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 چکیده

جتماعی می باشد .  حسابرسی ا   مشکالت ، کاربردها و تماعی، اهداف، روش های انجام آنهدف از این مقاله بررسی اهمیت حسابرسی اج       

سسات تجاری نیز دچار تغییر شد . واحد تجاری اکنون باید به منافع ذینعان، کارمندان، مشتریان، های مؤصنعتی، اولویتی همراه با توسعه

بسیار با اهمیت می باشد. در نتیجه     در قبال عملکرد اجتماعی سهامداران، دولت و عموم مردم نیز توجه کند . امروزه پاسخگویی سازمانی    

س  شیوه ی عملکرد به منظور برر ضرور     محیطی، اجتماعی و اخالقی مدیران، اتخاذ  سی اجتماعی امری  سابر سی      های ح سابر ست . ح ی ا

یک  اعیها پیرامون تعیین عملکرد اجتمپردازد. تالشهای اجتماعی میی اندازه گیری و گزارشتتگری فعالیتبیشتتتر به تالش برا اجتماعی

 یرد. دلیل اهمیت حسابرسی اجتماعی اینگدر مقابل منافع دریافتی انجام میتحمل شده توسط شرکت های شرکت در قالب بررسی هزینه

گیرد. در نتیجه، اتخاذ چارچوب گزارشگری  ه در جهت اهداف اجتماعی انجام میهایی شده ک است که موجب اطالع رسانی در مورد فعالیت  

 . باشدالزم میها ی حسابرسی اجتماعی در شرکتجهت اطمینان از اثر بخشی برنامه اجتماعی

 : حسابرسی اجتماعی، عملکرد اجتماعی، پاسخگویی کلمات کلیدی
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 مقدمه

از  ر حفاظت از منافع حاصل ها بیشتر ب جاری نیز دچار تغییر شد. اکنون تأکید شرکت  سسات ت  های مؤی صنعتی، اولویت همراه با توسعه     

سسه می  فعالیت ش های مو س   د . با سنتی حداکثر کردن  ست. مؤ  ود هدف  شمند نی انب ذینفعان برای سسات تجاری از ج  امروزه چندان ارز

 (.1991، 1منافعشان تحت فشارند. )باترا انجام شده و حفظهای در فعالیتها در مورد موفقیت گزارشگری به آن

 هایمعیار دماننهایی نند عملکرد اقتصتتادی، مستتتلزم بکارگیری شتتاخ  عملکرد اجتماعی و اخالقی، ما پاستتخگویی ستتازمانی در قبال    

صادی، قانونی و اخالقی  شد ها میفعالیت سنجش اثر بخشی   برای اقت سی این حقیقت که مدیران وظای  با ا در ف کاری خود ر. به منظور برر

ستی انجام می   و محیط ها وسازمان  ،مورد مردم  شان به در شان دهند، فعالیت صورت مداوم مورد ارزیابی  عملکرد ن . بنابرایقرار گیرد باید به 

شیوه  شگری به بخش  های حس اتخاذ  سی اجتماعی و گزار سازمان هابر شده  ها در جهت اای ذینفع در مورد آنچه که  هداف اجتماعی تعیین 

 (.2002، 2دهند، امری ضروری است )مراویسانجام می

 

 ی تحقیق پیشینه

حسابداری اجتماعی،   -های اطالعاتی اجتماعیطریق طراحی سیستم  نابع انسانی از  مدیریت می اطالع رسانی در  بامداد صوفی در مقاله     

سی اجتماعی )    سابر ضروری        1211ح سی کرده و آن را در دنیای امروز امری  سی اجتماعی، کاربردها و اهداف آن را برر سابر ( اهمیت ح

سی    در مقاله 4و فورد 2داند . ناتالمی سابر سی و ویژگی   ، در مورد (1994ای )اجتماعی و اخالق حرفهی ح سابر سی آن انواع ح هایی ها برر

