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چکیده
توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهمی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی و محیطی ،طی چند دهه گذشته ،مورد
توجه محافل علمی و بین المللی قرار گرفته است .اهمیت نقش حسابداری مدیریت در حوزه پایداری ،از یک سو در
ارایه اطالعات تسهیل کنندهی تصمیمات پایدار مدیران و از سوی دیگر در تامین اطالعات زاز به منوور گاارشگری
خلق ارزش پایدار برای ذینفعان است .تحلیل اطالعات این گاارشها به بهبود اثربخشی اقتصادی و محیطی و
اجتماعی و کارآیی آن ابعاد کمک می کند .از این رو ،پژوهش حاضر به بررسی اکتشافی عوامل انگیاشی و الاامات
حسابداری مدیریت توسعه پایدار و یکپارچگی پیامدهای حسابداری مدیریت پایدار با تصمیمات استراتژیک شرکت و
همچنین ارزیابی پیامدهای آن می پردازد و هدف غایی آن ،تدوین مدل یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار
است .برای این منوور از روش تحقیق کیفی نوریه داده بنیاد استفاده شده که دادههای زاز از طریق مصاحبههای
عمیق با خبرگان دانشگاهی و حرفهای کشور طی سالهای  69و  69استخراج و پس از کدگذاریهای باز ،محوری و
گاینشی ،دادههای حاصل از مصاحبهها و تجایه و تحلیل یافته ها ،مبنای توسعه الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت
توسعه پایدار قرار گرفت.
واژههای کلیدی :حسابداری مدیریت ،توسعه پایدار ،الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار.

 -1دانشجوی دکتری گروه حسابداری ،واحد قاوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قاوین ،ایران.
 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه بین المللی اما خمینی (ره) ،قروین ،ایران( .نویسنده مسئول) kordestani@soc.ikiu.ac.ir

