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چکیده
ارکت در تئوري و کاربرد حسابدهی و تجارت اجتماعی است. در هدف مقاله حاضر مش

شود که اهمیت سنجه هاي غیرحسابداري را نشان هاي تئوریکی مطرح میاین مقاله بحث
داده، روشهاي غیر حسابداري را بررسی می کند و کارت امتیازي متوازن را به عنوان ابزار 

سترش حسابداري بر اساس اندازه گیریهاي گزارش بسیار معتبر پیشنهاد می دهد. نیاز به گ
هاي عملکرد غیرمالی وجود دارد؛ تجارت اجتماعی و سرمایه گزاري اجتماعی گزارش

خیلی معتبر نداشته اند و هیچ اطالعات پایه اي براي مقایسه عملکرد و کارایی آن وجود 
ایجاد و نقش ندارد. استفاده از اندازه گیري پیشنهادي و گزارش حسابرسی شفاف عمومی،

اجتماعی حسابدار را گسترش می دهد. پژوهش حاضر آموزش تجارت اجتماعی در 
حسابداري را پیشنهاد می دهد و تجارت اجتماعی را به عنوان نهاد مشروع و قانونی حمایت 

کند؛ بدین وسیله کند؛ همچنین سرمایه گزاري در تجارت اجتماعی را تشویق میمی
را فرصتی براي مشارکت در اقتصاد خواهند داشت؛ بدین موسسات کوچک جامعه و فق

کارت امتیازي ترتیب اقتصاد گسترش می یابد. نتایج پژوهش رهنمودهایی براي اجراي 
هاي گزارش می دهد.پیشنهادي، اندازه گیري عملکرد و تکنیکمتوازن
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ازن، : تجارت اجتماعی، حسابدهی، گزارش عملکرد، کارت امتیاز متوهاي کلیديواژه
ریت عملکرد.مدرنیسم، مدی- ، تئوري تبدیل، پستاجتماعیحسابرسی 

مقدمه
تجارت اجتماعی شکل جدیدي از تجارت است. که به وسیله تکمیل اهداف کسب و 

هاي اقتصادي به هاي غیرسود ده براي دسترسی به فرصتکارهاي سودآور و نمایندگی
اجتماعی ایجاد -شرایط اقتصاديرابطی بین تجارت اجتماعیمستمندان کمک می کند. 

تجارت شود. که اولی به وسیله فقر و محرومیت و دیگري به وسیله رفاه ایجاد می- می کند
هاي دیگر سازمانی هاي عامل از شکلبه وسیله نگرش، ماموریت و استراتژياجتماعی

می تواند به عنوان سازمانی مستقل و یاتجارت اجتماعیتقسیم بندي می شود. یک 
تجارت اجتماعیزیرمجموعه اي از شکلهاي تجارتی دیگر عمل کند. در برخی موارد، 

استراتژیهاي مدیریتی تجارتی سودآور و اهداف تجارتی غیرسودده و سازمانهاي غیردولتی 
مفهوم خالقانه ایجاد تجارت اجتماعیدر درك نگرش جهان بدون فقر تلفیق می کند. 

.]6[وژي با بی پولی و فقر استخدمات وکاالها، سرمایه و تکنول
را تعریف و تئوري هاي تجارت اجتماعیاین مقاله شامل دو بخش می باشد: بخش اول 

فوق را توضیح می دهد و بخش دوم پاسخگویی و گزارش عملکردي مسائل مربوط به 
را بررسی می کند.تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی: تعاریف و توجیه ها
، سرمایه گزاري اجتماعی و سودآوري تجاري تجارت اجتماعیبین بدون شک، تفاوتهایی

و تجارت غیر سودآور وجود دارد. همه انواع سرمایه گزاري ها کار می کنند و کاالها و 
هایی را مبادله می کنند تا قیمتی در بازار ایجاد کنند. ایجاد قیمت و ارزش فعالیت سرویس

و برمن تجارت اجتماعی را به عنوان اجتماعی براي کاالي اجتماعی است. کورس
سازمانها و افراد با برنامه ها، سرویسها، و راهکارهاي جدید با برنامه هاي اجتماعی خاص و «

سرمایه گزاري اجتماعی را 1تعریف کردند. هارگین» نشان دادن نیازهاي جمعیت اجتماعی

1 Hargin
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ر تجارت و یا در به عنوان تجارت متناقضی تعریف کرد که مازاد کاالهاي اقتصادي د
جوامع دیگر براي اهداف اجتماعی مجددا سرمایه گزاري شده نسبت به افزایش سود براي 

را به صورت زیر تعریف می کند:تجارت اجتماعیسهامداران و مالکان است. هارینگتون 
تجارت محرك تبادل تبدیلی است. در حالی که هدف اصلی سود در افزایش پول برگشتی 

ان نیست بلکه رشد پروژه هاي تجاري اجتماعی و به کارگیري افراد بیشتر با براي سهامدار
نیاز به کارگر است.