سیده  سی اجتماعی امروزه    اانجام داده و به این نتیجه ر سابر سیار با اهمیت بوده و جنبه ند که ح صتی برای      های ب سی فر سابر اجتماعی ح

حستتتابرستتتی اجتماعی و  نخود تحت عنوا یدر مقاله 5کند تا اثرات اجتماعی فعالیتشتتتان را ارزیابی کنند. مراویسها ایجاد میشتتترکت

ی فناوری اطالعات در های مدیریتی در زمینهبرنامه               (، نیاز به ارزیابی مداوم2002پاستتخگویی در مدیریت فناوری اطالعات)

و  شده  یز انجامنشود، بلکه باید حسابرسی اجتماعی    ز نظر اثر بخشی تکنیکی انجام نمی سازمان را بررسی و بیان کرد که این ارزیابی تنها ا  

سخگوی  شود . در مقاله پا سا ی مدیریت ارزیابی  سی     ی پویایی ح شرکت ها: برر سی اجتماعی در  بیان  1(، باترا1991شرکت های هندی)  بر

 هاست و با تغییر شرکت    های اجتماعیی اطالعات پیرامون فعالیتتهیه ،سات تجاری از انجام حسابرسیسکند که هدف مؤمی
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صادی و اجتماعی های واقعیت ستم   اقت سی سابداری جهت تأ ، نیاز به تطبیق مجدد  در  8و هانگ 1گااومین منافع عمومی وجود دارد . های ح

شیوه   (، قابلیت اعما2001ها)جتماعی و تحمل پذیری شرکت ی تعهد ذینفعان، حسابرسی ا  مقاله  ای جهتل حسابرسی اجتماعی به عنوان 

شرکت    شگری عملکرد  سی کرده و به این نتیج هارزیابی و گزار شرکت   ا را برر سیدند که بین تحمل پذیری  سی اجتماعی ب   ه ر سابر ا ها و ح

شرکت   هدف بهبود عملکر صادی و محیطی  سون هها رابطد اجتماعی، اقت کند ( بیان می2001ی خود )در مقاله 9ی مثبتی وجود دارد . جان

های یک سازمان است و چنانچه محیطی ، اجتماعی و اخالقی فعالیترات که حسابرسی اجتماعی فرآیند شناسایی، سنجش و گزارشگری اث

 ،االنهسپذیر باشند، حسابرسی اجتماعی ساالنه مشابه حسابرسی مالی هایشان مسئولیتال اثرات محیطی و اجتماعی فعالیتدر قب هاشرکت

(، نقش 1990در مقاله ی حستتابرستتان اجتماعی)  10ها  در این زمینه خواهد بود. وینتنپذیری شتترکتروشتتی جهت ارزیابی مستتئولیت 

سابر  سی و متذکر می   ح سابرس تالش می شود که  سان اجتماعی را برر سازمان و اهد کند بین فعالیتح سنتی  های اجتماعی  اف تجاری 

ی پشتیبان جامعه مهپاسخگویی مدیریت یا برنای خود به نام حسابرسی اجتماعی جدید: مانع در مقاله 12و سویفت  11اونتعادل برقرار کند. 

ست           2000) ضروری ا شگری عملکرد اجتماعی امری  سی اجتماعی به منظور گزار سابر سیدند که ح  راتاما بدون تغیی ،(، به این نتیجه ر

زم را ال ها حسابرسی اجتماعی به انحصار مشاوران فنی یا مدیریت شرکت درآمده و در نتیجه اثر بخشی       واقعی در ساختار حاکمیت شرکت  

کنند که حسابرسی اجتماعی مفهوم ن میبیا14و بیلر 12(، کارول1915های ارزیابی حسابرسی اجتماعی )ی شاخ  د داشت . در مقاله نخواه

ها، با قیمت در این زمینه جاری استتت و معیارهای بکار رفتهستتستتات تاثر بخشتتی عملکرد اجتماعی مؤیا روشتتی جهت نظارت، ارزیابی و 

