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دکتر حیدر محمدزاده سالطه 	
رحیم معززی حاجیالری  
  نسیم صالحی اسکویی

مقدمه 
از اواس��ط ده��ه 1980 س�ازمان حفاظ�ت از 
نهاده��ای   ،(EPA) امری�کا  محیط زیس�ت 
حسابرس��یهای  انج��ام  ب��رای  را  نظ��ارت  زی��ر 
زیس��ت محیطی به عن��وان روش��ی ب��رای بهبود 
کارایی زیس��ت محیطی، تشویق کرده است. این 
حسابرس��یها در اصل، بازبینی منظم، مس��تدل، 
متن��اوب و هدفمندی ب��رای ب��راوردن نیازهای 
زیس��ت محیطی اس��ت؛ به خصوص که سازمان 
حفاظ��ت از محیط  زیس��ت امری��کا آن را روش��ی 
برای افزایش پیروی از مقررات زیس��ت محیطی 

شناخته و تعریف می کند.
در س��ال 1995، س��ازمان حفاظت از محیط  زیس��ت امریکا سیاس��ت حسابرسی در سطح س��ازمان را تصویب کرد که 
نهادهای زیر نظارت را به وسیله کاهش خسارتهای مرتبط با هر تخلفی که در طول یک دوره حسابرسی کشف می شود، 
تش��ویق کند که حسابرس��ی شوند. این  س��ازمان در سال 2008 نیز به منظور ارائه مش��وقهای اضافی برای نهادهای زیر 
نظارت، سیاست حسابرسی را گسترش داد تا این نهادها به انجام حسابرسیهای زیست محیطی متعهد شوند. افزون بر 
این، در سال 1997 این سازمان به طور رسمی حسابرسی اضافی زیست محیطی را در طرح راهبردی خود برای افزایش 

انطباق زیست محیطی گنجاند. 
با توجه به گزارش��ی که در س��ال 1995 به وس��یله س�ازمان حسابرس�ی کل امریکا (GAO) پیرامون حسابرس��ی 
زیست محیطی ارائه شد، سازمانهای خصوصی و دولتی که حسابرسی زیست محیطی اثربخشی دارند، مواردی همچون 
رعایت بهینه قوانین و مقررات، کاهش قرار گرفتن در معرض مسئولیتهای مدنی و کیفری، صرفه جویی در هزینه از طریق 
کارایی عملیاتی و اجتناب از پاکس��ازیها و کاهش خطرهای زیس��ت محیطی را نشان داده اند؛ در حالی که شواهدی تجربی 

بررسی تأثیر حسابرسی زیست محیطی بر
بهبود حسابرسی رعایت
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نی��ز وجود دارد که نش��ان می دهد حسابرس��ی زیس��ت محیطی 
به طور درخور توجهی کارایی زیست محیطی، به خصوص پیروی 

از مقررات زیست محیطی را افزایش داده است. 
تجزیه وتحلیله��ای تجرب��ی نش��ان داده ک��ه ابت��کار داوطلبانه 
مربوط، یعنی پیش گرفتن سیس�تم مدیریت زیس�ت محیطی 
(EMS)، ممک��ن اس��ت تأثی��ر مثبت��ی در پی��روی از مق��ررات 

زیست محیطی داش��ته باش��د (Dasgupta, 2000). از آنجایی 
که اتخاذ سیستمهای زیست محیطی بیشتر دربرگیرنده حسابرسی 
زیست محیطی به عنوان جزئی از یک برنامه جامع است، هر کس 
ممکن است انتظار داش��ته باشد که حسابرسیهای زیست محیطی 
نتایج مش��ابهی داش��ته باشند. این در حالی اس��ت که تأثیر خاص 
حسابرسی زیست محیطی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. 
تحلیل مس��تقل از حسابرسی زیس��ت محیطی، دست کم به 
دو دلی��ل مهم اس��ت؛ اول، ب��ا توجه به ماهی��ت جامع و هزینه 
سیستمهای زیست محیطی (EMS)، نهادهای مربوطی که 
آنها را قبول می کنند ممکن است با نهادهایی که تنها حسابرسی 
زیس��ت محیطی را متقبل می شوند، بسیار تفاوت داشته باشند؛ 
دوم، سیاس��تهای س��ازمان حفاظ��ت از محیط  زیس��ت امریکا 
توجه یادش��ده را بر ارزیابی زیس��ت محیطی شناسایی کرده، نه 
سیستمهای زیست محیطی؛ بنابراین هرگونه ارزیابی از کارایی 

این سیاستها باید پیامدهای انطباق ارزیابی را جدا کند.

