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 چکیده
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 مقدمه
دست درازي انسان به طبیعت آن چنان گسترده شده است که حتی حیات را بر روي زمین 

هاي گیاهی و جانوري و در است. نقصان منابع طبیعی، انقراض گونهبه مخاطره انداخته 
هاي مردم نهاد المللی و سازمانمحیطی جوامع بینشمار زیست هاي بینهایت آلودگی

طرفدار محیط زیست را به فکر واکنش به این شرایط واداشت. به این ترتیب با مطرح شدن 
برداري پایدار از طبیعت، ابزارهاي بهرهمباحث مربوط به حفاظت از محیط زیست و 

 هایی به منظور پشتیبانی از موضوعات مطروحه ایجاد گردیده است.تشویقی، قوانین و پیمان
گذارد و کیفیت و میزان ها بر طبیعت و محیط زیست اثر میبه بیانی دیگر، فعالیت انسان

هاي اقتصادي کلان و سیاست دهد، در پی آن جامعه نیز از طریقمنابع طبیعی را تغییر می
هاي طرفدار محیط زیست و گاهی با آگاه ساختن افراد ها و تشکلمحیطی، سازمانزیست

با این وجود شدت فشارهاي مربوط به مسائل دهد؛ نسبت به این تاثیرات واکنش نشان می
محیطی در جوامع مختلف یکسان نیست و میزان شدت فشارها از سوي دولت و زیست
کند که به دنبال راهکارهایی باشند تا به مدیریت مسائل ها را وادار میشرکت مردم،

محیطی ایجاد شده توسط محیطی پرداخته و به نوعی باعث کاهش مسائل زیستزیست
هاي اخیر ها در سالهایشان شوند. یکی از راهکارهاي موثر در این زمینه که شرکتفعالیت

ها این حسابداري محیط زیست است. این روش به شرکت اند استفاده ازبدان توجه داشته
هاي مالی، محیطی در قالب گزارشدهد که با ارائه مسائل و اطلاعات زیستامکان را می

عملکرد سازمان را در خصوص مدیریت محیط زیست مورد ارزیابی قرار دهند. در همین 
عه نیز متقاضی اطلاعات هاي مختلـف در جامدهـد گـروهراستا شواهد تجربی نشان مـی

هاي شرکت براي پاسخگویی زیست محیطی و اجتماعی هستند و نیازمند استفاده از گزارش
و همکاران،  1؛ لاتان1394هاي سـازمان هستند (دیانتی دیلمی و همکاران، آگاهی از فعالیت

انند ). پژوهشگران این حوزه (م2018و همکاران،  3؛ دنگ2018و همکاران،  2؛ می یر2018
و  7؛ نوته2018، 6؛ بروت2018و همکاران،  5؛ کوتن2018و همکاران،  4انند ونگ(م

هاي محیطی بخش مهمـی از روش) معتقدند افشاي اطلاعات زیست2018همکاران، 
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هاي مربوط به حسـابداري ها بـا ذینفعان خود است. همچنـین افشـاي دادهارتبـاطی شرکت
وقعیت سازمان در خصوص حفاظت از محیط سازد، مزیست محیطی جامعه را قادر می

محیطی را بررسی زیست را درك کرده و چگونگی توجه سازمان به موضوعات زیست
محیطی و اطلاع از عملکــرد هاي زیستهزینه درستکنند. علاوه بر این، درك 

گــذاري یابـی و قیمتتواند هزینهمحیطی فرایندهــا و محصولات تولیـدي میزیست
ها در طراحــی فرآیندهــا و محصــولات محصولات را بهبــود بخشــیده و بــه شرکت

جه به مسائل تومحیطی یــاري رســاند؛ بنابراین ســازگارتر بــا مســایل زیست
ها در حوزه هاي شرکتمحیطی از سوي کشورهاي توسعه یافته از مهمترین برنامهزیست

حسابداري محیط زیست است، اگر چه این امر در کشورهاي در حال توسعه چندان مورد 
ها شده هاي سازمانپذیري محیط زیست توسط فعالیتتوجه نبوده و باعث افزایش آسیب

 است.
ها توانایی سودآوري آنها نیست؛ بلکه با وارد تنها ملاك موفقیت سازماندر قرن حاضر  

شدن مفاهیمی مانند حسابداري محیط زیست و حسابداري اجتماعی مبحث جدیدي در 
ها ایجاد شده است. با توجه به نوظهور بودن این گذاري و سنجش موفقیت سازمانارزش

ارد کردن حسابداري محیط زیست و تعریف مفاهیم در ایران، این مطالعه در تلاش براي و
اي است که امکان اجرایی و عملی کردن آن با توجه ي پایدار به گونههاي توسعهشاخص

ها براي افراد قابل به شرایط داخلی ایران باشد، همچنین اطلاعات بدست آمده از شاخص
اري منابع و درك و استفاده باشد و افراد را در برداشتن گامی در جهت حفظ و پاید

از سوي دیگر، نتایج بررسی هاي طبیعی و تجدید ناپذیر ایران یاري دهد. دارایی
دهد توجه به الگوهاي بومی و جامع، جهت حسابداري هاي داخلی نشان میپژوهش

که  یاز عوامل یکی کهاین در حالی است محیطی چندان مورد توجه نبوده است؛ زیست
 درحیطی کاهش یابد، وجود الگویی جامع و مناسب مهاي زیستشود آسیبباعث می

تواند منجر به تغییر رفتارهاي محیطی است که نهادینه سازي آن میزیست يحسابدار حوزه
محیطی محیطی سازمان شود و توجه سازمان را به سوي مسئولیت اجتماعی و زیستزیست

ت استفاده از نتایج و لذا توجه به این موضوع لازمه انجام پژوهش را جهافزایش دهد؛ 
. با توجه به آنچه بیان شد این پژوهش درپی کندپوشش شکاف تحقیقاتی دو چندان می
ست یز يحسابدارهاي موثر بر ها و زیرشاخصپاسخگویی به سوال زیر است. شاخص

 کدامند؟  یطیمح
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 مبانی نظري پژوهش

 محیطیحسابداري زیست
ي طــرح را زمــان شــروع اولیــه 1980تــا  1971هاي ي زمانــی بین ســالفاصلــه

هاي اجتماعــی در قالب حسـابداري مسـئولیت سـتیز ـطیمح يحســابدارمبحــث 
، تهیه اطلاعاتی است که در امر ارزیابی ستیز طیمح يحسابدارداننــد. هدف از ارائه می

نماید. پژوهشگران این حوزه معتقدند به مدیران کمک می محیطی سازمانعملکرد زیست
محیطی و اقتصادي هاي زیستمحیطی بر اساس مفاهیم، معیارها و ارزشحسابداري زیست

محیطی سازمان تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد زیستبنا شده است که هر یک می
 ).2018داشته باشد (لاتان و همکاران، 

تواند در محیطی، معانی و کاربردهاي فراوانی دارد که میستاصطلاح حسابداري زی 
مورد حسابداري درآمد ملی، حسابداري مالی و یا حسابداري مدیریت داخلی به کار رود. 

اي حسابداري درآمد ملی، مقیاسی از اقتصادکلان است. تولید ناخالص داخلی سبز، نمونه
بارها به عنوان یک معیار کلیدي  ستیز طیمح ییفروساهاي تهی سازي و است که با هزینه

محیطی، ). در این حوزه حسابداري زیست2018رفاه اقتصادي به کار رفته است (لو، 
شود. حسابداري مالی در زمینه برآورد و گزارشگري حسابداري منابع طبیعی نامیده می

ر اساس محیطی عمده از نظر مالی، بهاي زیستمحیطی و هزینههاي زیستهمگانی بدهی
رود. حسابداري مدیریت، فرایند شناسایی، اصول پذیرفته شده همگانی به کار می

هاي داخلی محیطی است که عمدتاً با هدفآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات زیستجمع
سروکار دارد.، برخلاف حسابداري مالی که توسط اصول پذیرفته شده حسابداري کنترل و 

تواند در رویارویی با نیازهاي هاي حسابداري مدیریت میروش ها وشود؛ سامانههدایت می
 ).2018جیان، ( اي مدیران مورد استفاده قرار گیردحرفه

توان فرایند آماده سازي و ضبط اطلاعات براي حسابداري زیست محیطی را می  
هاي مالی (در داخل و خارج از سازمان) در مورد تأثیر کنندگان از صورتاستفاده
هاي یک سازمان بر جوامع و محیط زیست (در گذشته، حال و آینده) تعریف کرد فعالیت

) 2002المللی حسابداران (یم انجمــن بین). براساس بیانیه مفاه1397پور، (جوادي
عبارت اســت از مدیریــت عملکــرد اقتصادي و محیطــی از  ســتیز طیمح يحسابدار

هاي حســابداري مناســب و مرتبــط بــا ها و سیســتمطریــق ایجــاد و به کارگیري رویه



  177 عزیزي و همکاران 

یابــی چرخه هزینه شــاملمعمولا  ستیز طیمح يحسابدارمحیط زیســت. در حالی که 
ریزي اســتراژیک بــراي مدیریت عمر، حسابداري بهاي کامل، ارزیابی منافع و برنامه
ها شــامل گزارشگري و حسابرسی محیط زیســت اســت، ممکن اســت در برخی شرکت

 نیز باشد.

