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در جهان امروز، هرگونه کس��ب و کار مس��تلزم مسئولیت پذیری 
اجتماعی و پاس��خگویی ب��ه جامعه با رویک��رد چگونگی انجام 
فعالیت های مسئوالنه به همراه تولید ثروت است. افکار عمومی 
بیش��تر اوقات بنگاههای اقتصادی و س��رمایه داران را کس��انی 
می پندارند که برای سود بیشتر به ضرر جامعه و مصرف کنندگان 
عم��ل می کنند. از اینرو، هر روز بر تعداد کس��انی که بر نظارت 
و کنترل ش��رکتهای ب��زرگ اعت��راض دارند، اضافه می ش��ود. 
جنبش مس��ئولیت پذیری اجتماعی نس��بت به قدرت شرکتهای 
بزرگ در چند س��ال اخیر و به ویژه در کشورهای صنعتی، بسیار 
فعال عمل کرده و قدرت خود را به دولت مردان و شرکتها نشان 
داده اس��ت؛ به طوری که تأکید می کنند که اقدامهای شرکتهای 
بزرگ تأثیر زیادی بر جامعه دارد و به همین دلیل باید از س��وی 
حکومتها به عنوان تأمین کننده منافع عمومی، در این خصوص 

سیاست گذاری مطلوبی صورت گیرد.
مس�ئولیت اجتماعی س�ازمانها1موضوع حساس و درخور 

توجهی در س��الهای اخیر بوده است؛ تا آنجایی که سازمانهای 
بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را 
در ای��ن زمینه ارائه کرده اند. بنیاد مدیری�ت کیفیت اروپا2 که 
بنیادی وابس��ته ب��ه اتحادیه اروپا اس��ت، در الگوی تعالی برای 
س��ازمانها، مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانها را به عنوان یکی از 

ارزشهای هشت گانه خود معرفی کرده است. 
در م��اده واح��ده قان��ون اس��تفاده از خدم��ات تخصص��ی و 
حرفه ای حس��ابداران ذیصالح به عنوان حس��ابدار رس��می نیز 
آمده اس��ت که برای اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، 
بازرگانی و خدماتی، همچنین کس��ب اطمین��ان از قابل اعتماد 
ب��ودن صورتهای مالی واحدهای مزب��ور، به منظور حفظ منافع 
عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به 
دولت اجازه داده ش��ده حس��ب مورد و نیاز، زمینه الزم را برای 
اس��تفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حس��ابداران ذیصالح 

به عنوان حسابدار رسمی فراهم آورد. 

 حمزه پاک نیا

مسئولیت پذیری اجتماعی
حرفه حسابرسی 
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آیا حرفه حسابرس��ی تاکن��ون در ارتباط با مس��ئولیت پذیری 
اجتماع��ی از تاری��خ تصوی��ب الیح��ه مذکور در س��ال 1372، 

پاسخگوی پرسشهای زیر بوده است؟ 
1- چگونه به وسیله کسب و کارهای مسئوالنه در ارائه خدمات و 

ایجاد ثروت فعالیت کرده ایم؟
2- آی��ا ما ب��ا دیگر س��ازمانهای اجتماعی برای رفع چالش��های 

اجتماعی همکاری داشته ایم؟
3- آیا رقابت پذیری ما با رفع چالش های اجتماعی پیوند خورده 

تا نامی ماندگارتر داشته باشیم؟
4- آی��ا با توس��عه فعالیته��ای اجتماعی قادر ب��ه افزایش انگیزه 

بیشتر کارکنان در خدمت به جامعه شده ایم؟
5- آیا در شناسایی چالشهای اجتماعی و مشارکت در رفع آنها، 

نظر و خدمات جدیدی ارائه کرده ایم؟
6- پش��توانه فکری و عملی اقدامهای ما برای توس��عه فرهنگ 
مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی به عن��وان یک باور س��ازمانی که 
به دنب��ال خل��ق ارزش آفرینی مش��ترک بین ذینفع��ان با هدف 
توس��عه پای��دار اجتماعی و اقتصادی اس��ت، چگون��ه طراحی، 