ای تحت عنوان شناسایی نقش حسابرسی در مقاله 11التر و سینگ 15باشد. چونکروکتاات اقتصادی مرتبط میلید و سایر موضوعاستخدام، تو

حاکمیت خوب هم در دولت و هم در کند که ( بیان می2001های خوب)عنوان ابزار پاستتخگویی در حاکمیت اجتماعی توستتط ذینفعان به

های ذینفع به ای به نام نیاز گروهمقاله  11ترنبولباشد.  ذینفعان بسیار مهم می ها در ترویج حسابرسی اجتماعی و پذیرش آن توسط    تشرک 

سی اجتماع    سابر شته و در آن متذکر می 1995ی )ح سی اجتماعی ابزاری مهم      ( نو سابر های در ارزیابی اثرات اجتماعی فعالیتشود که ح

 باشد .شرکت توسط ذینفعان می
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امکان ایجاد ستتیستتتم  20و هوپ 19و آش 18(، موریموتو2004شتترکت ها: از تئوری تا عمل )مقاله ی حستتابرستتی مستتئولیت اجتماعی در 

ی پرچالش است و به راحتی امکان پذیر نیست.   د که ایجاد چنین سیستمی یک وظیفه  کنناجتماعی جدید را بررسی و بیان می حسابرسی   

ستتی اجتماعی را امری بستتیار مهم (، حستتابر2001اخالقی)ای در حستتابرستتی اجتماعی و ی بررستتی آیین رفتار حرفهدر مقاله 21گرینوود

بررستتی انتظارات ذینفعان، بیان های انگلیس : پاستتخگویی در بیمارستتتان حستتابرستتی اجتماعی وای تحت عنوان در مقاله. هانگ داندمی

 در این  وضوعات متعددیجدیدی است و می بهداشت مبحث بسیار کند که حسابرسی اجتماعی در زمینهمی

 (، هدف حستتابرستتی2001ی جامعه ی مدنی و حستتابرستتی اجتماعی)در مقاله 22نریکوز. ازمینه به صتتورت حل نشتتده باقی مانده استتت 

یاز مورد ن ی اجتماعی تنها زمانیکند که حسابرسداند و بیان میی مدنی میی از جامعهها به عنوان بخشاجتماعی را در نظر گرفتن سازمان

 ی نهادهای اجتماعی مشارکت داشته باشند. معه بخواهند در ادارههای جااست که همه بخش

ی ی مدیریت برنامهدهد که توسعه( نشان می1912ها )ی حسابرسی اجتماعی شرکتی مدیریت برنامهی خود به نام شیوهدر مقاله 22تچراب

د کنهای اجتماعی فراهم میی خط مشی ها ابزاری جهت ارزیابارزشمند است که برای مدیریت شرکت   ی حسابرسی اجتماعی تالشی    برنامه

جهت بررسی عملکرد    کند که حسابرسی اجتماعی روشی است    بیان می 24( بلوم1952سسات تجاری )  ی حسابرسی اجتماعی مؤ  . در مقاله

: دیدگاه  ی حستتابرستتی اجتماعیدر مقاله 25تواند اثرات مثبتی برای ستتازمان و ذینفعان داشتتته باشتتد . مداوارها که میاجتماعی شتترکت

سی )    ساب 1911سیا شکالت آن می   ( به ح سی اجتماعی و برخی م سی اجتماعی در    در مقاله اونو  21پردازد. هارتر سابر ای به نام نقش ح

پردازد. ها میات شتترکتی اطالعه عنوان گروه اصتتلی استتتفاده کننده ( به بررستتی نیازهای اطالعاتی دولت محلی ب1981محلی )دولت 

ها را بررسی کرده  ی/حسابداری اجتماعی و سودمندی آن  های حسابرس  ، انواع روشی پاسخگویی و حسابرسی اجتماعی   در مقاله 21فیلیوس