 محیطی به عنوان یک سیستم اطلاعاتیحسابداري زیست
هاي شرکت را کامل تاثیرات محیطی حاصل از عملیات تواند مستندسازياین برنامه می

دهد. به علاوه، اقدامات اصلاحی یاري می تسهیل کند. همچنین ما را در مستندسازي نتایج
شرکت نقش دارد و یک ابزار اجرایی در اختیار  در ایجاد آگاهی کامل از موقعیت محیطی

شدن است.  یطی در حال محققدهد بسیاري از اهداف مطلوب محگذارد که نشان میمی
جغرافیایی نیز یک بخش زیربنایی از مدیریت محیط زیست  در همین راستا سیستم اطلاعات

هاي دهد، زیرا قادر به رکوردگیري، ثبت و تحت تاثیر قرار دادن دادهرا تشکیل می
 ).2019جغرافیایی است (خنمی، 

یل عناصر منابع غیرهمسان اثر بخش محیط زیست مستلزم گردآوري و تحل مدیریت 
دقیق، کارا و مکرر راهبردهاي مدیریتی  است. سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان آزمایش

بین  توانسازد. همچنین میرا به منظور ارزشیابی مناسب بودن آنها قبل از کاربرد فراهم می
حسابداري  محیط زیست مثل سیستم جامع مدیریت و سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه

مختلف براي این مدل  هاياین ترتیب، منبعی کارا از جریان محیطی پیوند برقرار کرد و به
هاي اطلاعات براي مشاهده و تحلیل نتایج بدست آورد. مشکل سیستم و ابزارهایی اثر بخش

است. به عنوان مثال اگر بخواهیم مواد  در دسترس نبودن اطلاعات ورودي مناسب محیطی
 مواد خام را تعریف کنیم، باید اجزاي ایند تولیدي از جمله کار در جریان و همچنینفر

تامین کنندگان  دهند که حتینشان می گفته شیپ هايسازنده آن مشخص باشند. همه برنامه
محیطی را ارائه دهند  توانند یا همیشه مشتاق نیستند که اطلاعاتنیز به دلیل رقابت، نمی

 ).2019(مکاز، 

 محیطی اهداف گزارشگري زیست
محیطی را در بردارد و از سوي محیطی از یک سو گزارشگري زیستحسابداري زیست

هاي مالی حائز اهمیت است کنندگان صورتمحیطی از دید استفادهدیگر، عملکرد زیست
)؛ امّا اهداف گزارشگري عملکرد اقتصادي با اهداف گزارشگري 2019(جان، 
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هاي موجود در علائق ی کاملاً انطباق ندارد؛ لذا به جهت محدودیتمحیطزیست
هاي گردد. از آن جهت که بنگاهکنندگان نیاز به گزارشگري ویژه احساس میاستفاده

شوند؛ لذا ارائه یک تصویر از انتفاعی مخارجی را تحت موضوع محیط زیست متحمل می
هاي مزبور باشد، با توجه به هزینه محیطی که حاوي منافع حاصل از تحملعملکرد زیست

هاي انتفاعی هزینه ساختار موجود حسابداري دشوار است. به این جهت بسیاري از بنگاه
اي منظور محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینههاي زیستفعالیت

 ).2019نند (حمري،کاي موثر آن را افشا نمیکنند و در گزارشگري مالی به گونهمی
محیطی در راستاي حفظ ثروت سهامداران، موجب افزایش هاي زیستافشاي هزینه 

ها قابل تقویم به ریال نیست؛ ولی شود. اگر چه منافع این گونه هزینهارزش بنگاه انتفاعی می
گردد هاي انتفاعی به عنوان یک صنعت سبز را موجب میدر عین حال ایجاد تمایز در بنگاه

ها در حفظ بازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیر سبز، از طریق به رغم وجود مزیت و
ها در بازار بورس محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و موثري بر قیمت سهام این گونه بنگاه

تري باید مورد محیطی با نگاه دقیقاوراق بهادار خواهد داشت؛ لذا گزارشگري زیست
محیطی را متحمل دي باشد، به ویژه واحدهایی که مخارج زیستتوجه مدیران واحد اقتصا

 ).2019نصرات، ( شوندمی

 محیطی مدل حسابداري زیست
در این بخش از پژوهش بر اساس ادبیات پیشین حسابداري، اقتصاد و محیط زیست یک 

 نیاو گزارشــگري آن است.  ستیز طیمح يحســابدارشود که پشتوانه مدل طراحی می
 بحث هیفرض هشت مورد در است، شده لیتعد) 2010( جونز ينظر مدل اساس بر که مدل

خطرات محیط زیســتی،  :اســت ریز شرح به یاصل قســمت پنج شــامل و کندیم
گیري این تأثیر و نیاز به مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر صنعت بر محیط، نیاز به اندازه

 .است شده ارائه 1 شکل در) 2010( جونز شده لیتعد ينظر مدل. گزارش این تأثیر

 محیطیخطرات زیست
اولین فرضیه این اســت که محیط زیست در خطر است. ماهیت و شــدت این تهدید قابل  

سال است که  3000اند که انسان بحث است؛ اما در عین حال بیشتر منابع علمی معتبر موافق
. دلیلی وجود ندارد که آینده این با ترکیبی از مســائل محیط زیســت مواجه اســت

هاي ي ریسکاندازد. تهدیدات محیطی به عنوان نظریه محیطی را به تأخیرهاي زیسترویه
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و به وســیله این  ستا هاسکیرمحیطی مطرح شده اســت. انســان در معرض این 
. یک کندپذیر زندگی میاي ریســکشود؛ بنابراین انسان در جامعهها تهدید میریسک

هاي بومــی و تفاوت اساســی با جوامع نخستین این است که تهدید جهانی است. مصیبت
کند. حتی ثروتمنــدان و قدرتمندان هم از آنها ذرات اتمی مرزهاي کشــورها را طی می

اندازند؛ بلکه مشروعیت، دارایی و در امان نیســتند. اینها نه تنها ســلامت را به خطر می
 ).2010اندازند (جونز، یز به خطر میســود را ن

 اي بر محیط داردصنعت تأثیر عمده
اي بر دومین فرضیه این اســت که انســان به خصوص صنعت وابسته به انسان، تأثیر عمــده

هاي انسانی به محیــط دارد. بدین معنی که انســان تأثیر بیشتري دارد. در گذشته فعالیت
داد؛ اما اکنون تأثیر انسان به ویژه در را تغییر می صورت صعودي و متناوب محیط

گیرد. صنعت به طور ها را دربر میاي از فعالیتهاي صنعتی، طیف گســتردهفعالیت
) یا 1989مســتقیم مسئول رویدادهاي اصلی مانند نفت جاري اکســون والدز در آلاسکا(

ها ها به دست شرکتجنگل فقدان ســکونت در آمازون به خاطر قطع درختان و ســایر
شود است. به علاوه صنعت موجب تلف شدن بسیاري از مواد به علت بازیافت اندك آن می

 ).2019(دیوس،

 مشروعیت اجتماعی شرکت
اند این اســت که محیطی بنا کردهسومین فرضیه که عموما پژوهشگران حسابداري زیست

یرفته شده و مجموعه مسائل اخلاقی مشــروعیتی که اجتماع به واسطه اصول اخلاقی پذ
آورد. در همین راستا پیتر دراکر دهد اعتبار شرکت را به وجود میاجتماعی به شــرکت می

هاي خصوصی به منظور حفظ مشــروعیت کامــل و باقی کند سازمان) بیان می1980(
ها زمانساکنند.  عمل خود تعهد به دارند فهیوظخصوصی  ماندن به عنوان یک مؤسســه

اي که در آن هســتند، درك کنند توانند به حیات خود ادامه دهند که در جامعهزمانــی می
فعالیت کند، باید با سیستم  ارزش باکه سازمان براي این که به عنوان یک سیستم 

