتها را نشــان 
دهــد. همچنین نیاز به پژوهش در مورد حســابداری مدیریت 
محیطی و دیدگاه در حال تغییر در مورد جهانی شــدن ناشی از 

بالیایی مانند همه گیری وجود دارد. 
همچنیــن حرکتی درجهت گســترش حســابداری مدیریت 
محیطی به ســمت شــکل کاملتــری از حســابداری مدیریت 
پایداری صورت گرفته اســت که مسائل اجتماعی و محیطی و 
 .(Maas et al., 2016) همچنین اقتصادی را دربــر می گیرد
اگرچه کمتر تحقیق شده، حرکت به سمت حسابداری مدیریت 
پایــداری می تواند راهی برای کمک به کســب وکار در رابطه با 

حسابداری مدیریت محیطی 

می تواند به شناسایی 

مشکالت محیطی ایجادشده 

بهبودهای محیطی انجام شده و 

نحوه ارتباط آنها با 

عملکرد اقتصادی سازمان 

کمک کند 
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ابتکارهای مختلف مانند اهداف توســعه پایدار ســازمان ملل 
باشد. پژوهشهای بیشتر در مورد حمایت حسابداری از مدیران 
بــرای ترکیب فرصتهــای محیطی و اجتماعــی دارای صرفه 

اقتصادی، مورد نیاز است. 

نقش حرفه حسابداری در حسابداری مدیریت 
محیطی چیست؟

حسابداری مدیریت محیطی به دنبال گرداوری اطالعات عینی 
و پولی است و اگرچه فرصتها و درامدها مالحظاتی هستند، اما 
به طور معمول تمرکز این حرفه بر شناخت و کاهش هزینه های 
محیطی بوده است. این را می توان در توسعه ابزار حسابداری 
مدیریت محیطی مانند حسابداری بهای تمام شده جریان مواد 
مشاهده کرد، که به شدت در آلمان و ژاپن ترویج شد و سپس 
استانداردسازی7  بین المللی  سازمان  استاندارد  طریق  از 

 .(ISO 14051) 14051 استانداردسازی شد؛ ایزو (ISO)

حســابداری مدیریت محیطی از ســوی این حرفه به عنوان 
یک فعالیت بین رشــته ای شــناخته می شــود که نیازمند تعهد 
بخشــهای مختلــف ســازمان اســت. حســابداران با ســایر 
متخصصــان تعامل دارنــد و توســعه گروه هــای کاری برای 
رســیدگی به مســائل حســابداری مدیریت محیطــی اهمیت 
بیشــتری یافته اســت. به عنوان مثال، حمایت از تصمیمهای 
مدیران از طریق حســابداری مدیریــت آب نیازمند تخصص 
مشترک مهندسان محیط زیســت، کارشناسان مبتنی بر علوم 
طبیعی مانند هواشناســان، متخصصان تدارکات و حمل ونقل، 
کارشناسان فناوری اطالعات و حسابداری است. با وجود این، 
انتظار می رود که حســابداران به عنوان نگهبان اطالعات مالی 
در سازمانها، نقشی اصلی در رابطه با اجرای موفق حسابداری 

مدیریت محیطی ایفا کنند. 
بنابرایــن، حرفــه حســابداری نقــش اصلــی را در ارتقای 
حســابداری مدیریــت محیطــی ایفــا می کند. ایــن موضوع 
آگاهی مدیران را در نقشــهای مختلفشــان افزایش می دهد و 
درنتیجه یادگیری در مورد زمینه های محیطی و ســناریوهای 
ظرفیت ســازی برای تحــول ســازمانها را از طریق فرصتهای 

مشترک و اشتراک هزینه ها، ارتقا می دهد. 

فدراســیون بین المللی حســابداران و سازمانهای 
عضو آن چه کارهای بیشتری می توانند برای حمایت 
از نقش حسابداران در حسابداری مدیریت محیطی 

انجام دهند؟
حســابداری  حرفــه ای  نهادهــای  کارشناســان:  بــرای 
می تواننــد نفــوذ حســابداری مدیریت محیطی و گســترش 
آن را در حســابداری مدیریت پایــداری از طریق فعالیتهای 
توســعه حرفه ای ترویج کننــد، که تایید می کند که ریســک 
محیطی به عنوان حیاتی ترین مســئله پیش روی کســب وکار 
 .(World Economic Forum, 2020) می شــود  دیــده 
بــا نیاز فزاینده به تبدیل صنایع و شــرکتها به ســمت فعالیت 
در فضــای امن مرزهای فرازمینی، آموزش و توســعه روش 
حســابداری مدیریت محیطــی و همچنیــن توافقنامه های 
صنعتــی و توصیه های سیاســتی برای پذیرش حســابداری 
مدیریــت محیطی، می توانــد آغاز و حمایت شــود. با وجود 
این، همانطور که در همه گیری کووید 19 8 مشــخص شــد، 
مســائل اجتماعی مورد توجه مشــترک هســتند و این حرفه 
بایــد به ایجاد انعطاف پذیری و راهبرد های پذیرش تاب اوری 
در زمینــه فرصتهای در حال توســعه کمک کند. زمانی که به 
کسب وکارها دســتور تعطیلی داده می شود، حسابداران اولین 
پاســخ دهندگان به مســائل اجتماعی و روانی هســتند، آنها 
مجبور به اخراج کارکنان می شــوند، یا به سمت ورشکستگی 
و انحالل حرکــت می کنند و نهادهای حرفه ای می توانند آنها 
را برای پاســخگویی به نیازهای اجتماعی و مشــتریان برای 

سناریوهای آینده آماده کنند. 
برای دانشگاه: نهادهای حرفه ای می توانند حمایت از توسعه 
پژوهش در حسابداری مدیریت محیطی و حسابداری مدیریت 
پایداری را گسترش دهند، تا افزایش مزایای محیطی از طریق 
به کارگیری حســابداری مدیریت محیطی را نشان دهند، مانند 
احیای مناطق جنگلی و مراتع، و همچنین به نگرانی مرســوم 
در مــورد کاهش آثار و هزینه های محیطــی، ادامه دهند. آنها 
همچنیــن می تواننــد پژوهش در مورد ریســکها و فرصتهای 
وابســته بــه جغرافیای سیاســی و فنــاوری انتقــال پایداری 
ســازمانها، صنایع و بازارها را تشویق کنند، تا راه خود به سمت 
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حسابداری مدیریت پایداری را از طریق بررسی جهانی شدن و 
توسعه رباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی باز کنند. 

برای آمــوزش: نهادهــای حرفه ای می توانند حســابداری 
مدیریت محیطــی و تحولهای حســابداری مدیریت پایداری 
را در برنامه های درســی دانشجویان حســابداری قرار دهند و 
از طریق فرایند اعتباربخشــی، دانشــگاه ها را به جریان اصلی 
حســابداری مدیریت محیطی و ارتباط آن با چالشهای جهانی 

تشویق کنند. 
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