وجود ندارد. تعاریف تجارت اجتماعیمشاهده می شود که هیچ تعریف مشخصی از 
با .]20[مختلف محرکی در تحریک و پیش زمینه محققان و کارورزان پیشنهاد داده اند 

است که تاکید بر محرك فردي و سازمانی به تدریج از این وجود، نکته مهم این
.]23[محرکهاي سود اقتصادي عمده تا محرکهاي سود اجتماعی تغییر کرده است 

را به عنوان سرمایه گزاري تجارت اجتماعی) می توان 2008بر اساس ماتریس ماستی (
تجارت تعریف کرد که نیاز به سود دارد ولی هدف افزایش سود نیست و ماموریت

بازار بر اساس ماموریت اجتماعی است.اجتماعی
) خالصه اي از تعاریف سرمایه گزاري اجتماعی را بیان کرده است:2008داو (

بدون سود اما فعالیتهاي سودده.-با برگشت اقتصادي- سرمایه گزاري اجتماعی
.سرمایه گزاري اجتماعی بدون درآمد اقتصادي
درآمد اقتصادي و اهداف اجتماعی.-داف مختلفسرمایه گزاري اجتماعی با اه
.اتکا به خود بدون سود
.سازمان بشردوستی درصد دارایی خالص
 7[سود می گذارند سرمایه گزاران سرمایه شان را بدون[


منطقی براي تجارت اجتماعی
یک مفهوم گسترده است. تئوریهاي اقتصادي و اجتماعی را به چالش تجارت اجتماعی

ما را به تغییر سیستم تجارت اجتماعیمقابله کنند. تجارت اجتماعیبا محرك کشد کهمی
تجارت اجتماعینرخ گزاري دعوت می کند. هدف در حرکت به سمت توسعه هماهنگی 

است که تولید بیشتر سیستم اقتصادي و اجتماعی می بیند که جهان بدون فقر هدف محقق 
.]11[است
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ایجاد فرصت براي امتیاز خاصی تجارت اجتماعیبرخالف افزایش سود تجاري، هدف 
است. در مورد ایجاد پایداري بین محرومیت از مزایاي اقتصادي نیست، بلکه در مورد ترفیع 

اجازه مشارکت کم تجارت اجتماعیموقعیت اقتصادي و اجتماعی است. با انجام آن، 
رابر می دهد.امتیاز و رقابت با بازار بر اساس فعالیتهاي اقتصادي به صورت ب

اگر هرم فرصت اقتصادي و شکوفایی را بنگریم، می توان مشاهده کرد که بیشتر 
هاي اقتصادي در طرف نیمه فوقانی هرم واقع است. سرمایه گزاري هاي اقتصادي فعالیت

مدل گسترده و اهداف زیر تجارت اجتماعیخیلی کمی در زیر هرم قرار می گیرند. مفهوم 
).1د می دهد (شکل نیمه هرم را پیشنها

نتایج زیر هرم به صورت مشارکتهاي فعال می تواند قابل توجه باشد. شمول اصل زیر هدف 
دهد، همینطور که افراد زیادي به نیروي کار می توانند اضافه شوند. در اقتصادي را بسط می

دارد اقتصاد کالن، سطح بازده به انرژي سرمایه و نیروي کاري مفروض براي بازار بستگی 
با تخصیص این قسمت، نیروي سرمایه و کارگر را می توان افزایش داد، از این رو با ]18[

افزایش سطح محصول مصرف کاال و سرویسهایی که در واقع اقتصاد را گسترش می دهند 
افزایش می یابد. با تبدیل، سود جامعه را می دهد، همینطور افراد کمتري به کمک دولت 

که منتج به استرس کمتر بر جامعه به صورت کلی می شود. وابسته خواهند بود

دسترسی کم - Aدرصد جمعیت جهان: 20توجه: شدت رفاه اقتصادي و فرصت اقتصادي، 
بدون دسترسی به فرصت اقتصادي- Bبه فرصت اقتصادي؛ 

. هرم فرصت و شکوفایی اقتصادي1شکل 
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است. مردم فقیر به عنوان سربار ایجاد و مصرف رفاه مشارکتیتجارت اجتماعیدر هرم 
هایی داده می شود که می توانند در چرخه جامعه تلقی نمی شوند، چون به آنها فرصت

).2(شکل .]20[اقتصادي شرکت کنند

. چرخه هاي فرصتها و دسترسی اقتصادي2شکل

و در حال حاضر درصد قابل توجهی از جمعیت جهان نمی توانند به صورت فعال در ایجاد 
مصرف چرخه رفاه به علت عدم دسترسی به رفاه اقتصادي مشارکت کنند. در سالهاي 
اخیر، با افزایش خالقیت در تولید و مشارکت رفاه، محیط این چرخه زیاد شده است. اگر 
سیستم اقتصادي به صورت افزاینده اي فراگیر شود و بیشتر مردم به باالي نردبان اقتصادي 

صورت موارد زیر براي همه دارد:حرکت کنند، مزایایی به
بازارهاي بزرگتر براي کاالها و خدمات
رفاه بیشتر براي سرمایه گزاران
کاهش جنایات اجتماعی
بهبود بهداشت و بهسازي
آموزش مدیریت مالی
افزایش تاثیر نهادهاي دموکراتیک
 بهبود در تولید و
 کاهش در هزینه هاي تولید و غیره
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ارزش تجاري
از طریق تبادل بین نهادها ایجاد می شود. می توان تعریف ارزشها از مفهوم تبادل ارزش 

را چنین بیان کرد:1اجتماعی بلو
به صورت تبادل «، 2به دنبال رهبري هومن«پروسه هاي همکاري اجتماعی می تواند «

، بین »فعالیت، به صورت محسوس و یا غیر محسوس، و سود و یا هزینه کمتر و یا بیشتر
حداقل دو نفر تصور شود. از این مفهوم تبادل اجتماعی دو نوع مقوله را می توان بررسی 

کرد:
ارزش اقتصادي -
ارزش اجتماعی-

ارزش اقتصادي در بازار از طریق تبادل قیمت معامالت و به وسیله عرضه و تقاضا در اقتصاد 
ید افراد و یا آزاد مشخص می شود. ارزش اقتصادي با تقاضاي اقتصادي یعنی قدرت خر

گروه ها سنجیده می شود.ارزش اجتماعی به شیوه فرهنگی و ارزش اخالقی معامالت و 
گردد. بوسیله عرضه و تقاضا با اجازه نیازهاي اقتصادي و اجتماعی توده بزرگتر مشخص می