هاي اجتماعی ســازگار باشــد. واکنش متقابلی وجود دارد که به عنوان بازده ارزش
کند و به اســتانداردهاي ها خدماتی براي اجتماع فراهم میمشروعیت اجتماعی سازمان

ب داران اعتقاد دارند تنها هدف تجارت کسگذارد. برخی از سرمایهاجتماعی احترام می
کنند. این پارادایم امروزه سود است، پس مســائلی مانند مشروعیت اجتماعی را رد می
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ها حکم فرما نیســت. حداقل یک تأیید وجود دارد و آن این اســت که براي شرکت
 ).2019هاي اجتماعی را بپذیرند (تیان، مصلحت این است که معیارهاي مسئولیت

 خود عمل کنند ها باید به تعهداتاشخاص و سازمان
ها یا اشخاص کــه مدیران و حســابداران را چهارمین فرضیه این است که دولت، سازمان

شــوند، به گیرد باید تلاش کنند زمانــی که با این تهدیدات احتمالی روبرو میدربر می
دهد و باعث رضایت برســند. این قبیل تهدیدات کیفیت زندگی انســان را کاهش می

شود. منابع زمین باید حفظ شــوند. از نظر دیدگاه اشــرف مخلوقات آب و هوا می تغییرات
هاي ســودمند بودن انسان، اگر چه طبیعت ارزش باطنی ندارد؛ اما تنوع وســیعی از ارزش

اي با طبیعت گره خورده اســت. انســان به هوا براي را دارا اســت. انســان به طرز پیچیده
براي نوشیدن و غذاي تمیز براي خوردن نیــاز دارد. محصولات طبیعی، به تنفس، آب تمیز 

هاي بنزینی براي تجارت ضروري هستند. طبیعت یــک مخزن ژنتیکی عنوان مثال ماشین
اي از منابع ها به شــیوهکند. همه تجارتبراي محصولات و داروهاي جدید فراهم می

 ).2019کنند (شوان، طبیعی استفاده می

 تأثیر صنعت گیريدازهان
گیري تأثیــر صنعت در هر حال مهم اســت. این کار کند اندازهفرض پنجم بیان می 

کند که کند که چه چیزي قبال آشــکار نبوده و به ما کمک میمستقیما آشکار می
هایی است که انسان با آن گیري یکی از روشهاي مجهول دیگر را بشناســیم. اندازهجنبه
هاي مختلف مانند ســاعت و ثانیه براي زمان، کیلومتر، متر و سانتیمتر براي ی مقیاسمعنــ

هاي اصلی سیســتم، معرفی اعداد گیريمسافت را درك کند. در تجارت یکی از اندازه
هاي شــرکت و اهداف، اعم از حسابداري است. این تعریف به درك و ارزیابی از فعالیت

هاي تجاري پذیرفتنی گیريچه تأثیر اندازهکند. اگرشند، کمک مییا محیطی باکه مالی این
 يحسابداري مرتبط به هم وجود دارند: نخســت، حسابداري سنتی براي اســت، دو فرضیه

که نیاز به یک سیستم جدید براي و گزارشگري آن مناسب نیست و دوم این ستیز طیمح
 ).2019است (هداین،  ستیز طیمح يحسابدار

 سب بودن حسابداري معاصرنامنا
مناسب  ستیز طیمح يحسابدارششــمین فرضیه این اســت که حسابداري ســنتی براي  

نیست. در نتیجه، حسابداري ســنتی براي تأثیر انسان بر محیط طراحی نشده است. با این 
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 يحســابداراي از دانشــگاهیان و شاغلان حرفه بر این باورند که به وجود بخش عمده
)؛ بنابراین شمار زیادي از مقالات و 2019و گزارشگري آن نیاز است (منز،  ســتیز طیمح

تحقیقات دانشگاهی وجود دارند که در مورد افشــاي محیط زیست در گزارشگري مالی و 
کنند. اگر چه اکنون حســابداري براي یا گزارشگري محیط زیســت جداگانه بحث می

ــط هیأت بین المللی استانداردهاي حســابداري ترویج تشعشعات دي اکسید کربن، توس
 ).2019شــود؛ اما مســلما کافی نیســت (هیران، می

 حسابداري جامع جدید
ها و محیط زیست، به فرض هفتم براســاس یک نگرش جامع حســابداري، به سازمان

هستند، نگاه  هاي مرتبط که متقابلا به هم وابستهسیستم عنوان دو طرف مستقل، متصل و
هاي کلی نظام (به عنوان مثال، حــوادث کند. در اصل حســابداري از برخی بخشمی

هاي دیگــر (به عنوان مثال، محیط هــاي مالی) در مقابل هزینهخاص مالی و تراکنش
کند. این مفهوم اغلب نظریه بیمه را در مورد حسابداري زیســت) طرفداري می

شود. سازمان به عنوان یک شبکه پیچیده از فعل و انفعالات مرتبط محیطی شــامل میزیست
شود (جنار، با کمک به محیط زیست، اقتصاد و اجتماع در بسیاري جهات در نظر گرفته می

بخشــی از  )، فقط به عنــوان واحد کوچک اقتصادي (شــرکت یا خانه) به عنوان2019
کند؛ بنابراین مجموعه د کلان) عمل مییک سیســتم بزرگتر (یک مجموعــه و یا اقتصا

اقتصادي مانند بخشی از سیســتم بزرگتر، یعنی اکوسیستم طبیعی است. شبکه اي از 
 ).2019منتر، ( کندهاي اصلی و فرعی را به هم متصل میمبادلات، سیســتم

 افشا و تأثیر گزارش 
ها باید نسبت به ماندر هشــتمین و آخرین عنصر مدل نظري اعتقاد بر این است که ساز

محیط به هر دو دلیل نقش مباشرتی محیط و منافع خود پاسخگو باشند. در چارچوب نظري 
مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداري ایجاد یک نظام مناسب جریان اطلاعات بین 

ها شامل انسان کــه اگر ). تمام سازمان1382خواه است (ثقفی و صیدي، پاسخگو و پاسخ
اســمی به اهداف خاص ســازمانی مانند به دست آوردن ســود وابسته هســتند؛ چه به طور 

تر هستند. اگر این اما به طور همزمان نیز شــهروند، پدر و مادر و اعضاي جامعه وســیع
تر شود، بر اســاس ارتباط و پاسخگویی بر مبناي مباشــرت، افشا و گزارش ارتباط وســیع

). با توجه به تهدیدهاي 2018ها مورد نیاز است (لاتان، محیطی شرکتتأثیر زیست
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محیطی که زمین با آن روبروست، تأثیر صنعت بر محیط زیست و مشروعیت تجارت زیست
ها باید به آن گــزارش دهند، به طور طبیعی باید توسط جامعه، گروه ذینفعان که شرکت

کن اســت تأثیر بر قیمت سهام محیطی ضعیف مممتنوع و گوناگون باشــند. عملکرد زیست
 ).2019مکس، ( یک شرکت، تبلیغات ناخواســته و حتی دخالت دولتی را به ارمغان آورد

 

 
 

 محیطی و گزارشگري آن ) براي حسابداري زیست2010. مدلی نظري تعدیل شده جونز (1شکل 

 پژوهش پیشینه
) طی پژوهشی ارتباط بین میزان افشاي مسئولیت اجتماعی 2014سالوسکس و زولچ (

ها درخصوص شرکتی و کیفیت سود را بررسی کردند و دریافتند روند رو به رشد شرکت
شود و ها لزوما به افزایش کیفیت سود منجر نمیافشاي اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت

شرکت و کیفیت سود ارتباطی منفی وجود دارد. بین میزان افشاي مسئولیت اجتماعی 
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همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت با درجه 
کاري شرکت و کیفیت اقلام تعهدي رابطه منفی و با مدیریت سود رابطه مثبت محافظه

طی ابزار محیحسابداري زیست) به این نتیجه رسیدند 2018وجود دارد. لاتان و همکاران (
محیطی برتر در مفید و مهمی در ارائه اطلاعات جهت دستیابی به عملکرد زیست

هاي فعال در کشورهاي دیگر ها براي شرکتهاي اندونزیایی بوده و همچنین یافتهشرکت
محیطی در قابلیت مدیریت ابزارهاي از نظر قابلیت توسعه با توجه به عدم اطمینان زیست

وانگ و محیطی سازمانی، مناسب است. و بهبود عملکرد زیست محیطیحسابداري زیست
هاي ) در پژوهشی با عنوان ارزیابی چرخه عمر و حسابداري هزینه2018همکاران (