حسابرسی رعایت
این نوع از حسابرسی برای تعیین تبعیت واحد مورد حسابرسی 
از رویه ها، قوانین یا مقررات خاصی که از سوی مقامهای مرجع 
تعیین شده اس��ت و به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین 
وضع ش��ده، ضوابط، دس��تورالعملها و بخش��نامه ها می پردازد. 

رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه های 
مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان 
دی��وان محاس��بات کش��ور به قوانی��ن مالی 
و بودج��ه ش��رکتها و موسس��ه های دولتی، 
نمونه هایی از حسابرسی رعایت هستند که 
ممکن اس��ت به صورت پروژه ای مجزا و یا 

همراه با صورتهای مالی انجام شود. 
ج��زو  رعای��ت  حسابرس��ی  ای��ران،  در 

جدایی ناپذی��ر حسابرس��ی صورته��ای مال��ی اس��ت. ه��دف این 
حسابرس��ی اثب��ات رعای��ت هم��ه هنجاره��ای الزام��ی در مورد 
محیط زیست در فعالیت های سازمان است که از نوع تدافعی بوده 
و به عنوان ابزار مسئولیتهای گذشته )حسابرسی حوادث طبیعی(، 
مسئولیتهای جاری )حسابرس��ی اداری یا بدهی( و مسئولیتهای 
آینده )حسابرس��ی ریس��کها( را در بنگاه های اقتصادی بررس��ی 
می کن��د. به طور معمول، حس��ابرس براس��اس ش��واهد و مدارک 
گرد آوری شده درباره حوادث و بالیای طبیعی اظهار نظر می کند. 
حسابرسی اداری یا بدهی، بررسی و ارزیابی بدهی های کیفری و 
داخلی به وجودآمده بر اثر فعالیت های زیست محیطی سازمان است.

منافع بالقوه در حسابرسی زیست محیطی 
این حسابرس��ی می تواند برای تمرکز بر بس��یاری از جنبه های 
متف��اوت کارای��ی زیس��ت محیطی نه��اد زیر نظ��ارت، طراحی 
ش��ود. برای مث��ال، حسابرس��ی می تواند بر تصدی��ق نیازهای 
سیس��تمهای  کارای��ی  پیش��اپیش  ارزیاب��ی  زیس��ت محیطی، 
زیس��ت محیطی در محل، تعیین فرصتهایی برای احیای منابع 
یا حداقل س��ازی پس��ماندها یا براورد خطرهای ناشی از مواد و 
اعم��ال بدون نظارت، تأکی��د کند. به طور مش��ابه، انگیزه های 
مختلف نیز می توانند زمینه س��از تصمیم کارخانه ها برای انجام 
حسابرس��ی باش��د. کارخانه ای ممکن اس��ت بخواه��د تا درک 
بهت��ری از تعهدهای زیس��ت محیطی خود، یافت��ن راهی برای 
افزای��ش انطب��اق جامع یا عملکرد زیس��ت محیطی، یا کس��ب 

تأییدیه زیست محیطی ویژه داشته باشد.
به رغ��م طی��ف گس��ترده دالی��ل انجام حسابرس��ی، بیش��تر 
مدله��ای نظ��ری حسابرس��ی زیس��ت محیطی ب��ر جنبه ه��ای 
 (Friesen, 2006; Pfaf اطالعاتی حسابرس��ی تمرکز دارن��د
 & Sanchirico, 2000; Mishra et al,

.1997)

چنی��ن  نظ��ری  مدله��ای  کل��ی،  به ط��ور 
می پندارن��د ک��ه عملک��رد زیس��ت محیطی یا 
انطباق با مقررات زیست محیطی، دربرگیرنده 
اصل��ی اتفاق��ی اس��ت. در نتیج��ه، نهادهای 
تنظیم ش��ده نمی توانن��د به طور کامل س��طوح 
انتش��ار ی��ا انطباق وضعی��ت پی��ش از وقوع را 
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مالحظه کنند. با انجام حسابرس��ی زیس��ت محیطی، نهاد زیر 
نظارت می تواند از سطح واقعی عملکرد زیست محیطی مطلع 
و متعهد شده و در جایی که چنین عملکردی زیر سطح مطلوب 