ست . در مقاله  سی اجت   یا سخگویی حسابر شود که واحدهای تجاری باید در قبال عملکرد اجتماعی  متذکر می ( فیلیوس1984) ماعی و پا

 رزیابی این عملکرد امری ضروری خود پاسخگو باشند و حسابرسی اجتماعی برای ا
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(، به اهمیت و نقش حسابرسی و   1999و حسابرسی محیطی و اجتماعی )   توصیف دنیای جدید: نقش حسابداری   یدر مقاله 28است . لمن 

 کند. ها را بررسی میهای شرکتماعی آثار عملکرد اجتماعی فعالیتکند که حسابرسی اجتخته و بیان میحسابداری اجتماعی پردا

 ی حسابرسی اجتماعی تاریخچه

ها بود، که از زمان انتشار کتاب مهم هاوارد بونز  ی مسئولیت اجتماعی شرکت  ع همزمان با شروع جنبشی در زمینه  ی این موضو پیشینه     

سال   تماعی و قوانین اجها اکثر قوانین دولتی اولیه از بین رفته نان آغاز شد. موازی با این توسعه  به نام مسئولیت اجتماعی بازرگا  1952در 

ها ی به دلیل افزایش فشار بر سازمان  ، حسابرسی اجتماع  1990(. در سال  1994وضع گردید )ناتال و فورد،   1910تا  1910از اواسط سال   

به ذینفعان به ارزیابی و محا رهای مربوط ها از معیای و پاسخگویی گسترش یافت و بررسی   جهت تشریح عملکرد اجتماعی، محیطی، اخالق 

 (.2001ها تغییر پیدا کرد )گااو و هانگ، جتماعی شرکتی عملکرد محیطی و اسبه

دان، حمایت از مصتتترف کننده و ی اصتتتلی اجتماعی را داد: حفاظت از محیط، ایمنی و بهداشتتتت کارمن ها در چهار زمینه   این فعالیت      

 (.1994فورد ،  های شغلی برابر )ناتال وفرصت

 

 تعریف حسابرسی اجتماعی 

ی حسابرسی اجتماعی   ه است . در اولین همایش در زمینه تعاریف متعددی از حسابرسی اجتماعی توسط محققان در این زمینه ارائه شد        

صاد    سط بنیاد اقت شد که به موجب آن        1995مارس  20در  29نوینی هاکه تو سی اجتماعی به عنوان فرایندی تعریف  سابر شد، ح برگزار 

 (.2001گ ، نشود )گااو و های یا اجتماعی آن سنجش و گزارش میعملکرد یک واحد تجاری در ارتباط با اهداف محیط

 کند :  سی اجتماعی را این گونه تعریف می( حسابر1990وینتن )    

های اجتماعی خود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر یک سازمان به آن دسته از مسئولیت بررسی جهت اطمینان از اینکه      

 برقرار شده است.  تعادل ها و اهداف تجاری سنتی آنر برنامه ریزی شرکت بین این جنبهتصمیماتش است ، توجه کافی داشته و د

سی اجتماعی عبار       سابر سانه     ح شنا سی کار ست از برر ستند جهت      ت ا ضوابط مدون و مدارک و مآخذ موجه و م ساس  سازمان برا ی یک 

سازمان     سانی  شارکت منابع ان سازمان و ارائه  اظهار نظر در مورد چگونگی م شنهادهایی به منظور بهبود کیفی منابع  در نیل به اهداف  ی پی

 (.1211انسانی سازمان )بامداد صوفی، 

                                                           
28Lehman  
29 New Economics Foundation 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

    

سب         به طور  سازمان از آن برای محا ست که یک  سی اجتماعی فرآیندی پویا سابر ستفاده می کلی ح شامل  ه و بهبود عملکرد خود ا کند و 

 (.2002و هانگ،  2001باشد .)گااو و هانگ، حسابداری، حسابرسی و گزارشگری می برنامه ریزی،