نظارت و اجرا شده است؟
7- آیا دستاوردهای حاکمیت شرکتی برای توانمندسازی حرفه 
برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و یکپارچه سازی فرایندهای 
فکری و عملیاتی کسب و کار با واقعیتهای موجود و ارتقای رفتار 
مسئوالنه و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، تقویت مشارکت 

گروهی در برنامه های عملیاتی گنجانده شده است؟
8- آی��ا رعای��ت حق��وق هم��ه ذینفعان ک��ه به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم در فعالیتهای س��ازمانی و اجتماعی حرفه اثرگذار 

هستند، رعایت شده است؟
9- آی��ا حرفه ذینفعان را در دس��تور کار خود به عنوان ش��ریکی 
مان��دگار و ب��رای مش��ارکتی پایدار مناس��ب دانس��ته و ب��ا آنها 
همکاری ویژه ای دارد و از آنها به عنوان همیارانی که در خدمت 
به توس��عه پایدار اجتماعی و اقتصادی نقطه مشترک دارند، یاد 

می کند و همواره خود را نسبت به آنها متعهد می داند؟
در میان مردم عادی، ش��ک و س��وء ظن نس��بت به عملکرد 
بنگاههای اقتصادی رش��د کرده و مردم مش��روعیت ارزشهای 
م��ادی را ک��ه هدایت کنن��ده زندگی مدرن اس��ت، زیر س��ئوال 
برده اند. در دو دهه اخیر، بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاران 

برای جبران این فضای ش��ک نس��بت به هدفهای شرکتها، در 
مورد موضوعهایی مانند محیط زیست، بهبود شرایط اجتماعی 
و رف��اه اجتماع��ی فع��ال ش��ده و س��رمایه گذاری کرده ان��د. در 
کش��ورهای توسعه یافته، مؤسسه ها و شرکتهای تجاری خود را 
ملزم به مشارکت در امور اجتماعی می دانند و با تأسیس بنیادها 
و س��ازمانهای خیری��ه، کمکهای خیریه، کمکه��ای اهدایی به 
س��ازمانهایی چون صلیب س��رخ، ه��الل احمر، دانش��گاهها، 
بهب��ود ش��رایط کاری و رعایت حقوق مصرف کنن��دگان و توجه 
به توس��عه پایدار، به این الزام پاس��خ داده اند و به دیگر سخن، 
ش��رکتها در این گون��ه کش��ورها پذیرفته اند که همه ج��ا معادله 
هزینه- فایده به صورت مس��تقیم برقرار نیست و احساس تعهد 
ب��ه جامعه ای ک��ه در آن فعالیت و زیس��ت می کنند، بخش��ی از 
وظیفه و نقش شرکت در پیش��برد هدفهایش تلقی می شود. از 
اینرو بای��د مطابق با ارزش های جامعه و آهنگ کلی آن حرکت 
کنند و به عنوان یک ش��رکت پاسخگو، در عرصه اجتماعی وارد 

شوند .

ابعاد مسئولیت اجتماعی 
ابع��اد مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانها، در درون خ��ود و جامعه 

عبارتست از:
الف- مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها، بعد اقتصادی 
اس��ت که در آن فعالیتها و اقدامه��ای اقتصادی مورد توجه قرار 
می گیرد. به عبارت دیگر، مس��ئولیت اولی��ه هر بنگاه اقتصادی 
کس��ب سود اس��ت. وقتی سازمان س��ود الزم را به دست آورد و 
حی��ات خود را تضمین کرد، می تواند به مس��ئولیتهای دیگرش 
بپ��ردازد. ب��رای رس��یدن به هدفه��ای س��هامداران و مالکان، 
الزم اس��ت س��ازمان مس��ئولیت اجتماع��ی خ��ود را در رهبری 
و فراینده��ای درون س��ازمانی از طری��ق تدوی��ن مأموری��ت، 
چشم انداز، خط مشی ها و رویه ها،آیین های اخالقی و مقررات 