 -3دانشیار گروه حسابداری ،واحد قاوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قاوین ،ایران.
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 -1مقدمه
چالش پایداری منابع به عنوان چالش اصلی
مدیریت در عصر حاضر مطرح است .پیشبینی افاایش
جمعیت جهان به نه میلیارد نفر در سال  ،2202در
صورت تولید و مصرف منابع در همین وضعیت کنونی،
باعث ایجاد چالشهای عمدهای در پایداری محیط
زیست و رفاه اجتماعی و همچنین موانع رشد پایدار
در جامعه و کسبوکار خواهد شد (آیفک (.)2211 ،)a
اطالعات حسابداری مدیریت ،میتواند در تصمیمات و
تخصیص پایدار منابع نقش مهمی ایفا کند .از این رو،
هدف پژوهش حاضر ،ارایه الگوی حسابداری مدیریت
مبتنی بر توسعه پایدار است.
در حوزه حسابداری توسعه پایدار ،در کشور
تحقیقات انگشت شماری (از قبیلِ دریائی و همکاران،
 ) 1361انجا گرفته است و عموماً تحقیقات مرتبط با
این حوزه بیشتر در زمینه افشای اطالعات مسولیت
اجتماعی است (از قبیل  :طالب نیا و همکاران1361 ،؛
حساس یگانه و برزگر1362 ،؛ علی خانی و مران
جوری (الف) 1363 ،؛ مهدوی و همکاران1361 ،؛
حاجیان نژاد و همکاران1361 ،؛ شفیعی و همکاران،
 1360؛ موسوی و همکاران ) 1360 ،ولی پیشینه
تحقیقات در حوزه گاارشگری پایداری (از قبیل:
سیرسی و الخاواس2212 ،1؛روکا و سیرسی2212 ،2؛
لودهیا و هس2211 ،3؛ فرناندز فیجو و همکاران،
2219؛ ژانگ و چن 2219 ،؛ ایمونیانا 1و همکاران،
2212؛ آرتی2212 ،0؛ آنتولین لوپا 9و همکاران،
 ،)2219گسترده است .در این میان تحقیقات کمتری
به حوزه حسابداری مدیریت با دیدگاه درون سازمانی
پرداخته است (از قبیل :اسکالتگر و سیوتورا2212، 9؛
میستری 2و همکاران2212 ،؛ ببینگتون و تامسون،6
2213؛ راپاسیولی .)2211 ،12به عالوه اینکه ،بیشتر
مطالعات صورت گرفته در حوزه عملکرد پایداری در
سطح شرکت ،تنها به تحلیل یک بعد از پایداری
شرکت پرداختهاند که عموماً آن بُعد پایداری زیست
محیطی است (از قبیل:عبدالعایا و همکاران2210 ،؛
عالمشاه1363 ،؛ پورزمانی و مشایخی فرد1361 ،؛
بحری ثالث و رضایی )1360 ،و بُعد پایداری اجتماعی
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مغفول مانده است (آنتولین لوپا و همکاران.)2219 ،
همچنین تحقیقات چندانی در زمینهی ترغیب و
الاامات اجرای یکپارچهی مولفههای توسعه پایدار
شرکتی در عمل و در راستای چشم انداز تصمیمات
استراتژیک شرکت نیا صورت نگرفته است (پاستی 11و
همکاران2211 ،؛ ماس و همکاران2219 ،؛ ببینگتون و
تامسون .)2213 ،در حالی که نقش حسابداری
مدیریت در حوزه پایداری ،از یک سو در ارایه اطالعات
تسهیل کنندهی تصمیمات پایدار مدیران و از سوی
دیگر در تامین اطالعات زاز به منوور گاارشگری
خلق ارزش پایدار برای ذینفعان حایا اهمیت است.
تحلیل اطالعات این گاارشها به بهبود اثربخشی
اقتصادی و محیطی و اجتماعی و کارآیی آن ابعاد
کمک میکند .با این توضیحات مشهود است که دانش
و پژوهش در خصوص حسابداری مدیریت توسعه
پایدار هنوز بسیار محدود است و در یک مرحله
اکتشافی به سر میبرد .از اینرو مطالعه درباره الگوی
یکپارچهی حسابداری مدیریت توسعه پایدار دارای
اهمیت است.
توجه به خلق مایت رقابتی صرفاً از بُعد اقتصادی
در افق بلندمدت نمیتواند تامین کننده انتوار ذی-
نفعان باشد .بنابراین ،شرکتها برای کسب مشروعیت
بیشتر و تامین خواستههای تمامی ذینفعان ،راهی جا
التاا به حرکت به سوی «پایداری شرکتی» ،در سه
بُعد اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی ،ندارند .بر
این اساس سوال اصلی پژوهش این است که چگونه
میتوان شرکتها را به نوا حسابداری مدیریت
توسعه پایدار ترغیب نمود به صورتی که با اهداف
استراتژیک سازمان یکپارچه باشد ،الاامات این مهم
چیست ،پیادهسازی آن چه پیامدهایی خواهد داشت و
چگونه میتوان به ارزیابی این پیامدها پرداخت تا نتایج
ارزیابی ها ،خود محرکی برای پیامدهای مثبت آتی
باشد؟ از این رو ،برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش،