ص      صمیم گی حیطی، اخالقی و اجتماعی فراهم میی مهامیم گیرندگان جهت ارزیابی برنامهاین فرایند مکانیزمی برای ت  ریکند و فرایند ت

عی و رستتد که روشتتی مفید برای مدیریت منافع اجتما می    نماید و به نظر برای ذینفعان تستتهیل میمستتائل این در مورد  ستتازمان را

 (.2001باشد )گااو و هانگ ، فشارهای ناشی از ذینفعان می

 کند:را به صورت زیر تعریف میاجتماعی حسابرسی  20بالک      

تالشتتی ستتیماتیک جهت شتتناستتایی، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، ارزیابی و نظارت بر تاثیرات عملیات یک ستتازمان بر اجتماع و رفاه      

 (.2005، 21عمومی )کاستری

 کند: گیری تاثیرات اجتماعی را بیان میتعریف بعدی اهمیت اندازه     

 

عی دارد . این تالش در جهت در مواردی است که اثرات اجتما خود تالشی توسط شرکت جهت اندازه گیری عملکردحسابرسی اجتماعی     

های مالی ستتنتی ارائه ک شتترکت بر جامعه استتت که در گزارش های ی، گزارش و نظارت بر اثرات فعالیتیی، ستتنجش، ارزیابیشتتناستتا 

 (.1994شود)ناتال و فورد، نمی

 توان آن را این گونه تعریف کرد:جتماعی یک مفهوم کلیدی است که میحسابرسی ادر سطح سازمانی،     

 (.2002های سازمانی که سازمان معتقد است اثرات مثبتی بر اجتماع دارد )مراویس، شناسایی و ارزیابی فعالیت    

سنجش و گزارش اثرات             سایی،  شنا ستاندارد جهت  سی اجتماعی فرایندی ا های یک ی، اجتماعی و اخالقی فعالیتمحیط در واقع حسابر

 (.2001سازمان است . )جانسون، 

سی        سابر سیله    امروزه ح ست که به و سات تجاری می    ی آناجتماعی ابزاری ا س توانند بر عملکرد اجتماعی خود نظارت کرده و آن را مؤ

 (.1915اندازه گیری کنند)کارول و بیلر، 
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(. گااو و 2001افشای عملکرد اجتماعی سازمان تعریف شود )گااو و هانگ،  به عنوان البته ممکن است حسابرسی اجتماعی به اشتباه تنها    

 کنند که گزارش عملکرد اجتماعی تنها موضوع افشا نیست، بلکه فرایند ارتباط بین سازمان و ذینفعان اصلی نیز ( استدالل می2001هانگ)

ت ها پاسخگوس  که آیا سازمان در عمل نسبت به آن  گزارشگری روشی است که از طریق آن ذینفعان می توانند بررسی کنند      مطرح است . 

 ی نهایی یک فرایند گذشته نگر.لهیا خیر. در نتیجه، گزارشگری بخشی از فرایند تصمیم گیری است نه مرح

 

 تعریف عملکرد اجتماعی 

ولیت اجتماعی شترکت، تاثیر  انجمن حستابداران ملی، در مورد عملکرد اجتماعی شترکت تعریف زیر را ارائه کرده استت: اصتطالح مستئ         

 کند:اجتماعی شرکت را اینگونه بیان میی اصلی عملکرد ، چهار زمینهکمیته نکند. ایهای شرکت بر جامعه را منعکس میفعالیت

ی های بشتتر دوستتتانهای عموم در بردارد، مانند فعالیتهای اجتماعی محوری استتت که منافعی برفعالیتل ی اجتماعی: شتتامتوستتعه-1   

 های غذایی و اجتماعی.زی، تامین خدمات بهداشتی، برنامهمسکن ساشرکت، 

ست،       -2    ستقیماً به رفاه کارمندان مرتبط ا ست که م شامل عملکرد اجتماعی ا سانی : این زمینه  ستخد بهبود روش مانندمنافع ان ام، های ا