و آیین نامه ها به انجام رساند.
ب- مس��ئولیت اجتماع��ی س��ازمان در ب��ازار و صنع��ت ش��امل 
مسئولیت در قبال کیفیت و ایمنی خدمات و محصول ارائه شده، 
ارتباط مناس��ب ب��ا تأمین کنندگان و پیمان��کاران، رعایت حقوق 
مشتریان و مصرف کنندگان ، سرمایه گذاری اجتماعی مسئوالنه 
و احت��رام به ارزش��ها، اعتقاده��ا و باورهای م��ردم و مورد توجه 
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قراردادن و رعایت اصول اخالقی اسالمی در کارها و فعالیتهای 
خود )بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی(.

ج- مس��ئولیت اجتماع��ی س��ازمان در محیط کار ش��امل ایجاد 
ایمنی و س��المتی کارکنان، آموزش و توانمندس��ازی کارکنان، 

رعایت حقوق بشر، رفع تبعیض و ارائه کار شایسته.
د- مس��ئولیت اجتماعی سازمان در محیط زیست شامل توسعه 
پایدار اجتماعی و اقتصادی، کاهش آلودگی، مدیریت ضایعات 

و صرفه جویی در مصرف انرژی.
ه- مس��ئولیت اجتماع��ی س��ازمان در جامع��ه و کش��ور ش��امل 
انج��ام فعالیته��ا در چارچوب قوانین و مق��ررات عمومی، توجه 
به انتظارها، خواس��ته ها و سیاس��تهای مدیران عالی در س��طح 
کالن، رعای��ت حفظ وح��دت و مصالح عمومی کش��ور، بهبود 
شرایط مکانی زندگی کارکنان، مشارکت با نهادهای اجتماعی، 
حمای��ت از فعالیتهای داوطلبان��ه کارکنان، کمکه��ای خیریه و 

پشتیبانی، وقف و پرداخت وامهای قرض الحسنه.
و- مس��ئولین اجتماعی س��ازمان در س��طح جهانی با پیوس��تن 
ایران به سازمان تجارت جهانی، شرکتها و سازمانها باید دارای 
اصول اخالقی مش��خص و مدون ش��ده ای برای خود باش��ند تا 

بتوانند در فضای تجارت جهانی فعالیت کنند.
دنیسون (Denison, 2000) اصولی را در زمینه مسئولیت 

اجتماعی به شرح زیر ارائه کرده است:
جامعه: تالش در راستای ایجاد مزیت برای جامعه و همچنین 
تحریک و تشویق س��ازمانهای مرتبط برای حرکت در راستای 

منافع جامعه.
محی�ط: تش��ویق و تحری��ک س��ازمان ب��رای ایجاد س��ازوکار 
پاسخگویی بر محیط خود به طوری که ابهام و نارضایتی محیط 
رفع ش��ود و همچنین مواضع س��ازمان و اثرهای سیاست های 

سازمان روی نرخهای تورم، بیکاری و فقر روشن شود.
اخالق: ایجاد منشور اخالقی برای سازمان و کوشش در جهت 

عمل به اصول و مبانی اخالقی. 
مسئولیت مالی: مسئولیت در برابر اموال مردم و ثروت ملی.

نگاه��ی به مباح��ث نظری مرتبط به عالوه برخی ش��واهد از 
عملک��رد پاره ای از بنگاه های اقتص��ادی، این امید را زنده نگه 
م��ی دارد که س��ازمانها مأموری��ت اصلی خود را تنها دسترس��ی 