روش «نوریه داده بنیاد» بکار گرفته شده است .بر
پایه روش داده بنیاد ،با بررسی مروری و سیستماتیک
ادبیات پژوهش ،مشاهده و مصاحبه از خبرگان و
یادداشت نگاری ،از طریق کدگذاری مفهومی مصاحبه-
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ها و در سه مرحله کدگذاری «باز» (مفهو سازی)،
«محوری» (مقوله سازی) و سپس «انتخابی» مقولهها
(یافتن رابطه بین مقولهها در جهت مدل سازی) ،اقدا
به شناسایی مهمترین عوامل انگیاشی (عوامل علّی)،
الاامات (زمینه ای و مداخله گر) و راهبردها ،پیامدها و
نحوهی ارزیابی پیامدهای حاصله ،پرداخته شد و در
نتیجه اقدا به طراحی الگوی یکپارچهی حسابداری
مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار گردید.
از آنجا که بیشتر پژوهشهای داخلی و خارجی
در حوزه حسابداری برای توسعه پایدار در زمینه
گاارشگری مالی توسعه پایدار است و پژوهشهای
صورت گرفته در حوزه حسابداری مدیریت پایدار نیا
بیشتر منحصر به مطالعه موردی برخی تکنیکهای
حسابداری مدیریت با تاکید بر بُعد زیست محیطی
است ،پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی یکپارچه
حسابداری مدیریت توسعه پایدار از طریق بررسی
اکتشافی مشوقها ،الاامات ،راهبردها ،پیامدها و
ارزیابی پیامدهای پیادهسازی نوا یکپارچهی
حسابداری مدیریت مبتنی بر اهداف سه گانه
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی توسعه پایدار ،دارای
نوآوری است و دانش افاایی پژوهش حاضر را میتوان
به شرح زیر برشمرد:
 حسابداری مدیریت را به توسعه پایدار پیوند
میزند و بر اهمیت نقش حسابداری مدیریت
در بهبود پایداری می افااید.
 انگیاهها ،الاامات ،راهبردها و پیامدهای
بکارگیری حسابداری مدیریت مبتنی بر توسعه
پایدار را تبیین می کند.
 در مجموع این پژوهش به توسعه ادبیات
مرتبط با حسابداری مدیریت مبتنی بر توسعه
پایدار منجر میگردد.
در ادامه در بخش  ، 2مبانی نوری و مروری بر
پیشینه پژوهش ،در بخش  ،3روششناسی و نحوه
گردآوری اطالعات ،در بخش  ،1یافتههای پژوهش و
در پایان در بخش  ،0بحث و نتیجهگیری ارایه می-
شود.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2پایداری شرکتی و توسعه پایدار
خاستگاه مفهو پایداری شرکتی به تعریف
«توسعه پایدار» توسط کمیسیون جهانی محیط زیست
و توسعه 10با عنوان کمیسیون برانتلند 19در سال
 1629مربوط میشود که بر اساس آن ،توسعه پایدار
مستلا توسعه بلندمدت و یکپارچه در سه بعد
موفقیت اقتصادی ،سرمایه اجتماعی و مسولیتپذیری
زیست محیطی در شیوههای عملیاتی و مدیریت
شرکت است (بنت و همکاران .)2213 ،در گاارش
برانتلند ( )1629توسعهی پایدار اینگونه تعریف شده
است« :توسعهای که نیازهای زمان حال را برآورده
سازد بدون آنکه توانایی نسلهای آینده در برآورده
سازی نیازهایشان را به خطر اندازد (برانتلند،
.»)1629
بر پایه این تعریف ،پایداری شرکت را میتوان به
عنوان «استراتژی کسبوکار و سرمایهگذاری که به
دنبال استفاده از بهترین شیوههای تجاری برای
متعادل ساختن نیازهای ذینفعان فعلی و آینده باشد»
تفسیر کرد که بر پایه تئوری ذینفعان بنا نهاده شده و
شرکتها را در قبال ذینفعان خود مسئول میداند
(سیرسی و الخاواس .)2212 ،پایداری تنها به عنوان
مسالهای اخالقی مطرح نمیشود بلکه برای عملکرد
اقتصادی نیا رهنمود کاربردی دارد (بنت و همکاران،
.)2213
جامعه حسابداری از دهه  1662که به موضوع
رابطه بین حسابداری و پایداری ورود کرد ،تالش
داشت که چگونه میتوان با استفاده از تکنیکهای
حسابداری به مقابله با چالشهای توسعه پایدار
پرداخت (ببینگتون و تامسون .)2213 ،در این زمینه
در ادبیات ،دو دیدگاه متفاوت تحلیلی ،توسعه یافته
است:
« )1دیدگاه انتقادی» که استدزال میکند ،مفهو
پایداری و استفاده از آن در حسابداری به طور
عمدی ساده شده و در جهت حمایت از منافع
تجاری شرکتها منحرف شده است .از جمله
طرفداران این دیدگاه میتوان به «گرای،
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2212؛ تریگیدا ،میلن و کرینا»2211 ،19
اشاره نمود.