ها ارتقاي امکانات باري کاهش انتشار آلاینده محیطی در نیروگاه برق بیان کردند کهزیست
سنگ، مدیریت فرآیند تولید برق زغالها و تقویت ، بهبود استانداردهاي انتشار آلاینده

) در 2018زیست است. بورت ( هاي موثر براي کاهش تاثیرات مخرب بر محیطراه
اي از محیطی بیان داشت که تحلیل خوشهپژوهشی با عنوان بررسی اصول حسابداري زیست

 محیطی نشان دهنده توافق نظر آنها جهتسهامدار خبره در حسابداري زیست 131بررسی 
گسترش این حوزه است. همچنین نتایج پژوهش وي نشان داد توجه به حسابداري 

ماسو و همکاران شود. ها میمحیطی موجب افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتزیست
محیطی و مالیِ شرکتی پرداختند و دریافتند ) به بررسی رابطه بین عملکرد زیست2019(

به طور مثبت بر رابطه بین عملکرد اولویت ذینفعان و مشارکت آنان با یکدیگر 
دهد گذارد. با این وجود این اثر تعدیلی تنها زمانی رخ میمحیطی و مالی تاثیر میزیست

هاي اجتماعی رسمی و غیررسمی قوي بوده و از محیط کسب و کار حول که ویژگی
ها و پیامدهاي این مورد براي مدیران و شرکت و سهامداران آن حمایت کند. کمک

 کنندگان مقررات مورد بحث قرار گرفته است. نظیمت
هاي ها و شاخصبندي مولفه) در پژوهشی به تبیین و رتبه1396فخاري و همکاران ( 

محیطی، اجتماعی و راهبري شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در گزارشگري زیست
که ابعاد افشاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند و دریافتند شرکت

 275/0و  337/0و  387/0محیطی و راهبري شرکتی به ترتیب با ضرایب اجتماعی، زیست
) یه بررسی 1396آزادي و کسمایی (هستند.  "اي اس جی"در مدل داراي بیشترین امتیاز 

به این نتیجه و پرداختند هاي اقتصادي و نقش حسابداري سبز محیطی بنگاهاثرات زیست
ترین هاي مربوط به آن به یکی از مهممروزه حفاظت از محیط زیست و چالشکه ارسیدند 
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ها در سرتاسر جهان تبدیل گردیده است. با توجه به وجود برخی از هاي دولتدغدغه
محیطی به ویژه در تجارت جهانی و محدود شدن عرصه رقابت، هاي زیستمحدویت

هاي عملیاتی را د که نه تنها باید هزینهاي هستنمدیران واحدهاي تجاري تحت فشار فزاینده
هاي عملیاتی خود را نیز به حاصل از فعالیت یطیمحستیز راتیتاثکاهش دهند، بلکه باید 

) در پژوهشی با عنوان عوامل و موانع موثر بر 1396حداقل برسانند. گنجی و کریمی (
بیان کردند که فشارهاي تقلیدي و فشارهاي هنجاري بر اجراي حسابداري محیط زیست 

 يحسابدارموثر بوده است؛ اما فشارهاي تحمیلی اجراي  ستیز طیمح يحسابداراجراي 
موثر نیست. همچنین موانع نگرشی موانع مالی موانع اطلاعی بر عدم اجراي  ستیز طیمح

طی پژوهشی با عنوان  )1397حیاتی و همکاران ( موثر بوده است. ستیز طیمح يحسابدار
ها با استفاده از هاي زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکتاستخراج مولفه

روش تحلیل محتواي کیفی به این نتیجه رسیدند که کسب شناخت و درك کافی از 
ترین گام در حوزه ها نسبت به مسائل زیست محیطی، اولین و شاید مهمنگرش شرکت

ري مالی محیط زیست باشد که از طریق تحلیل محتواي گزارش فعالیت مطالعات گزارشگ
هاي شاخص معرف جامعه هاي بورسی به عنوان شرکتزیست محیطی هیات مدیره شرکت

 شود.حاصل می
هاي انجام شده در ادبیات تجربی پژوهش در خارج از کشور صورت اغلب پژوهش 

توان نتایج آنها را العه بوده است و نمیگرفته است و نتایج آنها مختص کشورهاي مورد مط
در داخل کشور مورد توجه و استفاده قرار داد. در همین راستا تحقیقات داخلی انجام شده 

اند و محیطی پرداختهنیز اغلب به صورت همبستگی بوده و یا به توصیف حسابداري زیست
تایج این تحقیقات اند. نمحیطی را مورد توجه خود قرار ندادهنقش گزارشگري زیست
ها تعمیم داد؛ لذا وجود توان به دلیل نبود جامعیت به سایر شرکتاغلب مقطعی بوده و نمی

محیطی جهت پوشش شکاف تحقیقاتی یاد شده یک الگوي مناسب حسابداري زیست
نتایج پژوهش حاضر منجر به تدوین یک مدل جامع رو  ضروري به نظر می رسد؛ از این

هاي محیطی خواهد شد که به کارگیري آن باعث کاهش آسیبحسابداري زیست
ها خواهد شد که به محیطی سازمانمحیطی و افزایش مسئولیت اجتماعی و زیستزیست

با ها خواهد شد. در همین راستا در این پژوهش نوعی باعث افزایش مزیت رقابتی شرکت
) یک چارچوب اولیه براي مدل حسابداري 2018گیري از پژوهش لاتان و همکاران (بهره

بعد اصلی عدم قعطیت محیطی، تعهد مدیریت  3محیطی ترسیم شده است که شامل زیست
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هایی خواهد ارشد و استراتژي است که هر یک از ابعاد مذکور داراي مولفه و زیر مولفه
هاي مورد مطالعه شناسایی شده و مورد سنجش ور و شرکتبود که متناسب با شرایط کش

هاي استراتژیکی، عدم قطعیت محیطی و مدیریتی تا چه قرار خواهد گرفت که ویژگی
محیطی تاثیرگذار باشند و راهکارهاي به توانند بر روي مدل حسابداري زیستانداره می

 2وهش به شرح شکل کارگیري هر یک چگونه خواهد بود. بدین منظور مدل اولیه پژ
 تدوین شده است.

 
 . مدل مفھومی پژوھش۲شکل 

 

 پژوهشروش شناسی 
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردي و از نظر فرایند انجام کار جزء 

 نرویا از ؛شودتحقیقات توصیفی و پیمایشی است که در دو بخش کیفی و کمی انجام می
 لیبه تفض کیجامعه آماري در نظر گرفته شده است که در ادامه هر  دوبراي این پژوهش 
 شرح شده است. 

اعضاي  یراهنما و مشاور، برخ استادانرا  یفیبخش ک در پژوهش يآمار جامعه) الف 
بوده و نخبگان حوزه  نهیزم نیکه داراي تخصص در ا يحسابدار هئیت علمی رشته

دارند.  یاطلاعات مناسب قیدر حوزه تحقکه  دهدیم لیتشک یو کارشناسان یمال تیریمد
 شده استفاده یگلوله برف يریگنمونه روش از اول يآمار جامعه نمونه حجم نییتع جهت
جهت  یو کاف لازم اطلاعاتکه  شودیانجام م يها به تعدادمصاحبه روش نیا در. است
شد  انجاممصاحبه  20در پژوهش حاضر  رو نیا از رد؛یگمحقق قرار  اریمدل در اخت یطراح
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 نانیاطم يبرا نیبا وجود ا امد،یها به دست ناز داده يدیمفهوم جد شانزدهمکه از مصاحبه 
 چیه نکهیبه اجرا درآمد و با توجه به ا زین گریمصاحبه د چهار ،ياز حصول اشباع نظر

حاصل شد. با  ياشباع نظر امد،یها به دست نمصاحبه يهااز داده يدیمفهوم و طبقه جد
و در مصاحبه دوم  ییذکر شده از طرف مصاحبه شونده شناسا يرهایانجام مصاحبه اول، متغ

مصاحبه شونده  يرهایفرد مصاحبه شونده نسبت به سوال محقق، متغ نیبر نظرات دوم علاوه
خصوص کسب  نیدر ا زیتا نظر آن ن شودیگذاشته م انیاول، با مصاحبه شونده دوم در م

) طبق نظرات ي(اشباع نظر ینظر اجماع کیتا به  ابدییادامه م ییروال تا آنجا نیمشود. ه
نظرات آنها اصلاحات و تغیرات اولیه صورت  بر اساس وشود  دهیمصاحبه شوندگان رس

 محققان از تعدادي و اساتید دانشگاهی مربوط شامل از خبرگان از تعدادي سپس .دریگ
مورد توجه قرار  نیز اآنه ها را مطالعه نموده تا نظراتمصاحبهدرخواست شد تا پرسشنامه و 

برخوردار  ازیمورد ن ییپژوهش از روا نیمورد استفاده در ا يهانامهلذا پرسش ؛گیرد
 . هستند.