به همین صورت ارزش اجتماعی به صورت فرهنگی تعریف می شود.موسسات اقتصادي 
درصد جمعیت جهان (شراکت حقیقی) شراکت 20کتی اجازه تنها فعلی و قوانین مشار

فعال در افزایش سود چرخه اقتصادي می دهند. محرك فعالیتهاي اقتصادي به وسیله 
مفهوم .]12[اهداف اجتماعی به عنوان فعالیتهاي خیریه اي و بشردوستانه به نظر می رسد 

با نقض چرخه هاي تجارت اجتماعیبه عنوان کار خیر استنباط نمی شود. تجارت اجتماعی
.]16[اقتصادي و تغییر قوانین مشارکت بررسی می شود 

بستگی به سیستمهاي تجارت اجتماعی. نگرش به سمت نیاز به تغییر ارزش اجتماعی
تجارت ارزش گزاري اجتماعی دارد. تغییر ارزش اجتماعی مرحله بسیار مهمی در تعریف 

تغییر ارزشها باید دلیل آورده شود. توضیح ارزشهاي و پیگیري آن است. براياجتماعی
با افراد و جامعه مرحله مهمی است. وقتی جامعه مایل به انطباق تجارت اجتماعیمفهوم 

تبادل ارزش باشد، یکی می تواند تجارت را با تبادل ارزش مستثنی کند و در حقیقت 

1 Blau
2 Homan
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ش دموکراتیک، و نهادهاي مدلهاي ارزش تجاري را تغییر می دهد. هماهنگی بازار، ارز
.]9[اجتماعی و اقتصادي، موانع سازنده جامعه سرمایه داري هستند 

اجتماعی است که با ارزش فردي، فرهنگی و - ایدئولوژي اقتصاديتجارت اجتماعی
سازمانی ایجاد می شود. برحسب پایداري ایجاد راه و مصرف شرکاء، ایدئولوژي نیاز به 

به همه شهروندان در مشارکت با فعالیتهاي اقتصادي در اقتصاد تغییر همراه حقایق اصولی 
آزاد دارد.

نشان داده شده است.3در شکل تجارت اجتماعیمدل تغییر با نرخ شامل ایدئولوژي 
ارتباط مستقیم به وسیله خطوط منقوط نشان داده شده است .

یتجارت اجتماعمدل تغییر با نرخ شامل ایدئولوژي .3شکل 

پاسخگویی براي تجارت اجتماعی
مسئولیت پاسخگویی عبارت است از الزام شخص به توضیح همراه با دالیل منطقی در 

.]1[انجام داده است مورد اعمالی که
از سه دیدگاه نشان داده شود:تجارت اجتماعیالزم است موضوع پاسخگویی در 

ایدئولوژي و 
ساختار

سازمانها موسسات

و فرهنگ شهرورندان
ارزش
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اهداف اجتماعی-1
محرك (انگیزه) شغلی و-2
حسابداري-3

، اطالعات حسابداري را به عنوان مبنایی براي شناسایی ارزش اقتصادي و شرکت
پاسخگویی سرمایه گزاري اقتصادي استفاده می کند. اعتبار شغل حسابداري در تایید اعتبار 
و صداقت شهودي در دوره طوالنی از تاریخ است. محققان حسابداري حدود اندازه 

ی منسجم را مفصال توضیح مالی با گزارشهاي مالها و گزارش به وسیله داده هاي غیرگیري
نمی تواند صحیحا خارج از تجارت اجتماعیاز این رو، پاسخگویی براي .]13[داده اند

حسابداري ایجاد شود.

ماتریس پست مدرنیسم
بر اساس شیوه هاي تفسیري تجارت اجتماعیاطالعات اندازه گیري و راهبردهاي گزارش 

ت مدرنیسم به حال نگاه می کند، و گذشته و آینده را بررسی می پست مدرنیسم است. پس
کند. تئوري هاي تفسیري اصلی شان با مشخصات مختلف درك می شوند. به صورت 
مشابه، این مقاله دیدگاه هاي مختلف و روشهاي ایجاد ساختار تفسیري براي حسابرسی 

را استفاده می کند.تجارت اجتماعی
ایجاد دیدگاه هاي مختلف در مجموعه اي از ویژگی هاي تئوري هاي پست مدرنیسم

معمول است: سرمایه گزاري جهانی، تبادل سریع، دسترسی به منابع جهانی و نگرانی براي 
مفهوم فلسفی پست مدرنیسم تغییر است. سواالت «) بیان کرد که 1999افراد است . الی (

.]8[»مطرح شده وظیفه اصلی فلسفه است
)، پست مدرنیسم دیدگاه کثرت گرایانه جهان است. همینطور 2000لمون (بر طبق نظر سا

پست مدرنیسم تلفیق منتخبی از ایده ها و منابع، دانش ساختاري، حقایق موضوعی، 
.]22[چیده براي افراد استضرورت ارتباط، دینامیک و سیستمهاي پیچیده و نقشهاي پی

نیاز به اندازه تجارت اجتماعیارزیابی همینطور در همه ارزیابی هاي عملکرد سازمانی، 
اندازه گیریهاي مالیهاي مقاله حاضر گیریهاي مالی و غیر مالی دارد. بر طبق اندازه گیري

استثناعات پست مدرنیسم در سطوح مختلف را معرفی می کند. اندازه گیریهاي غیرمالیو 
قابل قبول تر هاي مالیاندازه گیریدر پست مدرنیسم نسبت به اندازه گیریهاي غیرمالی
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اندازه گیریهاي غیرمالیو اندازه گیریهاي مالیدیدگاه هاي پست مدرنیسم 1است. جدول 
را نشان می دهد.تجارت اجتماعیو کاربردشان در 