نهاد باشد، کارهای اصالحی را انجام دهد. 
 (Pfaf & Sanchirico, برای مثال، فاف و سانچیریکو
(2000 مدلی نظری را پیش��نهاد دادند که در آن حسابرس��ی، 

اهمی��ت و ماهیت خطر زیس��ت محیطی مربوط ب��ه فعالیتهای 
نهاد زی��ر نظارت  را آش��کار می کند. بنابراین، حسابرس��ی به 
نهاد فرصت می دهد اش��کاالت را اص��الح و وضعیت انطباق 

را بهبود دهد. 
مطاب��ق ای��ن مدله��ا، مرج��ع نظارت��ی ب��رای حمای��ت از 
حسابرس��ی دارای انگیزه اس��ت، زیرا انجام این کار سرانجام 
ب��ه س��طوح باالت��ری از انطب��اق و برط��رف کردن س��ریعتر 
خس��ارت زیس��ت محیطی می انجامد. همچنی��ن، نهادهایی 
ک��ه کار حسابرس��ی را متقبل می ش��وند، ممکن اس��ت درباره 
روش��های بهتری برای دستیابی به س��طوح مطلوب عملکرد 

زیس��ت محیطی خود، آگاهی پیدا کنند. 
 (Khanna & Widyawati, وایدیاوات�ی  و  خان�ا 
(2011 بر این باورند که حسابرس��یها ممکن اس��ت به نهادها 

اج��ازه دهد ت��ا موافقت نامه های داخلی را ب��رای جلوگیری از 
تخلفه��ای آینده مقرر کنند. بنابراین، حسابرس��یها می توانند 
تأثیر مثبت طوالنی مدتی بر حسابرسی رعایت داشته باشند. 
بهبود بازده ناش��ی از به کارگیری منابع س��ازمان و افزایش 
صرفه جویی در منابع، امکان اس��تفاده از اطالعات ارزش��مند 
ب��رای تصمیم گی��ری در م��ورد پیامده��ای  زیس��ت محیطی 
زیس��ت محیطی و تدوین راهبردهای جدید زیس��ت محیطی 
و همچنی��ن کمک ب��ه کارکنان و مدیران در کس��ب آگاهی در 

زمینه عملکرد و رویه های زیس��ت محیطی سازمان، مزایای 
حسابرسی محیط زیست محسوب می شوند.

ادبیات زیست محیطی 
بررس��یها نش��ان می دهد عوامل��ی که نهادهای زی��ر نظارت را 
برای انجام حسابرس��یهای زیس��ت محیطی برمی انگیزد و نیز 
تأثیری که حسابرسی در رعایت مقررات زیست محیطی دارد، 
به طور نزدیکی با ادبیات نهادهای زیس�ت محیطی داوطلب 

(VEI) مربوط هستند. 

نهادهای زیست محیطی داوطلب، برنامه های داوطلبانه ای 
هستند که نه تنها تحت ضمانت سازمانهای قانونمدار هستند، 
بلکه ش��امل حمایت ش��رکتهای صنعتی، برنامه های شخص 

ثالث، و ابتکارهای ویژه شرکتی نیز می شوند. 
تحقیقه��ای اندک��ی در ادبی��ات نهاده��ای زیس��ت محیطی 
داوطل��ب، به روش��نی ب��ر حسابرس��ی زیس��ت محیطی تمرکز 
می کنن��د. اس�تفورد (Stafford, 2005)، اث��ر سیاس��تهای 
ایالتی را در تشویق حسابرسی زیست محیطی در انطباق کلی با 
مقررات پسماندهای خطرناک بررسی کرده و تأثیر مثبتی را پیدا 
می کند. به خصوص، او انطب��اق باالتری را میان کارخانه ها در 
ایاالتی پیدا می کند که به نتایج حسابرس��یهای زیست محیطی 
امتی��از داده یا جرائ��م مربوط به تخلفهای کشف ش��ده در طول 
حسابرس��یهای زیس��ت محیطی را محدود می کند. متأس��فانه، 
در این تحقیق س��عی نش��د تا کارخانه هایی که کار حسابرسی را 
متقبل شدند، شناسایی شوند؛ بنابراین هیچ بینشی را نسبت به 