روش  ،است شدهستفاده اها پژوهش براي سنجش پایایی پرسشنامه نیا درکه روشی  
و  شدهاولیه توزیع  يآماررسشنامه به عنوان نمونه پ 25تعداد  نرویاز ا ؛آلفاي کرونباخ است
آوري شده با روش جمع يهامیزان ضریب اعتماد پرسشنامه SPSSبه کمک نرم افزار 

گزارش شده  1در جدول  کرونباخآلفاي  آزمون. نتایج است شدهآلفاي کرونباخ محاسبه 
است، نشان دهنده پایایی بالاي  شتریب 7/0از  کرونباخآلفاي  بیاست و از آنجا که ضر

 توزیع شده است.  يهامتغیرها و پرسشنامه

 کرونباخ آزمون يهاآماره جینتا. 1 جدول
 کرونباخ يآلفا هامولفه

 75/0 ارشد تیریمد تعهد
 78/0 ياستراتژ

 79/0 تیقطع عدم
 77/0 یاجتماع تیمشروع

 76/0 نظارت و کنترل
 73/0 تیریمد اطلاعات ستمیس

 75/0 کل ییایپا

 
متغیر نرمال واحد متناظر با سطح  Z ؛P=5/0برآورد نسبت صفت متغیر،  Pرابطه فوق  در 

𝑍𝑍𝛼𝛼 96/1درصد،  95اطمینان  2⁄ رقم بدست آمده  ؛d= 05/0مقدار اشتباه مجاز،  d؛  =
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 نیا. بر است کوکرانحجم نمونه مورد نظر بر اساس فرمول  نیکه مب باشدیم 95معادل 
 هاپرسشنامه تعدادراستا  نیهم درنفر است.  95(دوم)  يآمار نمونه حجم حداقلاساس 
شرکت دفاتر به کننده مراجعه سهامداران نیب که شد گرفته نظر در عدد 140 توزیع جهت

 98 نهایت در تا شد توزیعیتلگرام هايگروهو  لیمیا طریق از زین و کارگزاري هاي
 گرفت.  قرار دیتای مورد معتبر پرسشنامه

عضو بورس  يهاشرکت یمال رانیمد هیشامل کل يآمارجامعه  یبخش کم در) ب 
 نامشخص به توجه باشده است.  عیآنها توز انیپرسشنامه در م که استاوراق بهادار تهران 

 ياگیري تصادفی طبقهگیري بر اساس نمونهروش نمونه مرحلهآماري در این  جامعه بودن
گیري براي نمونه دقت افزایش و آماري جامعه و نمونه شباهت افزایش منظور به. باشدیم

جامعه در نمونه از این روش استفاده  يهاجامعه و دخالت دادن ویژگی يهابرآورد پارامتر
متجانس تقسیم و هرگروه از افرادي تشکیل  يهاشده است. در این روش جامعه به گروه

 براي آماري جامعه بودن نامشخص به توجه باند. مشابه هست يهاکه داراي ویژگی شودیم
 با مطابقبدست آمده  رقم. است شده استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم حداقل نییتع

حجم نمونه مورد نظر بر اساس فرمول  نیکه مب باشدیم 181 معادل کوکرانفرمول 
 نیهم درنفر است.  181(دوم)  يآمار نمونه حجم حداقلاساس  نیا. بر است کوکران

 یمال رانیمد نیب که شد گرفته نظر در عدد 342 توزیع جهت هاپرسشنامه تعدادراستا 
 شد توزیعیتلگرام هايگروهو  لیمیا طریق ازعضو بورس اوراق بهادار تهران  يهاشرکت

 .گرفت قرار دیتای مورد معتبر پرسشنامه 194 نهایت در تا
افزار و نرم ادیبن داده هینظراز روش  یفیدر بخش ک هاداده لیتحل و هیتجز جهت 

Maxqda .يافزارها نرم و يساختار معادلات کیتکن از یکم بخش در استفاده شده است 
Smart PLS  وSPSS است هاستفاده شد. 

 هاي پژوهشیافته
همان گونه که بیان شد جهت بدست آوردن ابعاد مدل مفهومی پژوهش از رویکرد نظریه 

گراندد تئوري) پس از گردآوري (نظریه داده بنیاد در روش داده بنیاد استفاده شده است. 
اي و متنی، تحلیل و کدگذاري در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و هاي مصاحبهداده

اي به تطابق رو در مرحله کدگذاري باز به شیوه مقایسه از اینانتخابی صورت گرفته است؛ 
هاي به دست آمده با توجه به اطلاعات بدست آمده از میان همگونی اطلاعات و مقوله
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ها، ها پرداخته شده است. سپس در جریان کدگذاري محوري در مورد مقولهمصاحبه
اهد و وقایع از طریق اظهارنظر به بررسی شو هاسوالات طراحی شده و در رابطه با داده

مرحله  در شده است و پرداخته دربارة الگوي کدگذاري محوري توسط خبرگان
 پیشینه و علمی براساس مستندات بدست آمده هايطبقه از کدام هر نیز انتخابی کدگذاري

شده است؛ لذا در این  اعتبارسنجی هاتحلیل و تفسیر دادهپژوهش و مشارکت خبرگان در 
 مراحلو پس از انجام (روش گراندد تئوري) روش نظریه داده بنیاد  بر مبنايش پژوه

و نظر  ياکتابخانهع استخراج شده از مناب يفاکتورها انتخابیو  محوري، باز کدگذاري
تعهد مدیریت ارشد، استراتژي، عدم قطعیت، مشروعیت  عامـل 6 از خبرگـان، در جمعی

بندي شده است. اجتماعی، نظارت و کنترل محیطی و سیستم اطلاعات حسابداري دسته
 ارائه شده است. 2در جدول روش نظریه داده بنیاد  مبنايبر ها نتایج تحلیل محتواي مصاحبه

 محتوا لیتحل يهاافته. ی2 جدول
 هازیر مولفه هامولفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعهد مدیریت ارشد 

 فرهنگ اخلاقی
 منشور اخلاقی

 مسئولیت اجتماعی شرکت
 شفافیت مالی

 عدالت سازمانی
 هاي اخلاقینامهآیین

 احترام و تکریم
 ارزشهاي اعتقادي
 مسئولیت پذیري
 تصحیح رفتاري
 تفویض اختیار
 تعهد مدیریت
 قانون گرایی

 مناسبسازماندهی 
 نظارت دائمی

 انعطف پذیري سازمانی
 کیفیت خدمات
 اعتماد سازي
 دین گرایی

 ریزيبرنامه
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 واقع گرایی
 پویایی ساختار

 توجه به اخلاق جهانی
 استفاده از مشاوران

 تجربه گرایی
 عدالت مالی
 حمایت مالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استراتژي

 توسعه پایدار
 مشارکت جمعی

 تعهد به سودآوري
 عدالت اقتصادي

 توزیع عادلانه منابع
 جمع گرایی

 بهبود استانداردها
 هاي اخلاقی ترویج فعالیت

 محیطیفرهنگ زیست
 نیروي انسانی

 مسئولیت اجتماعی
 توجه به منافع ذینفعان

 هاي طبیعیتوجه به ارزشهاي دارایی
 هاي بلاعوضکمک

 ضایعات کاهش تولید
 محیطیتوسعه قابلیت زیست

 محیطیعملکرد زیست
 هاي اسلامیتوجه به ارزش

 عدالت ادراك شده
 مسئولیت پذیري مودیان

 خود اظهاري 
 عدم تبعیض
 قانونمندي

 تعهد 
 ایجاد رفاه

 ایحاد حس تعهد
 مسئولیت پذیري
 شفافیت قوانین
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 ضمانتهاي اجرایی
 جامعیت

 رسیدگی به دعاوي مشتریان
 
 
 
 
 

 عدم قطعیت

 تعهد عمل به قانون
 رسیدگی به تخلفات کارکنان

 قانونی بودن هزینه کردها
 اعمال مجازات انضباطی

 ثبات قوانین
 مبارزه با فساد

 تسلط به قوانین و مقررات
 نهادینه سازي قانون
 حذف قوانین مازاد

 بهبود قوانین
 قانونیعدالت 

 ریزي ملیبرنامه
 
 
 
 