اندازه گیریهاي مالیبا اندازه گیریهاي غیرمالیدر مجموع، استداللهاي قوي در حمایت از 
) فهمیدند که شمول 1996وجود دارد. مثال کپالن و نورتون (در ارزیابی عملکرد سازمانی 

.]17[د تاثیر طوالنی مدت سازمانی داردامکان بهبواندازه گیریهاي غیرمالی

. پست مدرنیسم، اندازه گیریهاي عملکرد و اجتماعی ماتریس 1جدول 
تجاري

اندازه اندازه گیري مالی (پست مدرنیسم
)گیریهاي مالی

اندازه یرمالی (اندازه گیري غ
)گیریهاي غیرمالی

اندازه تجارت اجتماعی و تداخل 
اندازه گیریهاي غیرمالیو گیریهاي مالی

اندازه گیریهاي و اندازه گیریهاي مالیدیدگاه هاي مختلفمحدوددیدگاه کثرت گرایانه
غیرمالی

اندازه گیریهاي غیرمالیچندین هماهنگییک ترتیبمنتخب
اندازه گیریهاي و اندازه گیریهاي مالیبراساس قضاوتنونبراساس قاعلمی

غیرمالی
اندازه گیریهاي و اندازه گیریهاي مالیموضوعینسبیحقیقت

غیرمالی
اندازه گیریهاي و اندازه گیریهاي مالیاجتماعیاقتصاديزبانی

غیرمالی
گیریهاي اندازه و اندازه گیریهاي مالیهمه معامالتمعامله مالیارتباطی

غیرمالی
اندازه گیریهاي و اندازه گیریهاي مالیفازي و نامشخص و مبهمدقیق و مشخصپیچیده

غیرمالی
اندازه گیریهاي غیرمالیقانون کثرت گرایانهقانون فرديخودي

با استاندارد اندازه اندازه گیریهاي غیرمالیبه هر حال، چندین پژوهشگر بحث کرده اند که 
) بررسی کردند که 2002ملکرد حسابداري سازگار نیست. حسین و هکوآ (گیریهاي ع
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عامل 11در اندازه گیریهاي مدیریت عملکرد به اندازه گیریهاي غیرمالیتصمیمات شامل 
مثل استاندارد، محدودیت اقتصادي، فشارهاي سازمانی خارجی، شیوه هاي بهتر، عوامل 

مانی، قوانین حرفه اي، رقبا و ویژگیهاي کنترل منظم، مدیران عملکرد، فرهنگهاي ساز
.]14[و مسیرهاي استراتژیکی بستگی داردسازمانی 

تجارت نشان داده شده است اندازه گیري هاي پاسخگویی در 1مینطور که در جدول 
در بررسی و اندازه گیریهاي غیرمالیو اندازه گیریهاي مالینیاز به هر دو معیار اجتماعی

براي گزارش خارجی و برگشت عملکرد داخلی و اجتماعیتجارتگزارش اجراي 
باید بر تجارت اجتماعیارزیابی مدیران دارد. از این رو، اندازه گیریهاي پاسخگویی براي 

که هر دو موضوعی و قانونی اندازه گیریهاي غیرمالیاساس ویژگیهاي مختلف، مالی و 
اقتصادي دقیق و زبان اجتماعی و هستند باشد. اندازه گیریهاي عملکرد هم شامل تعریف 

قوانین مختلف فرضی افراد است. در بخش بعدي مقاله چندین مولفه ارزیابی به عنوان 
انتخاب شده تجارت اجتماعیاندازه گیریهاي احتمالی براي پاسخگویی اجتماعی براي 

است.

پاسخگویی و موضوعات گزارشگري
شامل بحران اجتماعی تجارت اجتماعیر در بخش قبلی مطرح شد که اندازه گیریهاي موث

پاسخگویی عبارت است از الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با دالیل و مالی نیست. 
منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است و وظیفه اي است که در اجراي آن اشخاص، 

دیده، فراهم دالیل قانع کننده اي براي اداي مسئولیت هایی که به عهده اآن ها محول گر
به عنوان شکل مجزایی از سازمانی تعریف شده که شامل تجارت اجتماعی.]2[می نماید 

تجارت ویژگیهاي مشارکت تجاري و غیرتجاري است. از اینرو، پاسخگویی گزارشگري 
می تواند بر اساس ابزارها و تکنیکهاي همراه با مشارکت تجاري و غیرتجاري اجتماعی

گزارش حسابداري مالی براي نهادهاي تجاري و اندازه گیریهاي موثر باشد. که شامل نیاز
موثق از نهادهاي اجتماعی است.
حسابرسی مالی و اجتماعی

باید موضوعی براي استانداردهاي حسابرسی خارجی شرکتها باشد. یک تجارت اجتماعی
در جبران تجارت اجتماعینیاز براي استانداردهاي گزارشگري عمومی پذیرفته شده براي 
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اطالعات الزم براي قانون گزاران، سرمایه گزارها و سهامداران وجود دارد. به علت ارزش 
اجتماعی زیاد، وسوسه اي براي ایجاد و گزارش عدم حمایت و یا اطالعات غلط در جذب 

گسترده از ارزشهاي اجتماعی تجارت اجتماعیعالئق عمومی و گسترش عملیات 
ایت اتحاد حسابداري، حسابداران باید استانداردهاي مشکوك است. در حفظ و حم

گزارشگري با انعکاس بخشهاي فعالیتی و اندازه گیریهاي موفقیت قابل تایید و دادن ایده 
هاي حسابرسی واجد شرایط الزم باشد. یک روش براي حسابداران در ارزیابی ابزارهاي 

ل به وسیله شرکتهاي عملکردي قابل دسترس براي فعالیتهاي اجتماعی است که حا
ه گیریهاي اجتماعی استفاده شده و می گوید که جبران حسابرسی و نیازهاي انداز

.]15[استانداردهاي حرفه است

ابزارهاي گزارشگري
با گزارش پایداري توسعه یافته به 1997در آغاز گزارش جهانیآغاز گزارش جهانی. 

