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چکيده
استدالل خردمندانه درباره آنچه که افراد به آن باور دارند و آنچه که انجام ميدهند را تفکر انتقادي ميگويند.
بر اين اساس ،شرايط موجود مطابق با آن چه در حال حاضر حسابداران به آن باور دارند و به آن عمل ميکنند،
نيست .با اين ديدگاه ،بسياري از تعابيري که مطابق با پارادايم اثباتي و يا هنجاري در خصوص حسابداري صورت
گرفته است ،مورد انتقاد قرار مي گيرد .هدف اين پژوهش ،ارائه الگوي مفهومي و توصيف تصويري نو از حسابداري
تحت عنوان حسابداري شهروندي است .بدين منظور ،از مهمترين اليههاي روش هرمنوتيک عيني يعني تفکر
انتقادي و همچنين مهمترين روش مطالعات کتابخانهاي يعني شناخت تاريخي ،استفاده شده است .از جمله مفاهيم
اساسي موجود در پژوهش حاضر مفاهيم حسابداري شهروندي و شهروند شرکتي است که با اتکا بر اين مفاهيم و با
استفاده از مکتب انتقادي ،به بررسي جايگاه کنوني حسابداري پرداخته ميشود و در نهايت به اين پرسش پاسخ داده
ميشود که آيا حسابداري در زمان کنوني مي تواند به عنوان حسابداري شهروندي در نظر گرفته شود؟ با بررسي
نظريه هاي شهروندي و به خصوص نظريه زير مجموعه پارادايم انتقادي يعني نظريه سياسي ،اين نتيجه حاصل شد
که نقش پاسخگويي در برابر جامعه و شهروندان از سطح کالن (دولت) به سطح خرد (شرکتها به عنوان شهروند
شرکتي) و نهايتا به حسابداران (حسابداري شهروندي) انتقال يافته است و حسابداران جهت اداي حقوق شهروندان
(درجهت کمک به دولت) موظفند با رعايت کردن اخالقيات (عدل و انصاف) و تهيه اطالعاتي سودمند ،در قبال
جامعه و شهروندان پاسخگو باشند.
واژههای كليدی :حسابداري شهروندي ،تفکر انتقادي ،شهروند شرکتي ،نظريههاي شهروندي.

 -1استاد حسابداري دانشکده اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران (نويسنده مسئول) shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir

 -2دانشجوي دکتري حسابداري دانشکده اقتصاد ،مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران
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شکراله خواجوی و محمد محمديان