 مشروعیت اجتماعی

 هاکنترل فعالیت
 هاي جامعهارزش

 فرهنگ زبست محیطی
 استانداردهاي اجتماعی

 مسئولیت اخلاقی
 همکاري اجتماعی

 کاهش ایجاد آلایندگی
 اصلاح و بازبینی قوانین

 
 
 

 نظارت و کنترل محیطی

 محیطیهاي زیستارزش
 محیطیسازماندهی زیست

 هدایت نیروي انسانی
 هاي عملیاتیفعالیت

 جلوگیري از آسیب به محیط زیست
 تحلیل گري مالی

 
 
 

 سیستم اطلاعات حسابداري

 به کارگیري فناوري اطلاعات
 فناوري اطلاعات بومی
 به روز بودن سیستم

 ارتقاي عملکرد سیستم
 محیطیارزیابی زیست

 هاي نرم افزاري و سخت افزاريزیر ساخت
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 هاي کاربرانمهارت

 
هاي اصلی و چرخش در ادامه جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی از روش تحلیل مولفه

ها  بعد به عنوان ابعاد مدل به همراه زیر مولفه 6واریماکس استفاده شده است که تعداد 
از  %84/95بعد به طور کلی  6اند. این گرفتهاستخراج شده در این بخش مورد بررسی قرار 

ها به عنوان یک شاخص براي معیار انتخاب زیر مولفه کنند.واریانس کل را تبیین می
و بالاتر است که با توجه به  70/0عوامل، دارا بودن ارزش ویژه بالاتر از یک و بار عاملی 

ها، . هر یک از این شاخصزیر مولفه مورد نظر انتخاب گردید 91این شرایط در نهایت 
 نمایش داده شده است. 3عوامل مربوطه و میزان بار عاملی آنها در جدول 

 . نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی3جدول 
سیستم 

اطلاعات 
 حسابداري

کنترل و 
نظارت 

 محیطیزیست

مشروعیت 
 اجتماعی

عدم 
 قطعیت

تعهد  استراتژي
مدیریت 

 ارشد

 عوامل
 هامولفه زیر         

 فرهنگ اخلاقی 0,764     
 منشور اخلاقی 0,735     
 مسئولیت اجتماعی شرکت 0,793     
 شفافیت مالی 0,744     
 عدالت سازمانی 0,784     
 هاي اخلاقینامهآیین 0,755     
 احترام و تکریم 0,876     
 ارزشهاي اعتقادي 0,765     
 مسئولیت پذیري 0,711     
 تصحیح رفتاري 0,744     
 تفویض اختیار 0,790     
 تعهد مدیریت 0,773     
 قانون گرایی 0,865     
 سازماندهی مناسب 0,843     
 نظارت دائمی 0,712     
 انعطف پذیري سازمانی 0,764     
 کیفیت خدمات 0,777     
 اعتماد سازي 0,705     
 دین گرایی 0,815     
 ریزيبرنامه 0,790     
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 واقع گرایی 0,792     
 پویایی ساختار 0,798     
 توجه به اخلاق جهانی 0,730     
 استفاده از مشاوران 0,766     
 تجربه گرایی 0,743     
 عدالت مالی 0,766     
 حمایت مالی 0,743     
 توسعه پایدار  0,744    
 مشارکت جمعی  0,833    
 تعهد به سودآوري  0,732    
 عدالت اقتصادي  0,762    
 توزیع عادلانه منابع  0,769    
 جمع گرایی  0,755    
 بهبود استانداردها  0,743    
 هاي اخلاقی ترویج فعالیت  0,811    
 محیطیفرهنگ زیست  0,865    
 نیروي انسانی  0,762    
 مسئولیت اجتماعی  0,833    
 توجه به منافع ذینفعان  0,787    
توجه به ارزشهاي   0,711    

 هاي طبیعیدارایی
 هاي بلاعوضکمک  0,803    
 کاهش تولید ضایعات  0,765    
 محیطیزیستقابلیتتوسعه  0,743    
 محیطیعملکرد زیست  0,781    
 هاي اسلامیتوجه به ارزش  0,764    
 ادراك شدهعدالت   0,850    
 مسئولیت پذیري مودیان  0,865    
 خود اظهاري   0,847    
 ادراك عدم تبعیض  0,843    
 قانونمندي  0,867    
 تعهد   0,846    
 ایجاد رفاه  0,755    
 ایحاد حس تعهد  0,789    
 مسئولیت پذیري  0,734    
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 شفافیت قوانین  0,731    
 اجرایی ضمانتهاي  0,769    
 جامعیت  0,754    
 رسیدگی به دعاوي مشتریان  0,738    
 تعهد عمل به قانون   761/0   
رسیدگی به تخلفات    784/0   

 کارکنان
 قانونی بودن هزینه کردها   734/0   
 اعمال مجازات انضباطی   755/0   
 ثبات قوانین   762/0   
 مبارزه با فساد   773/0   
 تسلط به قوانین و مقررات   790/0   
 نهادینه سازي قانون   770/0   
 حذف قوانین مازاد   745/0   
 بهبود قوانین   783/0   
 عدالت قانونی   752/0   
 ریزي ملیبرنامه   794/0   
 هاکنترل فعالیت    766/0  
 هاي جامعهارزش    843/0  
 فرهنگ زبست محیطی    791/0  
 استانداردهاي اجتماعی    794/0  
 مسئولیت اخلاقی    744/0  
 همکاري اجتماعی    803/0  
 کاهش ایجاد آلایندگی    754/0  
 اصلاح و بازبینی قوانین    633/0  
 محیطیهاي زیستارزش     854/0 
 محیطیسازماندهی زیست     764/0 
 هدایت نیروي انسانی     893/0 
 هاي عملیاتیفعالیت     711/0 
جلوگیري از آسیب به      856/0 

 محیط زیست
 تحلیل گري مالی     709/0 
 اطلاعاتفناوريبکارگیري      742/0
 فناوري اطلاعات بومی      732/0
 به روز بودن سیستم      795/0
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 ارتقاي عملکرد سیستم      845/0
 محیطیارزیابی زیست      765/0
هاي نرم افزاري زیر ساخت      795/0

 و سخت افزاري
 هاي کاربرانمهارت      867/0

 مقادیر ویژه اولیه کل 5,34 4,67 3,76 4,35 3,21 2,98
 درصد واریانس 25,84 28,49 14,65 12,76 7,65 6,54
 درصد تراکمی واریانس 25,84 54,33 68,89 81,65 89,30 95,84

 
شود. و ضریب تعیین استفاده می یافزونگ مدل از شاخص بررسیبراي بررسی کیفیت  

اعداد مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. معیار اصلی ارزیابی مدل ساختاري، ضریب 
دهد چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي تعیین است. این شاخص نشان می

درصد از تغییرات  7/88که  دهدنشان می 4گیرد. نتایج جدول مستقل صورت می
شود. بینی میهاي شناسایی شده (ابعاد مدل) پیشتوسط زیر مولفه ستیز طیمح يحسابدار

اگر شاخص افزونگی بیشتر از صفر باشد مقادیر مشاهده شده خوب بازسازي شده و مدل 
  ستیز طیمح يحسابدارتوانایی پیش بینی دارد. در این پژوهش این شاخص براي متغیر 

 الاي صفر است. ب

 هاي بررسی کیفیت مدل. نتایج شاخص4جدول 
 افزونگی ضریب تعیین مدل

 566/0 887/0  ستیز طیمح يحسابدار

 
در ادامه به بررسی روایی واگرا (تشخیصی) ابعاد مدل پرداخته شده است که یکی از  

ارائه شده  5لاکر است که نتایج آن در جدول  -هاي سنجش این روایی آزمون فورنلروش
ها کاملا ً از هم جدا هستند؛ یعنی مقادیر قطر اصلی دهد سازهنشان می 5است. نتایج جدول 

براي هر متغیر پنهان از همبستگی آن بعد با سایر بعدهاي پنهان انعکاسی موجود در مدل 
 بیشتر است.