تأثیر ارزیابی در عملکرد یا انطباق آینده ارائه نمی دهد. 
امری��کا  محیط زیس��ت  از  حفاظ��ت  س��ازمان  سیاس��ت 
به طورگس��ترده ای تمام��ی کارخانه های قانونم��دار را برای تقبل 

اگر حسابرسی تأثیری طوالنی مدت بر انطباق داشته باشد

بنابراین تشویق کارخانه ها برای حسابرسی نیز

ممکن است روشی مقرون به صرفه از افزایش انطباق باشد



103
13

92
ن 

آبا
 6

7 
ره

ما
ش

کار حسابرس��ی تش��ویق می کند؛ به این معنا که سیاست نسبت به 
امکان��ات خاص، هدفمند نیس��ت )برای مثال، ش��رکتهایی که در 
صنعت خاصی مش��غول هس��تند ی��ا آنهایی ک��ه در کاری با اندازه 
مش��خص فعالیت می کنند(. مش��ابه آن نیز در مورد سیاس��تهایی 
در س��طح ایالتی که مش��وقهایی برای حسابرسی زیست محیطی 
ارائه می دهند، درس��ت اس��ت. بدین ترتیب اعتقاد بر این اس��ت 
که تالش��ها ب��رای ارزیابی تأثیربخش��ی سیاس��ت، نی��از به درک 
کاملتری از پیامدهای حسابرس��ی بر انطباق و رعایت دارد. اینکه 
آیا حسابرس��ی تأثیر مان��دگاری بر انطب��اق دارد، در ارزیابی نقش 
مناسب برای حسابرسی زیست محیطی در راهبرد اجرای سازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت نیز مهم اس��ت. اگر حسابرس��ی تأثیری 
طوالنی مدت بر انطباق داشته باش��د، بنابراین تشویق کارخانه ها 
برای حسابرسی نیز ممکن است روشی مقرون به صرفه از افزایش 
انطباق باش��د. با این حال، اگر حسابرسی تنها تأثیری کوتاه مدت 
بر انطباق داشته باشد، مقرون به صرفه بودن حسابرسی به عنوان 
ش��یوه ای از افزایش انطباق کمتر مش��خص می ش��ود. همچنین، 
مهم اس��ت که بدانیم آیا اثر حسابرسی محدود به شرکتهای بزرگ 

است یا اینکه مورد استفاده شرکتهای کوچک نیز هست. 

با بررس��ی مفاهیم ماندگار از حسابرس��ی زیس��ت محیطی در 
میان نمونه وس��یعی از کارخانه های تولیدی، نتایج این تحقیق 
به ق��دری تأثیربخش خواهد بود که بازرس��ی زیس��ت محیطی 

ممکن است بخش مؤثری از یک راهبرد اجرایی ملی باشد.

شناسایی حسابرسیها
یک��ی از بزرگتری��ن چالش��ها ب��رای بررس��ی نتایج حسابرس��ی 

زیس��ت محیطی، شناس��ایی کارخانه ها و ش��رکتهایی اس��ت که 
حسابرسی زیس��ت محیطی را به انجام رسانده اند. کارخانه ها و 
شرکتها باید به گونه ای تشویق شده و حساسیت موضوع را درک 
کنن��د که اگر نهاد زیر نظارت پیش��اپیش اطالع دهد که قصد به 
انجام رس��اندن حسابرسی را دارد، واجد ش��رایط بخشودگی از 

جرائم به دلیل افشای داوطلبانه خواهد شد. 
ب��ه بیان دقیقتر، کارخانه های تولی��دی باید یک برگه اعالن 
»قص��د انج��ام حسابرس��ی« را در پرونده قرار دهن��د. این برگه 

شامل چهار جزء است: 
1- اعالن حسابرسی برنامه ریزی شده، 

2- مشخصات کارخانه )یا بخشی از کارخانه( که مورد حسابرسی 
قرار گرفته باشد،

3- نشانه چارچوب زمانی برای حسابرسی، و
4- شرح چارچوب کلی حسابرسی.