 های شغلی.ی جداول توانمندیهای ترفیع و تهیههای آموزشی، وضعیت شغلی، سیاستبرنامه

 باشد.... میید، بسته بندی، تبلیغات، ضمانت و های خدماتی، که شامل حمایت از مصرف کننده، کیفیت تولفعالیت-2   

ش منابع فیزیکی و فعالیت-4    ست،     الیتامل فعهای محیطی:  ستقیما با کاهش یا جلوگیری از آلودگی محیط در ارتباط ا ست که م هایی ا

 (.1991مانند هوا، آب،  آلودگی صوتی، محافظت از منابع کمیاب و ... )باترا، 

 

 اهداف حسابرسی اجتماعی 

باشتد ، بلکه ارزیابی عملکرد ستازمان در قالب اهداف اجتماعی و   گیری کارمندان و مدیران نمیهدف از اجرای حستابرستی اجتماعی م      

ست.   سی اجتماعی   محیطی ا سابر ضوع       ح سنجش این مو ست برای  شی ا سازمان طبق اهداف و ارزش  رو کند یا های خود عمل میکه آیا 

 خیر.

شرکت         سی اجتماعی  سابر ست که منا  ،در حقیقت هدف از انجام ح شده یا کمتر در   حمایت از آن گروه از اجتماع ا شان نادیده گرفته  فع

 های زیر انجام شود:تماعی باید در راستای منافع گروهگذاری مورد توجه قرار گرفته است . حسابرسی اجونقان
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   عادالنه، مطلوبیت استتخدام و  بخش، رضتایت شتغلی، مدیریت مشتارکتی، پاداش منطقی و    کارمندان: شترایط کاری رضتایت

 های ترفیعی.فرصت

 های تجارت و محیط زیست.ه: تأثیر بر اقتصاد محلی، روشجامع 

  ی محصوالت/خدمات و  های معقوالنهری، کیفیت و سالمت محصوالت، قیمت  بخش به مشت ی خدمات رضایت مشتریان: ارائه

 (.1991ثیر محصوالت بر محیط زیست و بهداشت عمومی)باترا، تأ

 باشد: زیر میابرسی اجتماعی شامل موارد به طور خالصه اهداف حس

  پاسخگویی و شفافیت بیشتر یک سازمان 

 (.1995، 22و رینارد 22منافع ذینفعان )زادک با های یک سازمانتطبیق مجدد فعالیت 

 (.1991، 24بهبود عملکرد سازمانی و اجتماعی)داوسون 

 

 فرایند حسابرسی اجتماعی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ذکتتتر شتتتتتتد، حستتتتتتابتتترستتتتتتی اجتتتتتتتمتتتاعتتتی تتتتکتتتنتتتیتتتکتتتی         هتتتمتتتانتتتگتتتونتتته کتتته قتتتبتتتالً         

 باشد: ها و شامل مراحل زیر میش و بهبود عملکرد اجتماعی سازماناست جهت سنجش، بررسی، گزار

 شناسایی بخش مورد بررسی  -1

 شناسایی ذینفعان اصلی  -2

 جمع آوری و طبقه بندی اطالعات  -2

 یکپارچه کردن اطالعات جمع آوری شده  -4

 بررسی و ارزیابی  -5

 (2001افشای عمومی )جانسون ،  -1
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سی   سه مرحله  شامل  فرایند حسابرسی اجتماعی  کند که زادک بیان می     سا شد میی ا سایی  . مرحلهبا شنا صلی  گروه ی اول  های ذینفع ا

هایی برای بررسی اثرات رفتار اخالقی بدین وسیله شاخ نفع می باشد که های ذیفرایند مشاوره با هر یک از گروه ی دوم آغازاست. مرحله

 (.1992)زادک،  است های تعیین شدهها بر مبنای شاخ ارزیابی فعالیتمرحله سوم، نهایت ، و در شودمیو اجتماعی تعیین 

 