 . نتایج شاخص فورنل لاکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا5جدول 
 ابعاد 1 2 3 4 5 6

 تعهد مدیریت ارشد 1     

 عدم قطعیت 831/0 1    
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 استراتژي 764/0 886/0 1   

 مشروعیت اجتماعی 566/0 576/0 577/0 1  

 کنترل و نظارت محیطی 677/0 544/0 766/0 687/0 1 

 سیستم اطلاعات حسابداري 466/0 677/0 663/0 855/0 577/0 1

 
گرفتن تحلیل عاملی تاییدي و ارزیابی سطح اثرگذاري هر یک در این بخش با در نظر  

ها بر روي متغیرهاي تعیین شده، به بررسی تحلیل مسیر روابط میان متغیرها پرداخته از سنجه
مربوط به  tمقدار آماره  4ضرایب روابط علی میان متغیرها و شکل  3شده است. شکل 

 دهد.ضرایب را نشان می
شود که با داشتن ضرایب همبستگی سازه بدین جهت ارائه می مدل تخمین استاندارد 

شود. در این مدل میزان روابط بین ها و بین ابعاد فراهم میدوتایی امکان مقایسه بین شاخص
شود. در صورتی که بارهاي عاملی بیشتر از سازه و بعد، و بعد به شاخص نشان داده می

 نظر از قدرت تبیین بالایی برخوردار هستند. توان بیان کرد سؤالات مورد باشد می 30/0
سازه کلی بر  3نشان داده شده است. شکل  3مدل تخمین استاندارد سازه کلی در شکل  

بعد تعهد مدیریت ارشد، استراتژي، عدم قطعیت، مشروعیت اجتماعی، نظارت و  6حسب 
متناظر با آن را نشان کنترل محیطی و سیستم اطلاعات حسابداري براي بررسی متغیر مکنون 

هاي سازه دهد بارهاي عاملی استاندارد شده مربوط به مولفهنشان می 3دهد. نتایج شکل می
 باشد.هستند؛ لذا احتیاج به اصلاح مدل نمی 30/0داراي بارهاي عاملی بالاي 

 شود. این مدل به این دلیلداري ارائه میپس از بیان مدل استاندارد، مدل اعداد معنی 
شود که معناداري رابطه بین سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص تعیین گردد. ارائه می

داري اعداد معنی دهدیم نشان وارائه شده است  4داري سازه کلی در شکل مدل اعداد معنا
 ای 1٫96بزرگتر از  tآماره  ریمقادبزرگتر است ( 96/1ها مدل از قدر مطلق عدد تمام مولفه

است)؛ لذا همبستگی  0٫05بودن روابط در سطح   معناداري دهنده نشان -1٫96کوچکتر از 
 شود. گیري متغیر مکنون سازه تایید میمدل اندازه
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 هاي مدل در حالت تخمین استاندارد. روابط علی میان زیر مولفه3شکل  

 

 
 معناداريهاي مدل در حالت تخمین روابط علی میان زیر مولفه .4شکل 
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و  GFI،  AGFIهاي نیکویی برازش شامل: در ادامه جهت برازش مدل از شاخص 
RMSEA  دهند که نتایج مدل نشان می 6استفاد شده است، مقادیر بدست آمده در جدول

هردو بیشتر از حد مورد نظر برآورد  AGFIو  GFIهاي قابل اعتماد است. چرا که شاخص
بوده است. همچنین، نسبت مربع کاي دو به  90/0از حد ملاك اند که این آماره بزگتر شده

  RMSEAدهد. علاوه بر این معیار خطاي ) مقدار مناسبی را نشان میX2/dfدرجه آزادي (
است. بر اساس  08/0برآورد شده که این مقدار کوچکتر از حد مجاز  03/0نیز برابر با 

تست شده در جامعه مورد نظر از  توان نتیجه گرفت که مدلبرآوردهاي ارائه شده می
دهد که برازش نسبتاً خوب و قابل قبولی برخوردار بوده است؛ بنابراین نتایج مدل نشان می

 مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار است.
 

 ھای مربوط بھ نیکویی برازش مدل. آماره٦جدول 
 نتیجھ
 برازش

مقادیر 
 پژوھش

 ھای برازششاخص نماد مالک

 برازش
 خوب

۳۴/۱ ۳≤ X2/df مربع بر -تقسیم کای
 درجھ آزادی

 برازش
 خوب

۰۳/۰ ۰۸/۰≤ RMSEA  ریشھ میانگین مربعات
 خطای برآورد

 برازش
 خوب

۹۴/۰ ۹/۰≥ GFI شاخص نیکویی برازش 

 برازش
 خوب

۹۱/۰ ۹/۰≥ AGFI  شاخص نیکویی برازش
 تعدیل شده

 برازش
 خوب

۹۵/۰ ۹/۰≥ CFI  برازش مقایسھ ایشاخص 

 برازش
 خوب

۹۳/۰ ۹/۰≥ IFI شاخص برازش افزایشی 

 برازش
 خوب

۹۲/۰ ۹/۰≥ NFI شاخص برازش نرم 

 برازش
 خوب

۹۶/۰ ۹/۰≥ NNFI شاخص برازش غیر نرم 

برازش 
 خوب

۷۶/۰ ۶۷/۰≥ R2 ضریب تعیین 
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 . مدل عملیاتی پژوهش6شکل

 گیرينتیجه
 نیدر ا اريیبس قاتیتحق ر،یهاي اخدر سال یطیمح ستیمباحث ز تیبامشخص شدن اهم

 ۀامر به ظهور شاخ نیا زیدر سراسر جهان صورت گرفته است. در حسابداري ن نهیزم
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روز افزون  تیبا وجود اهم اما ؛است شده منجر یطیمح ستیبه نام حسابداري ز ديیجد
در کشورهاي  یطیمح ستیمسائل ز ۀنیزم رها دداوطلبانه از سوي شرکت اتیانجام افشائ

 از ؛مورد توجه قرار نگرفته است رانیاست در ا ستهیموضوع آنچنان که شا نیا افته،یتوسعه 
 در ستیز طیمح يحسابداربر  رگذاریعوامل تاث ییدر شناسا یپژوهش حاضر سع نرویا

اعتبار الگو  زانیم نییو تع يریگمیتصم يرفتار يبورس اوراق بهادار تهران و ارائه الگو
 يهاشاخص ینسب تیاهم از جامع ییالگو ارائهاین پژوهش  یلذا هدف اصل دارد؛

نظریه داده بنیاد  کیپژوهش ابتدا با استفاده از تکن نیا در. است یطیمحستیز يحسابدار
به  سپس. است شده پرداخته یطیمح ستیز يحسابدار بر ارتأثیرگذ يهامؤلفه شناساییبه 

 معادلات روشاز  معتبر يالگو ارائهها و داده يریرپذیو تاث يرگذاریمنظور شدت تاث
پژوهش از  نیدر ا يحجم نمونه آمار نییتع جهتبه عمل آمده است.  يریگبهره يساختار

در  نفر 194 يروش حجم نمونه آمار نیاستفاده شده است که بر اساس ا یروش گلوله برف
 مورد پژوهش اتیادب ابتدا ،پژوهش اهداف به یابیدست راستاس درنظر گرفته شده است. 

با  سپس. نداهشد یطراح مصاحبه جهت نظر مورد سوالات و است گرفته قرار یبررس
 ارشد، عدم تیریمد تعهد مقوله 6) ادیداده بن هی(نظر يگراندد تئور کردیاستفاده از رو

 اطلاعات ستمیس و یطیمح کنترل و نظارت ،یاجتماع تیمشروع ،ياستراتژ ت،یقطع
 یطیمح ستیز يحسابدارعنوان عوامل موثر بر  به کی هر يهامولفه ریز و يحسابدار

 از کی هر تیاهم زانیم نییتع و موضوع تیاهم به توجه با ادامه دراست.  شده ییشناسا
 . است پرداخته يساختار معادلات روشبا  مذکور عوامل يبندتیالو به، عوامل

 عبارتند که استمقوله  ریز 27 يدارا ارشد تیریمد تعهدنشان داد پژوهش  یینها جهینت 
 عدالت ،یمال تیشفاف شرکت یاجتماع تیمسئول ،یاخلاق منشور ،یاخلاق فرهنگ: از

 ،يریپذتیمسئول ،ياعتقاد يهاارزش م،یتکر و احترام ،یاخلاق يهانامهنییآ ،یسازمان
 نظارت مناسب، یسازمانده ،ییگرا قانون ت،یریمد تعهد ار،یاخت ضیتفو ،يرفتار حیتصح
 ،يزیربرنامه ،ییگرانید ،يسازاعتماد خدمات، تیفیک ،یسازمان يریپذانعطاف ،یدائم
 ،ییگراتجربه مشاوران، از استفاده ،یجهان اخلاق به توجه ساختار، ییایپو ،ییگرا واقع

 یطیمحستیز يحسابدار يالگو يبر رو توانندیمکه  یمال تیحما و یمال عدالت
 رانیکه امروزه مد کرد انیب توانیم یجهنت نیا نی. در خصوص تببباشند رگذاریتاث
 ،ییشناسا یبه درست که آن شرط به ستیز طیمح با مرتبط يهانهیهز اند،افتهیدر