 -1مقدمه
آلودگيها (هوا ،آب و زمين) ،زيانها و اثرات
مخرب زيست محيطي ،بياعتنايي به بهداشت عمومي،
بي توجهي به ورزش ،سرگرمي و تفريح کارکنان،
مصرف بي رويه انرژي (آب ،برق ،گاز) ،ناامن بودن
محيط کار و  ...از جمله مسائلي است که امروزه
گريبان گير بشر (شهروندان) شده است .پاسخگويي به
نسلهاي بعدي در خصوص مصرف بيرويه فعلي بر
عهده کيست؟ عاملين به وجود آمدن وضعيت موجود
چه کساني هستند؟ و راههاي جلوگيري از پيامدهاي
مخرب ناشي از رفتارهاي ناهنجار پديدآوران اين
مسائل چيست؟اين مسائل باعث شده تا ديدي انتقادي
نسبت به نقش و وظيفه حسابداران به خصوص وظيفه
پاسخگويي بوجود آيد (دان 2112 ،1و رامانا.)2112 ،2
در واقع ،مسئله اصلي اين است که آنچه در
واقعيت از نقش و مسئوليت کنوني حسابداري باقي
مانده است ،با شرايط موجود مطابقت ندارد و نياز است
تا نقش حسابداري با شرايط موجود وفق داده شود .به
عنوان مثال يکي از وظايف اصلي حسابداري،
پاسخگويي (همراه با عدل و انصاف و شفافيت در
گزارشگري) در قبال تمامي ذينفعان از جمله
شهروندان است (توماس .)2112 ،2اما اين سوال
انتقادي مطرح است که آيا در حال حاضر تا چه حد
اين هدف توسط حسابداران تامين ميشود؟ به عبارتي
ديگر ،اين انتقاد وجود دارد که در دنياي امروز،
حسابداري چه نقشي در قبال شهروندان يک جامعه
دارد؟
پاسخ به اين سوال انتقادي باعث شده تا تصويري
نوين از حسابداري يعني حسابداري شهروندي به
وجود آيد (سگورا 4و همکاران2114 ،؛ آبرئو.)2112 ،2
اين تصوير حاصل نظريههاي مطرح در خصوص مفهوم
نوظهور شهروند شرکتي است (آنستاسياديس2114 ،2؛
حجازي و ابوحمزه .)1232 ،درواقع" ،شهروندي"
مفهومي به هم پيوسته از حقوق و وظايف مدني،
سياسي و اجتماعي است کـه به مثابه نوعي پايگاه،
شأن و عضويت اجتماعي به تمامي افراد جامعه اعطا
شده اسـت و فـارغ از تعلقات طبقاتي ،نژادي ،قومي،
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مذهبي و اقتصادي ،همگان را يکسان و برابر فرض
گرفته و آنها را واجد حق برخورداري از تمامي
امتيازات ،منابع و مزايـاي حاصـله از جامعـه ميداند و
نهايتـاً مسئول ،مکلف و موظف به مشارکت در
جوامعي که در آن زندگي ميکنند ،محسوب
مينمايد(آليستاين و ماک ميالن.)1332 ،7
بر اساس حقوق مطرح شده در اين تعريف و با
تکيه بر تفکر انتقادي نسبت به نقش حسابداران در
واحدهاي تجاري و در نظر گرفتن اين واحدها به
عنوان شهروند ،مفهوم شهروند شرکتي بدين صورت
شکل گرفته است :شهروند شرکتي فرايند تعيين،
تجزيه و تحليل و پاسخگويي به مسئوليتهاي
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تعريف شده از سوي
قانون و سياستهاي عمومي ،انتظارات ذينفعان و
فعاليتهاي داوطلبانه تابع ارزشها و استراتژيهاي
واحد تجاري است (استولزومکلين.)2113 ،8
از اين رو ،واحدهاي تجاري مجري ابعاد خاصي از
حقوق شهروندي براي ديگر افراد هستند (ماتن و
کرين .)2112 ،3در نتيجه ،حسابداري در اينگونه
واحدهاي تجاري را حسابداري شهروندي ميگويند .به
عبارتي ديگر ،حسابداري شهروندي به دنبال منافع
شهروندان براي حفاظت از رفاه مالي آينده آنان است؛
که اين امر از طريق تنظيم فشار کنترلي واحدهاي
تجاري و باهدف ارتقاء شيوههاي پايدار و بهبود اصالح
اداره امور اين واحدها صورت ميگيرد (سگورا و
همکاران.)2114 ،
با توجه به اين توضيحات ،هدف مقاله حاضر،
معرفي ،توصيف و تبيين حسابداري شهروندي و به
دنبال آن شهروند شرکتي مبتني بر تفکر انتقادي
است ،تا از اين طريق بتواند ضمن گسترش ادبيات
موضوعي ،نگرش موجود نسبت به نقش حسابداران را
شرح دهد .اهميت اين پژوهش به لحاظ نو بودن
مفهوم حسابداري شهروندي و همچنين بررسي اين
موضوع با استفاده از پارادايم انتقادي است .بنابراين،
انتظار مي رود تا خواننده پس از مطالعه اين مقاله ديد
انتقادي و گستردهتري نسبت به نقش حسابداري پيدا
کند .در ادامه ،ضمن بيان روش پژوهش ،مباني نظري
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و پيشينه پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرد و در
نهايت يافتهها ،بحث و تجزيه و تحليل خواهند شد و

علم ،فعاليت خدماتي ،ايدئولوژي ،زبان ،ثبت تاريخي،
واقعيت اقتصادي ،کاال ،سيستم اطالعاتي ،افسانه و

الگوي مفهومي ارائه ميشود.