به س��ود بیش��تر تعریف نمی کنند؛ بلکه به رسالتهای اجتماعی 
و حفظ و گس��ترش مبانی اخالقی کار و تولی��د نیز توجه دارند. 
سازمانهای آینده افزون بر سود آوری، سهمی در دستاوردهای 
اجتماع��ی خواهند داش��ت. کار رهبران این س��ازمانها دش��وار 
اس��ت. رهبران س��ازمانهای آینده فق��ط به رهبری س��ازمانها 
نمی پردازند، بلکه در بهترکردن ش��رایط حیات جامعه بش��ری 
س��هم و نقش خواهند داش��ت. از س��وی دیگر، متقاعد کردن 
سهامداران، مشتریان، کارکنان به ضرورت تحقق مسئولیتهای 
اجتماعی، مس��تلزم تالشی بزرگ اس��ت و پس از این مرحله، 
رهب��ران باید کارهای انجام ش��ده را به اطالع عموم رس��انده و 
فعالیتهای س��ازمان در زمینه امور اجتماعی را به مردم یادآوری 

کنند. 
ب��ا توجه به مطالب یادش��ده، با انج��ام خودارزیابی در زمینه 
فعالیتهای ناش��ی از تعهد اجتماعی در پاس��خ به پرسشهای زیر 
)مهمتری��ن اصول کاری و باورهایمان(، ب��ه عملکرد حرفه ای 

خود چه امتیازی می دهیم؟
• ما فرایندهای کاری خود را در چارچوب استانداردهای حرفه ای، 
قوانین و مقررات همچنین رویکردها و دس��تورعملهای مراجع 

ذیصالح و حرفه ای به اجرا در می آوریم.
• م��ا ب��ه خدمت گیرندگان با رعای��ت اصول حرف��ه ای )منع کار 
همزمان( کمک می کنیم تا مش��کالت پیچیده کس��ب و کار خود 
را ح��ل کنند. همچنی��ن، آنها را با کمک مش��اوره های خود در 
حوزه ه��ای خل��ق ارزش برای مش��تریان، مدیریت ریس��ک و 

بهبود عملکردشان توانمند می سازیم.
• خدم��ات ما باعث ارتقای ش��فافیت، قابلیت اعتماد و پایداری 

فرایندهای کسب و کار ذینفعان است.
• م��ا برای تمام کارکنان خود اصول مش��خصی تدوین کرده ایم. 
این اصول بر مبنای ارزش��های س��ازمانی و آیین اخالق و رفتار 
حرف��ه ای تدوین ش��ده و هر یک از م��ا وظیفه داریم نس��بت به 
الزامه��ای مندرج در آیین های رفتاری و مبانی ارزش��ی، درک و 
فهم درستی پیدا کرده و متعهد به پیروی و همسویی آنها هستیم 
و به دیگران نیز کمک می کنیم تا رفتاری این گونه داشته باشند.
• ما مس��ئول پاس��خگویی در مورد قضاوتهای انجام ش��ده خود 

هستیم.
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• توس��عه کسب و کار ما ناشی از توانایی ما در جمع آوری دانش و 
به اشتراک گذاری دانش و تجربه است.

• اعتماد مشتریان و همکاران ما بر پایه درستکاری و صالحیت 
حرفه ای ما بنا شده که این اعتماد اساس اعتبار ما است.

• ما آن دسته از مشتریان را جستجو می کنیم که صالحیت ارائه 
خدمات به آنها را داش��ته باش��یم، ارزش خدم��ات ما را بدانند و 

سطح مناسبی از درستکاری و قانون مداری را دارا باشند.
• م��ا از تمام داراییهای متعلق به خود و مش��تریان خود ش��امل 
داراییهای مش��هود و نامشهود، فکری و الکترونیکی به گونه ای 
منطق��ی و مناس��ب جه��ت کس��ب و کار و در راس��تای هدفهای 

تعیین شده، استفاده می کنیم.

• ما تنها آن دس��ته از خدماتی را که می توانیم، ارائه می دهیم و 
تالش می کنیم ارائه خدمات کمتر از تعهداتمان نباشد.

• م��ا منصفانه رقابت می کنیم؛ ولی فقط در فعالیت های قانونی 
و اخالقی وارد می شویم.