به آغاز گزارش جهانیار گزارش وسیله سازمان غیرسود ده بوستون آغاز شد. ساخت
صورت گسترده به وسیله سازمانهاي سودآور و غیرسودآور جهانی براي افشاي کارایی 

از آغاز گزارش جهانینظارتی، محیطی و اجتماعی استفاده شده است. ساختار گزارش 
طریق بررسی اجماع، پروسه چند سهامداري توسعه یافته است. شرکت کننده ها از تجارت 

انی، جامعه مدنی و کارگري، نهادهاي دانشگاهی و حرفه اي تعیین شده اند. جه
از دو بخش است.آغاز گزارش جهانی

: شامل ویژگیهاي گزارش و راهنمایی است. ویژگیها در ارتباط با مضمون گزارش 1بخش 
هاي مضمون اهمیت، مضمون تحمل پذیري، و تکامل و تعادل و کیفیت است. ویژگی

یف، قیاس، دقت، مناسبت، اعتبار و وضوح است. و همچنین شامل راهنمایی بر کیفیت تعر
اینکه چگونه مرز گزارش را تنظیم کنیم هم می باشد.

: شامل استاندارد افشاء در مورد استراتژي و نگرش مدیریت سود و شاخصهاي 2بخش 
ادعا یآغاز گزارش جهانعملکرد است. سراسر وب سایت انطباق گسترده تر و مشارکت 

می کند، بدون رهنمودهاي موضوعی است که به صورت یکنواخت منطبق شده اند. این با 
عدم مقایسه پذیري و کیفیت بازبینی است.
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عملکرد پایداري را با استفاده از رهنمودهاي 1عملکرد محیطی، اجتماعی و دولتی. دلویت
گسترش داد. تا اوایل پذیرفته و عملکرد محیطی، اجتماعی و دولتیآغاز گزارش جهانی

کانادا توسعه دادند. بخش سوم 2آنها عملکرد تعهد مستقل براي انرژي سونکر2005
عملکردهاي تعهدي اعتبار در بازار را ایجاد می کند.

ونیسازماهايفعالیتووظایفها،مأموریتانجامچگونگیبهسازمانی،عملکرد
ارزشسنجش،يپیچیدهفرایند،ارزیابی. ددگرمیاطالقهاآنانجامازنتایج حاصله

ارزیابی:معتقدنددیویسووردر.باشدمیعملکردخصوصقضاوت دروگذاري
کههنگامیوشودمیگیرياندازهآنباشاغلکه عملکرداستفراینديعملکرد،

دمنبهرهآنازسازماننهایتدرو، مدیرانسرپرستان،کارکنانشود،انجامدرست
عملکردضعفوقوتدار نقاطنظامتوصیفراعملکردارزیابیکاسیو،.شدخواهند

ارزیابیطورکلی،کند. بهمیتعریفمحولهوظایفاجرايبارابطهدرگروهیافرد
بهمشخصهايدر دورههادستگاهعملکردگیرياندازهوسنجشعملکرد، به فرایند

وشفافشوندهدستگاه ارزیابیبرايقضاوتموردهايشاخصوانتظاراتکهايگونه
.]2[گردد میاطالقباشدشدهابالغآنبهقبلاز

گزارش تراز تحتانی سونکر سه گانه. سونکر گزارش تراز تحتانی سه گانه اي براي .1
سهامداران ایجاد می کند. گزارش تراز سه گانه سونکر شامل:

اقتصادي
محیطی؛ و
.عملکرد است

گزارش تراز سوم سونکر براي درك و ادامه به علت آسانی تکنیک گزارش آسان است. 
به هر حال، به علت کمبود استاندارد یکنواخت اطالعات خیلی کمی به جز اطالعات کلی 

در مورد شرکتها و عدم گزارش تاثیرات اجتماعی و محیطی وجود دارد.
بر فعالیتهاي اجتماعی و مالی گزارش و اندازه گیري موثرتراز تحتانی دوگانه..2

است. که به ایجاد اطالعات کاربردي در انتخابهاي مدیریتی، بازاري، جلب توجه ویژه، 

1 Deloitte
2 Suncor Energy
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گزار کمک می کند. اولین تراز گیري سرمایهپژوهش دانشگاهی و اطالعاتی براي تصمیم
می تحتانی، تراز مالی سنتی است و دومی نتایج خالص از عوامل اجتماعی کوشا ایجاد

کند. هدف اصلی تراز تحتانی مضاعف در ایجاد ارتباط بین ورودي و بازده است.
ابزارهاي بیان دومین تراز تحتانی شامل عملکرد کیفی بر اجرا، دستگاه هاي مدیریتی، 

هنوز هیچ استاندارد «آمارهاي کمی، واحدهاي پولی و شاخصها است. مشکل این است که 
لکرد تراز تحتانی دوگانه را انطباق دهد.تا شکل عم» جهانی وجود ندارد

. تئوري تغییر در مورد ترسیم زمینه کار کمکی با ماموریت و اهداف تئوري تغییر.3
سازمانی است. دو دیدگاه براي تئوري تغییر وجود دارد:

 پروسه در تاکید تئوري تغییر سازمانی با کمک اهداف سازمانی کمکی با پروسه ها
ال گفته شده است (گروه بریدج واتر).و مدیریت کارمندي مفص