داستان ،نقل مدون و غيره (رياحيبلکويي2114 ،11؛
ليوالين و ميلن .)2117 ،12اما با توجه به تفکر
انتقادي ،شرايط موجود مطابق با آنچه در حال حاضر
حسابداران به آن باور دارند و به آن عمل مي کنند،
نيست و تمامي تعابير ،تصاوير و تعاريف فوق مورد
انتقاد قرار ميگيرد .حاصل اين انتقادها به وجود آمدن
نظريه حسابداري شهروندي ،به عنوان تعبير و تصويري
نو از حسابداري است که اخيرا مورد توجه قرار گرفته
است (سگورا و همکاران2114 ،؛ آبرئو .)2112 ،با اين
حال ،نظريه هاي گوناگوني در خصوص افشاي اطالعات
در قالبهاي گوناگون وجود دارد .تمامي اين نظريهها
را مي توان در قالب دو پارادايم اثباتي و انتقادي جاي
داد .براي تشريح و توجيه نظريه حسابداري شهروندي،
ميتوان از نظريههاي هر دو پارادايم استفاده کرد .از
نظريه هاي مطرح در خصوص پارادايم هاي اثباتي مي-
توان دو نظريه مطرح مشروعيت و نهادي را نام برد .بر
اساس اين نظريهها ،فعاليتهاي سازمان توسط انواع
فشارهاي خارجي محدود ميشود و سازمانها بايد به
تقاضاهاي خارجي و توقعات جامعه به منظور حفظ
مشروعيت خود پاسخگو باشند (ازيزول و ديگان،12
 .)2118در نتيجه حسابداران به عنوان يک نيروي
مشروع بخش در سازمان مورد استفاده قرار ميگيرند
و اين مشروعيت را براي جامعه و شهروندان توصيف
ميکنند .از اين رو ،نظريههاي اثباتي نميتواند ابزار
مناسبي براي تشريح نظريه حسابداري شهروندي
باشد .بنابراين ،نظريه حسابداري شهروندي از جمله
نظريههايي است که در پارادايم انتقادي قرار ميگيرد
و با استفاده از نظريههاي مطرح در اين پارادايم قابل
توجيه ميباشد .نظريههاي اقتصاد سياسي ،حسابداري
انتقادي و ذينفعان (شاخه اخالقي) از جمله نظريه-
هايي هستند که هم راستا با رويکرد انتقادي ميباشند.
بر اساس نظريه اقتصاد سياسي ،جامعه ،سياست و
اقتصاد جدا از هم نيستند و مسائل اقتصادي را نمي-
توان جدا از مالحظات اجتماعي و سياسي مورد بررسي
قرار داد و از اين رو نقش حسابداري در جامعه پر