• ما ب��ه تعهده��ای قراردادهایمان پایبندی��م و به طور صادقانه 
گزارش داده و هزینه هایمان را به آنها تخصیص می دهیم.

• ما به حفظ حریم ش��خصی مشتریان و کارکنان و سایر کسانی 
که با آنها به کسب و کار مشغولیم، احترام می گذاریم و به قوانین 

و مق��ررات و اس��تانداردهای حرف��ه ای به منظ��ور حفظ س��طح 
مناسبی از رازداری و حریم شخصی پایبند می باشیم.

• وسوس��ه ش��دن، قبول پیش��نهاد، قبول و یا دریافت هر گونه 
رشوه برای ما پذیرفته شده نیست.

• م��ا ب��ا همکارانمان، مش��تریان و س��ایر افرادی که ب��ا آنها به 
کس��ب و کار می پردازیم،  با احترام،  انصاف، تواضع و حسن نیت 

رفتار می کنیم.
• ما س��عی می کنیم بین کار و زندگی ش��خصی، توازن و تعادل 

برقرار کنیم و برای این کار به دیگران هم کمک می کنیم.
• م��ا متعهد به حفظ یک محیط کاری ع��اری از تبعیض و کینه 

هستیم.
• ما در افزایش مستمر مهارتها و توانایی هایمان سرمایه گذاری 

می کنیم.
• ما یک محیط کاری ایمن برای کارکنان فراهم می کنیم.

• ما با رفتار مس��ئوالنه اجتماعی در چارچ��وب قوانین، عرف و 
رس��وم کش��ور فعالیت می کنیم و به صورت مسئوالنه در توسعه 

جامعه مشارکت می کنیم.
• م��ا در فعالیتهای خ��ود پیامدهای کس��ب و کارمان را بر محیط 

زیست به حداقل می رسانیم.
• ما از فعالیتها و اقدامها در زمینه خدمات آموزشی، اجتماعی و 

خیریه حمایت می کنیم.
• ما به کوشش��های بین المللی و ملی برای حذف تقلب و جرایم 

مالی مشکوک، متعهدیم.
• ای��ن مس��ئولیت هر یک از ماس��ت که از آیی��ن رفتار حرفه ای 
و ارزش ه��ای س��ازمانی به ص��ورت مس��تمر و صحی��ح پیروی 
و ب��ه دیگران نی��ز در اجرای آنه��ا کمک کنیم. اگر گزارش��ی از 
رعایت نش��دن این دس��تورعمل ها ارائه ش��ود، اقدامهای الزم 
برای بررسی، اصالح و رفع مسئله پیش آمده انجام خواهد شد.
• ما به بی��ان و گزارش ضعفها و نگرانیه��ا به صورت صادقانه و 

عادالنه، احترام گذاشته و آن را تشویق می کنیم.
• آنهای��ی که از آیی��ن رفتار حرفه ای و سیاس��تها و رویه های ما 

تخطی کنند، در معرض اقدامهای انضباطی قرار می گیرند.
یکی از ویژگیهای حرفه، پذیرش وظیفه و مسئولیت در قبال 
جامعه اس��ت و ش��رط الزم آن رعایت مناف��ع عمومی در انجام 

آیا حرفه حسابرسی

در ارتباط با

مسئولیت پذیری اجتماعی

پاسخگو

بوده است؟
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کارهاس��ت که موجب جلب اعتماد عمومی به حرفه می ش��ود. 
تشکلهای حرفه ای از یک سو با منافع عمومی کشور و از سویی 
ب��ا منافع اعضای آن مرتبط اس��ت. اگرچه مناف��ع اعضای این 
تش��کلها در درازمدت با منافع عمومی جامعه همسو خواهد شد 
و ش��رط الزم تعیین این ارتباط دوسویه، تدوین ضوابط دقیقی 
از ترکیب قوانین و مقررات تدوین شده در داخل و خارج از حرفه 

است. 
در جامعه حس��ابداران رس��می ای��ران نیز تدوی��ن آیین رفتار 
حرف��ه ای، مهمتری��ن خط مش��ی آن را تش��کیل داده و ضامن 
بقای آن است. این خط مشی ها مواردی چون ویژگیهای اصلی 
جامع��ه، روابط اعضای جامعه با نظام اقتصادی کش��ور، روابط 
اعض��ای جامعه با یکدیگر و س��رانجام روابط هر عضو با جامعه 

را دربرمی گیرد.