.]5[).رابطه سببی بین فعالیتها، درآمدهاي کوتاه و بلندمدت (کارول ویز.4
به وسیله خیلی از شرکتهاي غیر سود ده به کار رفته است. تسخه ١نسخه بریدج واتر.5

یله به وسیله نهادهاي اجتماعی به کار رفته است، جالب اینکه کارهاي سازمانی به وس٢ویز
ذکر شد.٣فونداسیون آنیه کازي

نورتون ندیشه ارزیابی متوازن را اولین بار در سال «و»کاپالنکارت امتیاز متوازن..6
مطرح کردند عدم کفایت Harvard Buisness Reviewمیالدي در مجله 1992

معیارهاي مالی براي سنجش عملکرد سازمان ها را برآن داشت که سایر فعالیت هاي خود 
د ارتباط با مشتري، نوآوري در فرآیندها وآموزش کارکنان را نیز ارزیابی نمایندو براي مانن

سنجش عملکرد آنهامعیارهاي دیگري را به معیارهاي مالی بیفزایند گرچه مجموعه فعالیت 
هاي فوق زیر بناي موفقیت هر سازمان را شکل می دهد ،اما افراد کمی قادرند با مدیریت 

اسب مربوط به این فعالیت ها را آنچنان برگزینند که این معیار ها به کارآمعیار هاي من
به.]10[شکلی متوازن سازمان ها را به سوي چشم انداز و رسالت خویش راهبري نمایند

بهپرسنلومدیرانيکلیهسوق دادنعملکرد،سنجشسیستمهرهدفکلی،طور
توانندباشد. سازمان هایی که میموفقیت آمیز استراتژي هاي سازمان میاجرايسمت

1 Bridgewater
2 Weiss
3 Annie E. Casey Foundation
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خوداستراتژياجرايدر،کنندعملکرد ترجمهسنجشسیستمبهراهایشاناستراتژي
کردهمنتقلپرسنل سازمانيکلیهبهرااهدافشانآنهاکهچراکنند؛عمل میبهترخیلی

کپارچه از است که در آن استراتژي به یک مجموعه یکارتیمتوازن،امتیازيکارت. اند
پروسه هاي کارت امتیاز متوازن که .]3[شاخص هاي مالی و غیرمالی ارتباط داده می شود 

شرکت ها کارایی عملی برحسب مالیات، مشتري، پروسه تجاري، و بازده یادگیري و رشد 
به وسیله بسیاري از کارت امتیازي متوازناندازه می گیرد. اندازه گیریهاي مالیبه وسیله 
استفاده ٣، و دسدتگاه هاي پیشرفته میکرو٢، کامپیوتر اپل١بزرگ مثل موبیلشرکتهاي

شده است.
کارت امتیاز فوند اکومن. کارت امتیاز اکومن فوند به وسیله اکومن فوند ایجاد شد، .7

شرکت غیر سودآوري که سرمایه گزاري می کرد و سرمایه گزاري سود اور و غیر سود 
رتباط با کمپانی و مرکز مشاوره مک کنسی وام اعطا می آور مشترك با مجموعه ها در ا

کرد. آن مستلزم پیشرفت پیگیري پروژه بارده هاي کوتاه مدت و بلند مدت است که 
برحسب ارزیابی مقایسه اي و مسافت بازده تعیین می شود.

ارزیابی درآمد اجتماعی. به وسیله فعالیت هاي اقتصادي مشترك صلح جو سرمایه .8
ایجاد شد که دو بودجه سرمایه گزاري غیر سودآور را مدیریت می 4عه آرامگزاران جام

کردند که در شرکت هایی که کار، مدلهاي غالب، و آموزش ضمن کار براي مردم کم 
درآمد ایجاد می کرد سرمایه گزاري می کرد و در کالیفرنیا واقع است.

ود در ارزیابی برگشت براي استفاده خPCVروش ارزیابی درآمد اجتماعی به وسیله 
اجتماعی هر سرمایه و مجموعه اش ایجاد شد. که شامل پیشرفت پیگیري نهادها به 

می PCVخصوص در تعداد و کیفیت کارهاي ایجاد شده به وسیله کمپانی هاي مجموعه 
شود.

براي سرمایه گزاري. ارزیابی حیطه اتکسیون براي سرمایه 5ارزیابی حیطه اتکسیون.9
توسعه یافت. آن 1992در I1و نگرش 6یله موسسه اتکینسون در تطابق با انگلزگزاران به وس

1 Mobil
2 Apple Computer
3 Advanced Micro Devices
4 Pacific Community Ventures
5 AtKisson
6 Angels
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- و لوي4، تویوتا3، ولو2مشتري اصلی بندر بزرگ کنسولی تجاري اطراف مثل نیک
است. این روش اطالعات اغلب ضروري ایجاد می کند که براي گزارش 5استاروس

خارجی الزم است.
سازمان 6ازمان توسعه فونداسیون روبرتارزیابی فعلی تاثیرات اجتماعی. س.10

بشردوستانه پروژه تجاري سانفرانسیسکو است که تجاریتهاي غیرسود آور سرمایه گزاري 
ارزیابی فعلی تاثیرات اجتماعی 7شوند. اواسیسنامیده می» سازمانهاي اجتماعی«می کند که 

زمان توسعه را براي استفاده داخلی و نمایندگی هاي غیر سودآور در مجموعه سا
فونداسیون روبرت در دسترسی بازده و درآمد اجتماعی کلی آژانسها و نهادهاي اجتماعی 
که آنها کار می کردند ایجاد کرد. استراتژي ارزیابی بازده این روش اطمینان علمی 

اجتماعی در مقایسه با روشهاي دیگر دارد.
زاري  به وسیله سازمان درآمد جامعه به سرمایه گزاري. درآمد جامعه به سرمایه گ.11