 -2مباني نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
يکي از چند رهيافت در تحقيق اجتماعي که بر
مبارزه با تحريفهاي ظاهري ،سطوح چندگانه واقعيت
و فعالگرايي مبتني بر ارزشها در راستاي
توانمندسازي انسان تأکيد دارد ،پارادايم انتقادي است
(محمدپور .)1283 ،طرفداران اين پارادايم ميگويند
اکنون که مسلم گشته است اين ساختارهاي تاريخي
تعديل يافته به شکل نادرستي به عنوان واقعيتهاي
مطلق تلقي ميشوند ،وظيفه ما آن است که به دنبال
چگونگي تغيير اين ساختارها باشيم و به منظور
برانگيختن کنشهاي ضروري براي ايجاد تغيير،
چارهانديشي کنيم (رهنماي رودپشتي و گودرزي،
 .)1283از ويژگيهاي مهم تفکر انتقادي مواردي چون
استدالل کردن و به دنبال عمل بودن ،ارزيابي علتها
و در نهايت رسيدن به يک نوع خودآگاهي است
(اسميت.)2112 ،11
تفکر انتقادي در حسابداري را ميتوان در ظهور
ويژگيهاي کيفي اطالعات حسابداري مانند ،بيطرفي،
عينيت ،و بيان صادقانه که در چارچوب مفهومي
گزارشگري مالي اکثر کشورها وجود دارد ،بيان نمود.
به طوري که از ديدگاه پژوهشگران انتقادي اين
ويژگي ها نوعي مشروعيت بخشي به فعاليت واحدهاي
تجاري تهيهکننده اطالعات است .از ديدگاه تفکر
انتقادي ،حسابداران اين مشروعيت را ايجاد ميکنند
به گونهاي که اطالعاتي را که براي اندازهگيري و افشا
مهم نيستند ،خود تعيين ميکنند و اين بدان معنا
است که حسابداري ابتدا مسئلهاي را خود طرح و بعد
آن را حل مي کند نه اينکه مسئله طرح شده را حل
کند (نيکو مرام و بني مهد .)1288 ،يکي از مسائل
طرح و حل شده توسط حسابداران ،تعريف و تصوير
سنتي از حسابداري است .تاکنون تعابير ،تصاوير و
تعاريف گوناگوني از حسابداري صورت گرفته است.
برخي از آنها عبارتند از حسابداري به عنوان هنر ،فن،
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رنگتر ميشود (پريگنون و واله .)2117 ،14بر اساس
نظريه ذينفعان ،از جنبه اخالقي برخي بر اين باورند
که صرف نظر از قدرت گروههاي ذينفع بايد بطور
منصفانه با همه آنها رفتار شود و نه اين که قدرت
افراد يا گروهها مبناي تامين نيازها و منافع آنها باشد.
البته اين مطلب قابل پذيرش است که تامين منافع
همه ذينفعان امکان پذير نيست ولي مديران بايد به
گونهاي عمل نمايند که بيشينه تعادل بين کليه
ذينفعان برقرار گردد .بر مبناي اين ديدگاه دو مفهوم
حقوق و عدالت مطرح مي شود .منظور از حقوق در
اين نظريه اين است که ذينفعان نسبت به شرکت ،حق
دارند .به عنوان مثال ،کارکنان حق دارند در محيط
کاري سالم فعاليت کنند و يا مشتريان حق دارند
محصوالت با کيفيت دريافت نمايند (ديگان و
همکاران .)2112 ،با اين حال نميتوان منظور از
عدالت را به خوبي بيان کرد .چرا که مفهوم عدالت
مفهومي نسبي است و از بار معنايي بااليي برخوردار
است .به طور کلي ،ميتوان بيان کرد که حسابداري از
بابت رعايت کردن انصاف در حقوق شهروندان يک
جامعه از طريق بيان واقعيتهاي شرکت در گزارشها،
نقشي جديد و آرماني پيدا ميکند .به اين منظور مي-
توان به نظريه عدالت ،12نظريه حق 12از نظريهپردازان
اين حوزه يعني رالز 17و نازيک 18اشاره کرد (رياحي-
بلکويي.)2114 ،
بر اساس نظريه حسابداري انتقادي نيز بيان مي-
شود که بنگاههاي اقتصادي بازوي کمکي دولت
محسوب ميشوند و بايد به عنوان يک شهروند در
قبال جامعه پاسخگو باشند .از اين رو حسابداري
شهروندي بر اساس اين نظريه بيشتر مورد توجه قرار
گرفته است و در اين مقاله نيز بر همين اساس به اين
موضوع پرداخته شده است .بنابراين ،جهت درک
مفهوم حسابداري شهروندي نياز است تا ابتدا
نظريههاي شهروندي و سپس نظريههاي حسابداري
شهروندي و شهروند شرکتي با رويکرد انتقادي تشريح
شوند.
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 -1 -2نظریههای شهروندی :پيشامدرن ،مدرن و
پسامدرن
«شهروندي» ترجمه لغت انگليسي Citizenship
است که ريشه در واژه التين  Civisدارد .لغت Civis

در التين معادل لغت  Polisدر يوناني ،به معناي شهر
و «شهروند» ترجمه لغت  Citizenدرانگليسي که
معادل لغت  Politesدر يوناني و لغت  Citoyenدر
فرانسوي است .واژه «شهروند» متشکل از دو واژه
«شهر» به معناي جامعه انساني و«وند» به معناي
وابستگي به اين جامعه است  .اين واژه ،نخستين بار در
حوزه مديريت مطرح شده است (آلتمن و ويداور،13
2111؛ ارسطو .)1224 ،سير تکامل مفهوم شهروندي
را ميتوان دردورههاي مختلف و با ديدي انتقادي
جستجو کرد .با مروري بر سير تطور مفهوم شهروندي،
نظريههاي انتقادي مختلفي در اين باب مطرح شده
است .برخي از اين نظريهها عبارتند از :نظريه
شهروندي پيشامدرن ،مدرن و پسامدرن (آبرئو،
.)2112
در دروران پسامدرن ،برداشتهاي متفاوتي نسبت
به مفهوم شهروند وجود داشت .انتقاديترين
برداشتها مربوط به برداشتهاي رومي و مسيحي قبل
از سده شانزدهم است .شهروندي رومي ،شهروندي با
ماهيت انحـصاري اسـت ،برتـري اقليـت خـاص بـر
اکثريت را نشان ميدهد ،مبناي تعريف آن نـابرابري
طبقـاتي اسـت ،دامنـه آن محـدود اسـت و گروههاي
اجتماعي نظير زنان ،بردگان و بيگانگان را در بر
نميگيرد .شهروندي مسيحي نيـز با محوريت
تئوکراسي (واليت مطلقه پاپ و کليسا) و برتـري
اکتوريتـاس (مرجعيـت و اقتـدارروحاني) بر پوتستاس
(مرجعيـت و اقتـدار دنيـوي) ،حـاوي ايدههاي
خاصـي در مقايـسه بـا شهروندي رومي بوده است(ون
گانسترن1388 ،21؛ آنستاسياديس.)2114 ،
اما هر دو برداشت شهروندي رومي و مسيحي در
طي زمان مورد انتقاد قرار گرفتند و طرد شدند و اين
امر باعث شد تا ايده شهروندي ارسطويي (يونـاني)
ايده حاکم بر مفهوم شهروندي قرار گيرد .در واقع،
آغازگر طرح مفهوم شهروندي ،ارسـطو اسـت (کار و
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هاتنت .)1332،21ارسطو ،شهروند را اينگونه تعريف
کرده است :شهروند فردي است که به عنوان يک