نتیجه گیری
منط��ق بی رح��م اصالت س��ود، احترامی برای اش��خاص قائل 
نیس��ت و پیامد آن س��قوط گس��ترده ارزش��هایی مانند تکریم و 
کرامت انس��انها اس��ت. پاس��خ دادن به پرسش��های اقتصادی 
کفای��ت نمی کند؛ بلکه ض��رورت دارد اخ��الق اقتصادی، مالی 
و اش��تغال را تروی��ج و نهادین��ه کنی��م. همچنین، الزم اس��ت 
ارزش��های اخالقی و اس��المی را زن��ده نگه داش��ته و توجه به 
دیگران و نیازهای مشروع آنها، در مقام یک نگرش اخالقی و 
معنوی ترویج شود. اگر می خواهیم برای نسلهای آینده میراثی 
زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهبودیافته ای 
را به ج��ا بگذاری��م، باید مس��ئولیت پذیری اجتماعی را بر دوش 
گرفته و همه فرایندها را در خدمت انسان به کار گرفته تا عدالت 

تعالی یابد. 
الزم اس��ت مقامهای گوناگون اقتصادی و مالی تصمیمهایی 
را بگیرند که به نفع رفاه اجتماعی و اقتصادی همه انسانها باشد 
تا به همه این فرصت داده ش��ود به تکامل و کرامت خود دست 
یابند. پذیرش مس��ئولیت در قبال جامعه از ویژگیهای شاخص 
حرفه اس��ت و مقبولیت حرفه به میزان مسئولیتی بستگی دارد 
ک��ه حرفه در جامعه به عهده می گیرد. حف��ظ اعتماد عمومی به 
حرفه تا زمانی میسر است که حسابداران رسمی خدمات خود را 
در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. تردیدی 

نیس��ت که پایبندی و رعایت آیین رفتار حرفه ای، آینده جامعه 
حسابداران رسمی را رقم می زند و تنظیم کننده رابطه جامعه با 

تمامی ذینفعان خواهد بود.
بنابراین، آینده جامعه حس��ابداران رسمی ایران تابع میزان 
پایبن��دی و باور قلبی اعضا به این آیین رفتار حرفه ای اس��ت. 
یکی از ابعاد آیین رفتار حرفه ای، مس��ئولیت پذیری اجتماعی 

است که مزایای پایبندی به آن عبارتند از:
• گسترش فرهنگ خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط،

• توسعه ساختار و کارکرد حرفه حسابرسی در اقتصاد ملی،
• ارتقای شهرت و اعتبار فعالیتهای حسابرسی در جامعه،

• بسترسازی برای توسعه و تنوع خدمات حرفه ای،
• توس��عه مس��ئولیت پذیری اجتماعی در چارچ��وب وظایف و 

مسئولیتهای قانونی و سازمانی،
• ارتق��ای س��طح کمی و کیف��ی فعالیتهای حف��ظ و مراقبت از 

محیط زیست،
• اثرگذاری در شاخصهای اقتصاد ملی در حوزه خدمات،

• ارتقاء س��طح رفاه اجتماعی تحت تأثیر مش��ارکت عمومی و 
حل مشکالت اجتماعی،

فعالیته��ای  پش��توانه  ب��ا  معن��وی  س��رمایه های  ارتق��ای   •
انسان محور،

• گسترش حضور در بازارهای هدف، و
• برخ��ورداری از ش��یوه های قانونمند کس��ب درامد براس��اس 

موازین و قوانین.

پانوشتها:
1- Corporate Social Responsibility (CSR)
 2- European Foundation for Quality Management
(EFQM)
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