در ادامه . انجامندیم بالقوه سود جادیو ا ییداده شوند به صرفه جو صیو تخص يریگاندازه
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ست یز يحسابداردر  تیعدم قطعمولفه  بر موثر يهاشاخصپژوهش نشان داد  يهاافتهی
 نهیهز بودن یقانون کارکنان، تخلفات به یدگیرس ،تعهد عمل به قانون شامل یطیمح

 مقررات، و نیقوان به تسلط فساد، با مبارزه ن،یقوان ثبات ،یانضباط مجازات اعمال کردها،
 یمل يزیربرنامهو  یقانون عدالت ن،یقوان بهبود مازاد، نیقوان حذف قانون، يساز نهینهاد
 نیا توضیح در. دارند یطیمح ستیز يحسابداردر  تیدر عدم قطع ینقش مهمباشد و می

 يهاتیمحدود یبرخ وجود به توجه با حاضر عصر در  کرد انیب توانیم جهینت
 نیو تنگ شدن عرصه رقابت، همگان بر ا یدر تجارت جهان ژهیبه و ی،طیمحستیز

 دیبا تنها نه که هستند ياندهیفزا فشار تحت يتجار واحد رانیموضوع توافق دارند که مد
 اتیحاصل از عمل یطیمحستیز راتیتاث دیبلکه با دهند؛ کاهش را یاتیعمل يهانهیهز

 دولت، سهامداران، رینظ ییهاهاعمال فشار از طرف گرو نیخود را به حداقل برسانند. ا
اعمال  هاسازمان گرید و گذارانهیسرما کنندگان،مصرف ،یگروه يهارسانه

 يحسابدار يهاياستراتژبر  موثر يهامولفهپژوهش نشان داد  يهافتههمچنین یا .شودیم
 ،ياقتصاد عدالت ،يسودآور به تعهد ،یجمع مشارکت دار،یپا توسعه شامل یطیمح ستیز

 فرهنگ ،یاخلاق هايتیفعال جیترو استانداردها، بهبود ،ییگرا جمع منابع، عادلانه عیتوز
ارزش به توجه نفعان،یذ منافع به توجه ،یاجتماع تیمسئول ،یانسان يروین ،یطیمحستیز

 تیقابل توسعه عات،یضا دیتول کاهش بلاعوض، يهاکمک ،یعیطب هايییدارا هاي
 شده، ادراك عدالت ،یاسلام يهاارزشبه  توجه ،یطیمحستیز عملکرد ،یطیمحستیز

 جادیاتعهد،  ،يمندقانون ض،یتبع عدم ادراك ،يخود اظهار ،یانسان منابع يریپذ تیمسئول
و  تیجامع ،ییاجرا يهاضمانت ن،یقوان تیشفاف ،يریپذتیمسئول تعهد، حس حادیا رفاه،

 نهیهز تیریمد کرد انیب توانیم یجهنت نیا نیدر تببباشد. می انیمشتر يبه دعاو یدگیرس
 نهیساختار هز نیب یهماهنگ جادیآگاهانه با هدف ا ماتیاتخاذ تصم توانیمرا  کیاستراتژ

 .نمود فیتعر يعملکرد هر استراتژ يسازنهیبه نیهر سازمان و همچن يهاياستراتژبا 
 نهیهز تیریمد ياز ابزارها یکی ریتاث یبررس یطیمحستیز يهانهیهزمدیریت  از منظور

 یموضوع نوع نیا. است يساختار نۀیهز تیریمد مهم يهاتیفعالاز  یکیبر  ییاجرا
و کارکنان را به  رانیمد رایز است؛ شده یتلق ییاجرا نهیهز تیریمد بامرتبط  تیفعال
 يجار ياهژيدر مطابقت با استرات یطیمحستیز يهانهیکنترل و کاهش هز ت،یریمد

 درپژوهش  يهاافتهی علاوه بر این،. شودیم رسازندهیغ ماتینموده و مانع اتخاذ تصم قیتشو
 يهامولفه ریز شامل یاجتماع تیمشروعداد مولفه  نشان گرید یارتباط با سه مولفه اصل
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 ،یاجتماع ياستانداردها ،یطیمح زبست فرهنگ جامعه، يهاارزش ها،تیفعالکنترل 
 ن؛یقوان ینیبازب و اصلاحو  یندگیآلا جادیکاهش ا ،یاجتماع يهمکار ،یاخلاق تیمسئول

 ،یطیمحستیز يهاارزش يهامولفه ریز شامل یطیمحستیزو نظارت  کنترلمولفه 
 بیآس از يریجلوگ ،یاتیعمل يهاتیفعال ،یانسان يروین تیهدا ،یطیمحستیز یسازمانده

 یاطلاعات يها ستمیس عنوان تحت که آخرمولفه  و یمال يگرلیتحل و ستیز طیمح به
 یبوم اطلاعات يفناور اطلاعات، يفناور يریکارگ به يهاهمولف ریشامل ز است، تیریمد
 نرم يهاتساخ ریز  ،یطیمحستیز یابیارز ستم،یس عملکرد يارتقا ستم،یس بودن روز به

 . استکاربران  يهامهارت و يافزار سخت و يافزار
 و وانگ ؛)2018( همکاران و نیکوتمانند  ییهاپژوهش جینتا با پژوهش نیا جینتا 

و ) 2018لاتان و همکاران ( ؛)2018( همکاران و نوته ؛)2018(بورت ؛)2018( همکاران
 ي(استراتژ یمنابع سازمان نیب اندکرده انی) همسو است که ب2019و همکاران ( ماسو

) در استفاده از یطیمحستیز نانیارشد و عدم اطم تیریتعهد مد ،یشرکت یطیمحستیز
 تواندیموجود دارد که به نوبه خود  معنادارو  مثبت ايرابطه یطیمحستیز يحسابدار
 . ببخشدرا بهبود  هاشرکت یطیمحستیزعملکرد 

که  شودیم توصیه یحسابرس ياستانداردها گراننیتدو بهنتایج پژوهش  به توجه با 
 گزارش از نوع نیا کردن يکاربرد و ستیز طیمح يحسابدارهر چه بهتر  ياجرا يبرا

 آن تیاهم و یطیمحستیز ملاحظات به توجه با يحسابدار استاندارد نیتدو ،يحسابدار
 شودیم توصیهها حسابداران و حسابرسان شرکت به. دهند قرار نظر مد را امروز يایدن در
 با هاشرکت یطیمحستیز عملکرد و یطیمحستیز مسائل به مربوط اطلاعات يافشا به

 يهانهیهز از حاصل منافع دادن نشان پررنگ با و ورزند يشتریب اهتمام صداقت
 مسائل به شتریب چه هر دادن بها در را آنان  ها،شرکت رانیمد به یطیمحستیز
 طیدر حفظ مح یها نقش مهماز آنجا که سازمان ن،ی. علاوه بر اکنند بیترغ یطیمحستیز
 طیبر مح يموثر ریتاث يرضروریغ يپسماندها و ترددها تیریبا مد توانندیدارند و م ستیز
 يهاآموزش به مطالعه مورد يهاشرکت گرددیم شنهادیداشته باشند؛ لذا پ ستیز
 يادوره صورت به نی. همچنکنند يشتریب توجه انیمشتر و کارکنان یطیمحستیز

 به نسبت بازخوردها به توجه با و داده ارائه را یطیمحستیز عملکرد شفاف گزارشات
 .ندینما اقدام آن بهبود

 کردن يکاربرد يبرا شودیم شنهادیپموضوع به پژوهشگران  تیاهمبا توجه به  
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 به يگذارارزش جهت در ییکارها راه به يحسابدار قالب در یطیمحستیز ملاحظات
 با ستیز طیمح يحسابدار بر موثر عوامل يبندرتبهو به  کنند توجه یرکمیغ مسائل
 خبرگان دگاهید از کی هر تیاولو نییتع جهت...  و ANP، Topsis: مانند ییهاروش

 با انجام ندیفرآ در یپژوهش هرپژوهش،  يهاتیمحدود يدر راستا بپردازند.
 نیمهمتر از پرسشنامه یذات يهاتیمحدود که است مواجهه ییهاتیمحدود
 تا شد باعث مناسب یداخل قاتیتحق نبود نیهمچن. است حاضر پژوهش يهاتیمحدود

 و یقانون يهاتفاوت لیدل به دیشا سهیمقا نیا که شود سهیمقا یخارج قاتیتحق با جینتا
  .دهد قرار ریتاث تحت را هاافتهی یاعتبارسنج يحد تا مختلف جوامع در یفرهنگ
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