نامناسب نظريههاي شهروندي مدرن شکل گرفته
است .بهطور خالصه در اين نظريه به اقليتها و

موجـود سياسي اجتماعي در امور جامعهاش مشارکت
دارد و از طريق اين مشارکت قادر است تا هـستي
اجتماعي سياسياش را تحقق بخشد (ارسطو.)1224 ،
اين تعريف بيـانگر مفاهيمي چون رابطه جامعه و
شهروند؛ مشارکت ،حقوق ،وظايف و مسئوليتهاي
شهروندي؛ دموکراسـي و شهروندي و نهايتاً رابطه
دوسويه دولت و شهروندان است (فالکس.)1281 ،
با ابـداعات و محصوالت مدرنيته و به وجود آمدن
جامعه مدرن در سدههاي 17الي 13ميالدي ،ايده
شهروندي ارسطويي ديگر جوابگوي آن جامعه نبود و
مورد انتقاد قرار گرفت .حاصل اين انتقاد ،شکلگيري
نظريه شهروندي مدرن است (کامليري .)2117 ،22در
کـل دو نـوع الگـوي نظري  -انتقادي در شهروندي
مدرن مطرح است.يکي ،شهروندي جمهوري گرايي
ماکياول و ديگري ،شهروندي ليبرال مـدني و عرفي
هابز و الک .در شهروندي جمهوري گرايانه ماکياول
ضمن تأييد مقوله حقوق و وظايف شهروندي ،تأکيد
اصلي بر ضرورت مشارکت جدي و فعاالنه افراد در
زندگي سياسي اجتمـاعي اسـت .ايـن مشارکت با
ايفاي نقش شهروندي بهعنوان عضويت تمامعيار در
زنـدگي اجتمـاعي سياسـي صورت ميگيرد.در
شهروندي ليبرال مـدني و عرفـي هـابز و الک
محوريـت بـا حقـوق و تکاليف شهروندي است.
شهروند بودن به معناي برخورداري از حقوق مدني
(حق امنيت ،آزادي جان و داراييها ،آزادي عقيده و
بيان و حق رأي دادن) و نيز مکلف بودن به اطاعت از
قـانون و رعايت حقوق ساير شهروندان است(اسميت،
.)2111
با اين حال ،ديدگاه فمينيستي و پسا
ساختارگرايانه و به نوعي انتقادي ،باعث شده تا در
حال حاضر نوع سومي از نظريه شهروندي تحت عنوان
نظريه شهروندي پسامدرن شکل گيرد(.پريس،22
 .)2112نظريه شهروندي پسامدرن در جامعه غرب به
موازات شکلگيري هويتها ،جهانيشدن ،چند
فرهنگيگرايي و مانند آنها و نيز ادعاي عامگرايي