توسعه فونداسیون روبرت با گذاشتن ارزش دالر در سرمایه گزاري به مجموعه اش با 
جامعه و نیز اهداف بازار ایجاد شد. آن ابزار آنالیز هزینه سود و ابزارهاي تحلیل مالی 

استفاده شده در بخش خصوصی را تلفیق می کند.
عی تحلیل اقتصادي است که هزینه ها و آنالیز هزینه سود. تحلیل هزینه سود نو.12

تاثیرات اجتماعی سرمایه گزاري در دوره پولی بیان می شود و آنگاه برطبق یک یا بیشتر از 
سه مولفه ارزیابی می شود:

ارزش خالص فعلی-1
نسبت هزینه و فایده؛ و-2
نسبت داخلی بازده-3

ها وقتی نتایج مهمی از سرمایه آنالیز هزینه و فایده به وسیله اقتصاددانان در ارزیابی سرمایه
گزاري در سودها و هزینه ها کامل انعکاس نیابد استفاده می شود.

1 Attitude I
2 NIKe
3 Volvo
4 Toyota
5 Levi-Strauss
6 The Roberts Enterprise Development Fund
7 OASIS
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2000تحلیل اثر جامعه و فقر. تحلیل اثر جامعه و فقر  به وسیله بانک جهانی در سال .13
آنالیز اثر «ایجاد شد ، بر اساس سالهاي تجربه در تحلیل اثر، روش تحلیلی سیستمی در 

میم سیاسی بر رفاه گروه سهامداران مختلف با تمرکز ویژه بر فقر و آسیب توزیعی تر
است.» پذیري

همینطور که مشاهده می شود ابزارهاي اندازه گیري در ارزیابی تاثیر پروژه هاي اجتماعی 
وجود دارد. از نقطه نظر حسابداري آنچه الزم است ابزارهاي مناسب تعریف شده اي است 

مداوم سازگار در استراتژي سازمانی و تغییرات در محیط انطباق دهد و که می تواند بهبود 
در همان زمان چارچوب اصلی می دهد که می تواند به وسیله همه در همان شکل تجاري 
شود و اطالعات الزم سهامداران را راضی نگه می دارد. بعد از مرور ابزارهاي موجود، 

تجارت ر ایده آلی در اندازه گیري عملکرد شود که کارت امتیاز متعادل ابزابررسی می
را تلفیق می کند. اندازه گیریهاي مالیاعتبار دارد و کارت امتیازي متوازناست. اجتماعی

براي اجرا و تفسیر آسان است و برابر با ماموریت مشارکت و کارت امتیازي متوازن
).4(شکل .]19[نگهداري فضایی براي بهبود مداوم است

. امتیاز دهی تجارت اجتماعی متعادل4شکل 

اهداف اجتماعی

پروسه تجارت 
دیدگاه و داخلی

استراتژي
اهداف مالی

یادگیري و رشد

مشتریان
گروگزاران
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خالصه و جمع بندي
در ایجاد دسترسی به ضعف و برتري در فرصت هاي اقتصادي و تجارت اجتماعیهدف 

تجارت اجتماعیبا هدف سودآوري تجاري سازمانها و نمایندگی هاي غیرسود آور است. 
لهاي دیگر سازمانی تقسیم می خود به وسیله دید، ماموریت و استراتژي هاي عمل از شک

وجود ندارد. تعاریف مختلف بسته به تجارت اجتماعیشود. هیچ تعریف مشخصی از 
محرك و پیش زمینه محققان و کارورزان پیشنهاد شده است. فرضیه یونس تجارت هایی را 
در بر می گیرد که شامل سود مشارکت تجاري می شود، ولی هدفش مشخصا دسترسی به 

خدمات با بررسی نیازهاي اصلی قابل عرضه به وسیله رفاه زندگی مدرن نیست.کاالها و 
ایجاد رفاه و مصرف یک شرکت غیرسهامی است. مردم فقیر به عنوان بار سنگین جامعه، با 
فرصتهاي داده به مردم فقیر که می تواند در چرخه درآمد مشارکت داشته باشد، دیده می 

شی گسترده شود و مردم بیشتري نردبان اقتصاد را حرکت شوند. اگر سیستم به صورت افزای
دهند، آن براي همه فایده خواهد داشت:

بازارهاي بزرگتر براي کاالها و سرویسها؛
رفاه بیشتر براي سرمایه گزارها
جنایات اجتماعی کمتر
بهبود بهداشت و بهسازي
آموزش قابلیت خرید بیشتر
افزایش تاثیر موسسات دموکرات
ولید؛ وبهبود ت
کاهش هزینه هاي تولید

به سیستم ارزش اجتماعی بستگی دارد. تغییر ارزشهاي تجارت اجتماعینگرش به سمت 
است. باید براي تغییر ارزشها دلیل تجارت اجتماعیجامعه مهمترین مرحله در تعریف 

اقتصادي است که ارزشهاي مردمی، - ایدئولوژي اجتماعیتجارت اجتماعیآورده شود. 
گ و رسوم را می سازد. برحسب ادامه ایجاد رفاه و مصرف مشارکت نیاز به تغییر در فرهن

ایدئولوژي و تولید می باشد.
نیاز است تا از دیدگاه هاي مختلف زیر نشان داده تجارت اجتماعیبحث حسابرسی در 

شود:
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اهداف اجتماعی-1
محرك تجاري؛ و-2
حسابداري-3

ه اي براي دسترسی ارزش اقتصادي و حسابرسی جامعه اطالعات حسابرسی را به عنوان باز
مشارکت اقتصادي استفاده می کند. اعتبار حسابرسی در تایید وفاداري مشهود در دوره 
تاریخی طوالنی نشان داده شده است. فرموالسیون اندازه گیري و رهنمودهاي گزارش 

ز شود و باید نیاز دارد بر شیوه هاي تفسیري پست مدرنیسم متمرکتجارت اجتماعیبراي 
تجارت اجتماعینقشی در پروسه فرض شود. حسابرسی و اندازه گیري هاي عملکرد براي 

متمرکز شود که موضوعی اندازه گیریهاي غیرمالیباید بر ویژگی هاي مختلف مثل مالی و 
و براساس قانون هستند. اندازه گیري عملکرد شامل دقت اقتصادي تعریف شده و زبان 

نقشهاي مختلف افراد هم می شود. شامل نیازهاي گزارش حسابرسی اجتماعی و فرض 
براي نهادهاي تجاري و اندازه گیریهاي تاثیر موثق نهادهاي اجتماعی می شود.