 های انجام حسابرسی اجتماعی روش

صه      سی اجتماعی طبقه بندی  محققان عر سابر سی اجتماعی ارائه کرده  ی در مورد روشنوگوناگهای ی ح سابر اند . با چهولز تمامی های ح

 ها را در فهرستی به صورت زیر گردآوری کرده است:آن

  :دهد.م میاجتماعی انجا سایلهایی که شرکت در ارتباط با مفهرست کردن و توصیف کوتاه برنامهروش موجودی 

  برستی مدیریت  ی حستا توستعه »ها، ها، منافع و موفقیتبه منظور اندازه گیری هزینه روش مدیریت برنامه: تالش ستازمان یافته

 «.های اجتماعیسنتی در مورد برنامه

 پیش زمینه، اهداف،  شتتودانجام می مرحلهطی چهار و  اما با اطالعات بیشتتتر ،های فوق بودهحستتابرستتی فرایند: مشتتابه روش(

 ها و ارزیابی(.فعالیت

 های مشترک رایج )پولی(.ها و منافع اجتماعی با ویژگیش در جهت فهرست کردن تمامی هزینهمنفعت: تال -روش هزینه 

   شت، فرصت     روش شاخ  اجتماعی: به کار بردن معیار اجتماعی های شغلی( جهت مشخ  کردن   )مانند مسکن مناسب، بهدا

 (.1994های اجتماعی )ناتال و فورد، ین شاخ ی شرکت با در نظر گرفتن اهاارزیابی فعالیتنیازهای اجتماعی و سپس 

 

 انواع حسابرسی اجتماعی 

زامی استتت، و نوع دوم برای استتتینر به دو نوع متفاوت حستتابرستتی اجتماعی اشتتاره می کند. نوع اول که ا جرای آن توستتط دولت ال       

شرکت     برنامه سط  ست که تو صورت اختیاری انجام می هایی ا سی    شود. در واقع تمامی ها به  سابر های اختیاری از نوع روش های برنامهح

 (.2002دهد)مراویس ، می              از آنچه که شرکت انجام موجودی بوده که شرحی است
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 کاربردهای حسابرسی اجتماعی 

اند که هنگام خرید یا پی برده      به این موضوع  ی مدیریتعرصه  امروزه صاحب نظران  ها با یکدیگر:ها یا ادغام شرکت خرید شرکت -1   

 ها عالوه بر مطالعات مالی باید در مورد سالمت اجتماعی و انسانی سازمان نیز اطالعات جامعی کسب نمود.ادغام شرکت

 های تجسسی به منظور اطالع رسانی به مدیران در رابطه با اوضاع اجتماعی سازمان .دست زدن به بررسی-2   

تواند یکی دیگر از موارد استتتفاده از خدمات خاص مدیریت منابع انستتانی نیز می بررستتی روانی و صتتحت اجرای برخی فرایندهای -2   

 (.1211حسابرسی اجتماعی باشد )بامداد صوفی، 

 

 مشکالت حسابرسی اجتماعی

شرکت    های اگر چه داده     سط اکثر  سابداری اجتماعی تو ها وجود ی این دادهلیل موارد زیر یکنواختی در ارائهد شوند، اما به ها تهیه میح

 ندارد:

 .علی رغم اهمیت حسابداری اجتماعی، این اصطالح دارای مفهوم ثابتی نیست 

 ها را به عنوان ها تنها آن دستتته از فعالیتی اجتماعی وجود ندارد. برخی شتترکتهاک تعریف واحد یا مشتتخصتتی از فعالیت ی

هایی که اجرای آن و برخی دیگر عالوه بر آن فعالیت قانون الزامی نیستتتت، گاهگیرند که از دیدنظر می های اجتماعی درفعالیت

 آورند.های اجتماعی به حساب میالزامی شده را نیز جزء فعالیتتوسط قانون 

 کنند.های ارزش افزوده ترکیب میهای اجتماعی را با صورتها گزارشبرخی شرکت 

 ها را می توان با ستتاختار حستتابداری یا به گزارش های اجتماعی وجود ندارد. اینای گزارشتتگری فعالیتختار ثابتی برهی  ستتا

و برخی به صورت  صورت های مالی حسابداری در قالب ها را ها این گزارشبرخی شرکت صورت یک گزارش توصیفی ارائه کرد. 