خاصها (زنان ،کودکان ،رنگينپوستان ،اقليتهاي غير
مسيحي) توجه شده و شهروندي مؤنث مورد تأکيد
قرار گرفته است؛ به گونهاي که نميتوان ميان
شهروندحقيقي و شهروند واقعي تمايزي قائل شد (کرم
و جمالي.)2117 ،24
سير تطور شکلگيري مفهوم شهروندي در قالب
نظريههاي انتقادي شهروندي ،بيانگر اين موضوع است
که هر شهروند آزاد داراي حقوق متعددي از سه جنبه
مختلف است که عبارتند از :حقوق مدني ،حقوق
اجتماعي و حقوق سياسي .بهموجب حقوق مدني ،فرد
از هر گونه سوءاستفاده و دخالت از سوي اشخاص
ثالث بهويژه دولت در امان ميماند .حقوق اجتماعي
نيز دربرگيرنده آن حقوقهايي است که براي فرد
آزادي عمل در اجتماع را بهدنبال دارند و مرتبط با
خدمات رفاهي در جامعه است .اما ،حقوق سياسي
فراتر از حفاظت صرف از حدود شخصي افراد است و
به سمت حضور فعال فرد در جامعه ميرود (ماتن و
همکاران.)2112 ،
اما سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که
حقوق شهروندان چگونه محقق ميشود؟ پاسخ به اين
سوال منجر به شکلگيري نظريههاي حسابداري
شهروندي و ظهور شهروند شرکتي شده است.
 -2-2حسابداری شهروندی و نظریههای
شهروند شركتي
ديدگاه محدود و ديدگاه متعادل (تلفيقي) و
ديدگاه انتقادي ،سه ديدگاه رايج در مورد شهروند
شرکتي هستند که ريشه در تئوريهاي سياسي دارند
(ماتن و کرين2112 ،؛ ماتن و همکاران .)2112 ،بر
اساس ديدگاه محدود ،شهروند شرکتي بر مبناي
اقدامات بشردوستانه ،کمکهاي نيکوکارانه و اشکال
ديگري از اقدامات انجام شده براي جامعه تعريف
ميشود .بنابراين ،شهروند شرکتي يک فعاليت
اختياري و فراتر از آن چيزي است که از يک کسب و-
کار انتظار ميرود .اين ديدگاه گرايش به ارائه مفهومي
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از شهروند شرکتي دارد که در آن به فعاليتهاي
بشردوستانه به عنوان استراتژي راهبردي شرکت نگاه

وظيفه پاسخگويي و گزارشگري آن به صورت واضح و
روشن گنجانده نشده است .به همين منظور ،پاي

ميشود و از طريق ايجاد يک جامعه پايدار ،محيط
زيستي سالم و فضاي سياسي شفاف ،ميتواند زمينه را
براي فعاليتهاي سودآور شرکت فراهم نموده و
متضمن منافع شخصي شرکت باشد (ويندسور،22
.)2111
در ديدگاه متعادل (تلفيقي) ،شهروند شرکتي با
تاکيد بر ترکيبي از چهار نوع مسئوليت اجتماعي
شرکتي (اقتصادي ،قانوني ،اخالقي و بشر دوستانه)
تعريف ميشود .در اين ديدگاه ،شهروند شرکتي بياني
نوين از مفاهيم مسئوليت اجتماعي شرکتي در ابعادي
وسيعتر و با در نظر گرفتن گروههاي مختلفي از
ذينفعان است .اين تعريف از شهروند شرکتي بر همه
مفاهيم مربوط به مسئوليت ،پاسخگويي و عملکرد
اجتماعي بنگاههاي اقتصادي داللت دارد و شامل تعهد
به رفتار اخالقي در کسب و کار و توازن بين نيازهاي
ذينفعان و در عين حال حفاظت از محيط است (ماتن
و همکاران.)2112 ،
در دو ديدگاه بيان شده ،بر مفهوم شهروندي تاکيد
زيادي نشده است و توجيه قابل قبولي براي استفاده از
اين واژه ارائه نشده است .به همين دليل مفهوم
شهروند شرکتي با توجه به اين دو ديدگاه مورد انتقاد
قرار ميگيرند .از اين رو ،با ديدگاهي گستردهتر و
انتقادي ،بنگاه اقتصادي به عنوان شهروندي تعريف
ميشود که داراي شخصيت حقوقي و قانوني است .اين
ديدگاه مبتني بر نظريه اقتصاد سياسي است و اعتقاد
بر اين است که اگرچه شهروند شرکتي ريشه در
مسئوليت اجتماعي دارد و تاکيد آن بر نظريه ذينفعان
است؛ اما در واقع ،مفهوم اوليه شهروند شرکتي در نظر
گرفتن بنگاه اقتصادي به عنوان يک شهروند با تمام
حقوق و مسئوليتهاي آن ميباشد .بنابراين جامعه از
شهروندان ،اعم از اشخاص حقيقي (افراد) و اشخاص
حقوقي (بنگاههاي اقتصادي) تشکيل شده است (ماتن
و کرين.)2112 ،
اما با نگاهي انتقادي اين تعريف از شهروند شرکتي
نيز مورد انتقاد قرار گرفته است .چرا که ،در اين مفهوم