با ارائه و حفاظت انسجام حسابرسی، حسابداران باید استانداردهاي عملکرد در انعکاس 
ایده بازبینی الزم را نشان دهند. یک گیري موفقیت قابل بازبینی و بخشهاي فعالیت و اندازه

روش براي حسابداران در ارزیابی ابزارهاي عملکرد موجود براي فعالیتهاي اجتماعی است 
دهد که رضایت ممیزي و که حال به وسیله نهادهاي اجتماعی استفاده می شود و انطباق می

اندازه گیري نیاز به عمل و استانداردهاي حرفه اي دارد.
اله ابزارهاي گزارش و اندازه گیري به صورت زیر بحث شد: هدف آغازین در این مق

)؛ گزارش محیطی، اجتماعی و دولتی؛ گزارش تراز آغاز گزارش جهانیگزارش جهانی (
تحتانی سه گانه سونکر؛ تراز تحتانی مضاعف ؛ تئوري تغییر؛ کارت اعتباري متعادل؛ کارت 

ی؛ ارزیابی حیطه اتکیسون براي سرمایه گزارها؛ اعتباري اکومن فوند؛ ارزیابی سود اجتماع
ارزیابی فعلی اثرات اجتماعی؛  سود اجتماعی در سرمایه گزاري؛ تحلیل هزینه سود؛ و 

تحلیل اثر اجتماعی و فقر بانک جهانی  است.
تصمیم در نظر تجارت اجتماعیبه عنوان گزارش حسابداري براي کارت امتیازي متوازن

مقاله فعلی و ابزارهاي اخیرا استفاده شده در توسعه قانون مورد تایید و گرفته شد، بر اساس 
ویژگی ساختاري خواهیم داشت:
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همان چارچوب حسابرسی براساس اصول پذیرفته شده حسابداري و سود حسابرسی -1
توان استفاده کرد.بر اساس دوره معامالت تبادلی را می

عی در دوره هاي مالی.تقسیم روش به اندازه گیري و سود گزارش اجتما-2
صورت حسابهاي سود اجتماعی، ستون تعادل اجتماعی در گزارش ساالنه مالی.-3
مضمون فرهنگی به عنوان دیدگاه هاي گزارش.-4
توسعه اندازه گیریهاي ثابت براي سود سرمایه گزاران به دلیل رضایت اطالعات -5

هاي اجتماعی.الزم سرمایه گزاران و تحریک آنها به سرمایه گزاري در پروژه 
اندازه گیري نرخ بازده سرمایه گذاري در سرمایه اعطا شده به وسیله سرمایه -6

گزاران.
اندازه گیري سود اجتماعی در سرمایه گزاري در معیار قابل اندازه گیري.-7

چارچوب سازمان توسعه فونداسیون روبرت براي سود اجتماعی در سرمایه گزاري را 
بررسی کنید:

هاي اجتماعی و معتبر از سیستم هاي ثابت شده که به صورت استفاده بازده
اتوماتیک مرتبط هستند و گزارشهاي تحلیلی به وسیله این داده ها ایجاد می کنند.

 در واحدهاي ارزش پولی و غیرپولی.» سود«تصرف و تحلیل
.طرح ریزي آنالیز در پاسخگویی سواالتی که پرسیده شده اند
یه گزاران می خواهند بدانند. ساخت اندازه گیریهاي در گوش دادن به آنچه سرما-8

معیار سرمایه گزاري.
گسترش و بسط داده هاي اصلی در عوامل اصلی موفقیت.-9

.تجارت اجتماعیانواع معیارهاي مختلف - 10
دارایی هاي اجتماعی قابل -توسعه لیست دارایی هاي اجتماعی قابل اندازه گیري- 11

مختلف تغییر می کند.اندازه گیري بسته به پروژه هاي
تعداد فرزندان در «توسعه درآمد و هزینه هاي اجتماعی قابل اندازه گیري مثل - 12

».مدرسه به علت درآمد افزوده
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Social business, accountability,and performance
reportingThe purpose of this paper is to contribute to the theory andapplications in social business and accountability The paperdevelops the theoretical arguments, shows the importance ofnon-accounting measures, explores available non-accountingmeasures and suggests BSC as an externally validatedreporting tool. There is a need to expand the accounting baseto non-financial measures; social business and socialenterprises do not have externally validated performancereports and there is no benchmark data to compareperformance. This is a conceptual and theoretical study. Itneeds empirical validation. Using the suggestedmeasurement and reporting will make public accountabilitytransparent and expand the accountant’s social role. It willmotivate teaching of social business in accounting The studysupports social business as a legitimate entity; corporationsengaged in social business will be more publicly responsible;the study will encourage investment in social business; smallentrepreneurs from the bottom of the society will have anopportunity to participate in the economy; and the poor willparticipate in the economy, will expand the economy andcontribute to social and economic development. The paperincludes guidelines for implementing the proposed BSC,performance measurements and reporting techniques