 کنند.توصیفی ارائه می

 های ی ستتربار فعالیتی جزئیات مربوط به هزینههای مالی ارزش افزوده به ارائهصتتورت یهای دولتی عالوه بر تهیهبرخی بخش

 کنند.های اجتماعی خود را تشریح میها و فعالیتپردازند و سایر مسئولیتود میهای ساالنه خاجتماعی در گزارش

   باشتتد، وجود ندارد. جهت دستتتیابی به های اجتماعی که برای عموم پذیرفته شتتده گونه اصتتولی برای گزارشتتگری فعالیتهی

 (.2002استانداردهای پذیرفته شده، نقش دولت بسیار مهم است )باترا، 
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شکالت ارزیابی می تواند     سط گروه      این م شتباه تو سیر ا ه توانند نتایج را بمی             های ذینفع های مختلف گردد. گروهمنجر به تف

 (.1994نند)ناتال و فورد،ای متفاوت از مدیران تفسیر کگونه

س           شتیاق مؤ  در حقیقت ضعف حسابرسی اجتماعی ناشی از عوامل مختلفی ا صلی فقدان ا سسات تجاری در انجام اختیاری   ت، اما عامل ا

سایرین با بی میلی پیرامون این              شگاهیان و  سی مانند فعاالن اجتماعی ، دان سابر صلی انجام ح ست. اکثر محرکان ا سی ا سابر س ح ا ئله بم

 (.2001کنند)جانسون، واحدهای تجاری گفتگو می

 

 نتیجه گیری 

طور که در این مقاله بیان شد مفهوم حسابرسی اجتماعی پاسخی منطقی به مفهوم مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری و تالشی       همان    

سی اجتماعی در دامنه     جهت ارزیابی عملکرد اجتماعی یک واحد تجاری سابر ست. ح سیعی از ا شود، از جمله :  ها بکار برده میفعالیت ی و

 یحوزه های پژوهشتتی درین مالی فعالیتمرستتی مشتتکالت موجود، تأ بریابی عملیات مهم اجتماعی، های اجتماعی، هزینهطراحی برنامه 

ی هدف اساس  شود و  می      ی پاسخگویی به ذینفعان تغییر در رفتار سازمانی در زمینه علوم اجتماعی و غیره. حسابرسی اجتماعی موجب   

 آن شفافیت و پاسخگویی سازمان است .

 تی تصمیم شان است . چنانچه شرک   های اجتماعیی اطالعاتی پیرامون فعالیتانجام حسابرسی اجتماعی، تهیه   از یسسات تجار  هدف مؤ    

در انجام وظایف خود به عنوان یک  ممکن استتت های اجتماعی صتتبر کند،ی مدل کاملی جهت گزارشتتگری فعالیتبگیرد که تا زمان ارائه

 کارفرمای پاسخگو موفق نباشد.

دهد. به منظور حداقل کردن  ها افزایشه قانونی خود را به تصتتمیمات شتترکتجهت رواج بیشتتتر حستتابرستتی اجتماعی دولت باید توج    

 شتتان را بپردازد وو حقوقخصتتصتتان مختلف تشتتکیل داده ی حستتابرستتی ، دولت باید یک هیئت حستتابرستتی اجتماعی شتتامل مت هزینه

عموم و دولت قرار گیرد. در ضمن به منظور اثر بخشی و سودمندی بیشتر حسابرسی         سها باید در دستر های تهیه شده توسط آن  گزارش

ست  اجتماعی، ال ستا تالش       گروه                زم ا سابداری در این را شمندان علوم اجتماعی و محققان ح سابداری، دان شت  های ح ری بی

 .نمایند
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