نظريه سياسي با ديدگاه انتقادي به ميان ميآيد .بر
اساس اين ديدگاه ،بنگاههاي اقتصادي نيز مانند
دولتها بايد در قبال منابع عمومي ملتها پاسخگو
باشند .به عبارتي ديگر ،بخش دولتي به دليل توانايي-
هاي محدود ،به تنهايي قادر به حمايت از شهروندان
نيست و بايد از بخش خصوصي (بنگاههاي اقتصادي)
براي ايفاي نقش پاسخگويي کمک بگيرد (والر،22
 .)2112بنابراين ،نقش اجتماعي بنگاههاي اقتصادي
در تامين حقوق شهروندان در قالب سه حقوق مدني،
اجتماعي و سياسي تعريف ميشود .بدينترتيب ،واژه
شهروند شرکتي از اين مفهوم که بنگاههاي اقتصادي
همانند اشخاص حقيقي ،شهروند محسوب ميشوند،
فاصله ميگيرد و به سمت اين مضمون که بنگاههاي
اقتصادي مجري ابعاد خاصي از حقوق شهروندي براي
ديگر افراد هستند ،سوق مييابد (ماتن و کرين،
.)2112
با اين حال ،ديدگاه انتقادي پا را فراتر نهاده و
معتقد است که دولت وسيلهاي براي حمايت از سرمايه
افراد است .بر اين اساس ،دولت از طريق اقدامات
گوناگون از قدرت و ثروت کساني که سرمايه دارند
حمايت کرده و در حقيقت ،حافظ منافع گروهي خاص
(به عنوان مثال شرکتها) است (کوپر .)2114 ،27در
نتيجه ،چگونگي گزارشگري پاسخگويي شرکتها از
طريق گزارشگري شهروند شرکتي و صحت آن به
دليل هزينههاي سياسي ،باعث شده تا حسابداري
شهروندي به عنوان يک مفهوم نو مورد توجه قرار
گيرد.در واقع ،حسابداري شهروندي براي تحقق
اخالقيات ،شفافيت و برابري اجتماعي در جامعه ،مهم
شناخته ميشود و مطابق با اين ديدگاه ،حسابداري با
رعايت کردن سه معيار اخالقي سودمندي ،برقراري
حقوق و عدالت ،محيطي را فراهم ميکند که احتمال
سوء رفتار را کاهش دهد (آدامز.)2114 ،28
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 -3روششناسي پژوهش
استفاده از روشهاي پژوهش کيفي در علوم
اجتماعي و انساني با شتابي فزاينده در حال گسترش
است (حسنزاده و همکاران .)1234 ،افزون بر روش-
هاي کيفي رايج ،روشهاي بديع در پژوهشهاي کيفي
مطرح شده است .از جمله مهمترين اين روشها،
هرمنوتيک عيني 23است که بيش از هر روش کيفي
ديگري به متن تکيه ميکند و برخالف پژوهش کمي،
تمايل دارد تا هم نظريهها را گسترش دهد و هم غير
منتظرهها را کشف کند .از اين رو ،ميتوان هرمنوتيک
عيني را کيفيترين روش قابل تصور دانست .ابزار و
هسته مرکزي اين روش ،آزمايش فکري 21است .بر اين
اساس ،تفکر انتقادي يکي از مهمترين اليههاي اين
روش محسوب ميشود و به معناي استدالل
خردمندانه درباره آنچه که افراد به آن باور دارند و
آنچه که انجام ميدهند ،ميباشد (استفان و جنيفر،21
 2113و هاسالم و سيکا.)2112 ،22
بنابراين ،روش پژوهش حاضر ،روش شناخت
تاريخي در چارچوب مطالعات کتابخانهاي و از نوع
پژوهشهاي نظري – انتقادي و مبتني بر پژوهشهاي
مرتبط با موضوع است (رهنماي رودپشتي و گودرزي،
 .)1232از جمله مفاهيم اساسي موجود در پژوهش
حاضر مفاهيم حسابداري شهروندي و شهروند شرکتي
است که با اتکا بر اين مفاهيم و با استفاده از مکتب
انتقادي ،کوشش ميشود تا جايگاه کنوني حسابداري
شناسايي و تبيين شود و در نهايت به اين پرسش
پاسخ داده شود که آيا حسابداري در زمان کنوني مي-
تواند به عنوان حسابداري شهروندي در نظر گرفته
شود؟
 -4بحث و نتيجهگيری
آنچه از مباني نظري پژوهش ميتوان برداشت کرد
اين است که حسابداري براي اينکه بتواند مبتني بر هر
دو چارچوب نظري حسابداري يعني چارچوب مبتني
بر سودمندي در تصميمگيري و چارچوب مبتني بر
پاسخگويي ،قرار گيرد؛ چارهاي جز تغيير نقش و
ماهيت خود ندارد .يکي از اين تغييرات مربوط به بحث