مراحل حسابرسی زیست محیطی
حسابرس��ی محیط زیس��ت به ط��ور اساس��ی ش��امل دو مرحله 
ارزیاب��ی و اعتباردهی یا همان تأیید اس��ت. در مرحله ارزیابی، 
قضاوته��ای تخصص��ی و اظهارنظره��ای گس��ترده ای درب��اره  
خطره��ای زیس��ت محیطی ایجادش��ده از طری��ق فراینده��ای 
شرکت انجام می ش��ود. این جنبه حسابرس��ی شامل بررسی و 
ارزیابی فعالیت های مدیریت شرکت و اثربخشی این فعالیت ها 
در طول دوره مالی است. رویه های شرکت، قوانین و مقررات، 
روش های عملیاتی، سیس��تمهای کنترل آلودگی، انگیزه های 
آموزش��ی و ضرورت ه��ای زیس��ت محیطی و غی��ره در مرحله  
ارزیابی بررس��ی می ش��وند. در مرحل��ه تأیید نیز حس��ابرس با 
اس��تفاده از بررس��یهای انجام ش��ده در مرحل��ه اول، نس��بت به 
عملک��رد س��ازمان اظهارنظ��ر می کند.برنامه ری��زی و اج��رای 
فرایند حسابرس��ی مراحلی هستند که به وس��یله مارکز و ماریا 
(Marques & Maria, 2006)، ارائه ش��ده اس��ت که در آن 

در مرحل��ه برنامه ریزی امکانات الزم برای اجرای حسابرس��ی 
فراهم می شود. کارامدی بیشتر گروه حسابرسی در این مرحله، 
موجب کم ش��دن زمان و هزینه حسابرسی و افزایش بهره وری 
گروه حسابرس��ی در مراحل بعدی خواهد ب��ود. در این مرحله، 
هدفها، ماموریت ها، فعالیتهای م��ورد نظر معیارها، اولویت ها 
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و روش��های حسابرس��ی مش��خص ش��ده، آنگاه آماده س��ازی 
برنامه حسابرس��ی آغاز، عمق و دامنه رس��یدگی تعیین، منابع 
اطالعات��ی و مدیریتی مربوط برای تهیه برنامه  حسابرس��ی و 

تغییر در اولویتها مشخص می شوند. 
در مرحله اجرای فرایند حسابرسی و پس از کسب اطالعات 
اولی��ه و تهی��ه برنام��ه حسابرس��ی، مرحل��ه بع��دی پ��ردازش 
اطالعات الزم برای انجام حسابرس��ی اس��ت که دراین مرحله 
تجزیه وتحلیل اطالعات و ش��رایط زیس��ت محیطی س��ازمان 

انجام خواهد شد.

نتیجه گیری
حسابرس��ی محیط زیس��ت دارای تأثی��ر پای��داری ب��ر مقررات 
محیط زیس��تی اس��ت. یافته ه��ا حاک��ی از آن هس��تند ک��ه اثر 
کوتاه م��دت و مثب��ت حسابرس��ی روی س��ازگاری ب��ا مقررات 
زیس��ت محیطی به اثبات رس��یده و حسابرسی محیطی بخش 
مؤثری از اس��تراتژی مدیریت محیط زیست به حساب می آید. 
این حسابرسی ممکن است برای تمرکز بر بسیاری از جنبه های 

متفاوت کارایی زیست محیطی یک نهاد، طراحی شود. 
حسابرسی محیط زیست به تنهایی تأثیر طوالنی مدتی روی 
س��ازگاری و حسابرس��ی رعایت و انطباق ندارد و سیستمهای 
زیس��ت محیطی، می توانند مکمل و تکمیل کننده حسابرس��ی 
زیس��ت محیطی برای ایجاد پیامدهای مثبت در طوالنی مدت 

باشند.
حسابرس��ی محیط زیس��ت منج��ر ب��ه بهب��ود محی��ط کار و 
صرفه جویی در منابع س��ازمان خواهد شد. افزون بر این، قبل 
از اینکه موضوعهایی زیس��ت محیطی به مش��کالت اساس��ی 

برای س��ازمانها تبدیل شوند، این حسابرسی ممکن است آنها 
را کشف کرده و حوزه های سازمانی نیازمند بهبودهای فناوری، 

تغییرات مدیریتی و عملیاتی را نیز شناسایی کند. 
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حسابرسی محیط زیست به تنهایی تأثیر طوالنی مدتی

روی سازگاری و حسابرسی رعایت و انطباق ندارد و

سیستمهای زیست محیطی

می توانند مکمل و تکمیل کننده حسابرسی زیست محیطی

 برای ایجاد پیامدهای مثبت در طوالنی مدت باشند