نظريه شهروندي و نقش حسابداري شهروندي در قالب
شهروند شرکتي است .مطابق با نظريههاي شهروندي
(پيشامدرن ،مدرن و پسامدرن) ،حقوق شهروند از
اهميت بااليي برخوردار است .از اين رو ،معناي
شهروند و به دنبال آن حقوق شهروندي (مدني،
اجتماعي و سياسي) موضوعي است که باعث شده تا بر
نقش حسابداري تاثيرگذار باشد (ماتن و کرين،
 .)2112به گونهاي که نظريههاي گوناگوني در
خصوص شهروند شرکتي مطرح شده است .مهمترين
نظريه مطرح در خصوص حسابداري شهروندي نظريه
سياسي با ديدگاه انتقادي است .بر اساس اين نظريه،
حسابداران جهت اداي حقوق شهروندان (در جهت
کمک به نقش دولت) موظفند ضمن رعايت کردن
اخالقيات (عدل و انصاف) و تهيه اطالعاتي سودمند،
در قبال جامعه و شهروندان پاسخگو باشند (توماس،22
 .)2112بر اساس تفکر انتقادي ،نقش پاسخگويي در
برابر جامعه و شهروندان از سطح کالن (دولت) به
سطح خرد (شرکتها به عنوان شهروند شرکتي) و
نهايتا به حسابداران (حسابداري شهروندي) انتقال
يافته است و در حال حاضر ،حسابداري براي
شهروندي به يک مبحث مهم در جهت ارتقاي نقش
حسابدار تبديل شده است (سگورا و همکاران2114 ،؛
آبرئو.)2112 ،
البته ،ديدگاه انتقادي نسبت به نقش حسابداران پا
را از حد يک جامعه و يا کشور فراتر نهاده و اين نقش
به صورت بسيار گستردهتر تحت عنوان "جهان
شهروند شرکتي" مطرح شده است .جهان شهروند
شرکتي ،فرايند شناسايي ،تجزيه و تحليل و عکس-
العمل نسبت به مسئوليتهاي اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي شرکت است که از طريق قانون ،سياستهاي
عمومي ،انتظارات ذينفعان و فعاليتهاي داوطلبانه
حاصل از ارزشهاي شرکتي و استراتژيهاي شرکتي و
استراتژيهاي کسب و کار بر آن اعمال شده است
(کامرون و سوسيک2112 ،24؛ حجازي و حياتي،
.)1232
اين ديدگاه به انـدازهاي گسـترده شـده اسـت کـه
انتظار ميرود حسابداري جهان را حفـظ کنـد و بـراي
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تحقق اين امر و حـل دشـوارترين مسـائل و مشـکالت
جهان ،الزم است افزون بر تغيير نگرش نسبت به نقش

حسابداران نگريسته شد ،انتظار ميرود تا حرفه و علـم
حسابداري نيـز انتقادپـذير بـوده و در روشـن سـاخت

22

مسير پيشرو تالش کند .اميد بر ايـن اسـت کـه مقالـه
حاضر فتح بابي براي ترميم و گسترش نگاه انتقادي به
نقش حسابداري باشد .در نهايت ،نمـودار زيـر خالصـه
الگوي مفهومي حسابداري شهروندي مبتنـي بـر تفکـر
انتقادي را ترسيم ميکند

حسابداران ،قوانين حسابداري نيز تغيير کنند (فيلدز
و همکاران .)2111 ،در عين حـال ،مسـير حسـابداري
براي شهروندي بسيار دشوار اسـت و ممکـن اسـت در
طول مسير با انتقادهاي گاها کينـهتوزانـه نيـز مواجـه
شود (پادسوکوف22و همکاران .)2113 ،اما همانطور که
در ايــن مقالــه بــا ديــدي انتقــادي نســبت بــه نقــش

الگوی مفهومي حسابداری شهروندی مبتني بر دیدگاه انتقادی
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