یک سازمان و فرآیندهای تصمیمگیری برای دستیابی
به خلق ارزش پایدار و همچنین در شفافتر شدن و

« )2دیدگاه مدیریتی» که رویکرد عملگرایانهتری
را اتخاذ میکند و تصدیق میکند که رابطهی
حسابداری پایداری با منافع کسبوکار
اجتنابناپذیر است ،از جمله طرفداران این
دیدگاه میتوان به «بوریت2212 ،؛ بوریت و
اسکالتگر »2212 ،اشاره نمود (پاستی و
همکاران.)2211 ،
بر مبنای دیدگاه مدیریتی چالش اصلی ،ورود
مسایل پایداری در تصمیمات برنامهریای ،تخصیص
سرمایه و ارزیابی عملکرد است .به گونهای که مسایل
مربوط به محیط زیست و اجتماع بتوانند در تصمیم-
گیریهای اصلی شرکت ادغا شوند (پاستی و
همکاران :2211 ،اپستین و بوهواک .)2212 ،12در
پژوهش حاضر نیا برای طراحی الگوی یکپارچهی
حسابداری مدیریت توسعه پایدار ،از دیدگاه مدیریتی
به مساله رابطه بین حسابداری مدیریت و توسعه پایدار
نگریسته میشود.

آگاهی بخشی از چگونگی ارزش خلق شده برای ذی-
نفعان ،میتوانند نقش راهبری ایفا کنند .اساساً
حسابداری برای پایداری ،موجب بهبود در تصمیم-
گیری در مسایل کسب و کار به شرح موارد ذیل می-
گردد:
 در پاسخ به عد اطمینان و ریسک و فرصت-
های رشد در بازارهای در حال توسعه و جدید.
 نوآوری فرآیندها ،محصوزات و خدماتی که
میتوانند منافع اجتماعی را فراهم آورند.
 محرک بهره وری عملیاتی و کاهش هاینه ها؛
و ...
 سودمندی در تصمیمات گروههای مختلف
ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،و تامین
کنندگان مواد اولیه (آیفک (.)2211 ،)a
حسابداری مدیریت یکپارچه توسعه پایدار را می-
توان به عنوان شاخهی درون سازمانیِ حسابداری و در
ارتباط با گاارشگری پایداری تعریف نمود که در عصر
فراصنعتی ،عالوه بر تامین نیازهای اطالعاتی از بُعد
اقتصادی ،نیازهای اطالعاتی محیطی و اجتماعی ذی-
نفعانش را نیا تامین مینماید .برای اجرای سیاست-
های توسعه پایدار ،میتوان از شیوههای مختلف
حسابداری مدیریت پایدار استفاده نمود که در راس
آنها میتوان از شیوههای حسابداری مدیریت زیست

 -2-2نقش حسابداری مدیریت در پایداری
شرکتی
امروزه سازمانها با چالش در مورد چگونگی
تطبیق استراتژیها ،مدلهای تجاری و شیوههای
پاسخگویی به چالشهای اجتماعی و زیست محیطی
خود در هنگا ایجاد موفقیت مالی و خلق ارزش برای
سهامداران خود مواجه هستند .با این حال ،بر اساس
اطالعات موسسه ارزیابی و مدیریت محیطی  ،16تنها
 13درصد از شرکتها از مهارتهای زاز برای مواجهه
با این چالشها برخوردارند و در اقتصاد پایدار رقابت
میکنند (وایت .)2210 ،اگرچه امروزه پایداری در
برنامههای بسیاری از سازمانها جای دارد .با این حال،
مسایل مسولیت زیست محیطی و اجتماعی به طور
معمول از استراتژی کسب و کار اصلی جدا است و
سازمانهای بسیار کمی آن مسایل را در دستور کار
مدیران اجرایی و مدیران مالی قرار میدهند.
حسابداران در برقراری عوامل پایداری در استراتژی
4

محیطی (سیستم مدیریت زیست محیطی) ،حسابداری
مدیریت کربن ،مدیریت زنجیره تامین پایدار /سبا،
اجرای الاامات ایاو  ،11222اجرای الاامات ایاو
 ،29222بهایابی مبتنی بر فعالیت پایدار /مدیریت
مبتنی بر فعالیت پایدار ،گاارشگری اجتماعی و
زیست محیطی و کارت ارزیابی متوازن پایدار ،نا برد.
برای درک بهتر مفهو پایداری شرکتی در ادامه،
مثلث پایداری مورد بحث قرار میگیرد.
مدل کالسیک پایداری ،مثلث پایداری است که
تاکید بر سه ضلع اثربخشی زیست محیطی ،اجتماعی
و اقتصادی دارد .البته با توسعه تحقیقات بعدی ،این
مدل به ابعاد دیگری نیا توسعه یافت از جمله بُعد
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سیاسی (زاهدی و نجفی ) 1320 ،و بُعد مالی (برگمن،
.)1363

به واسطهی «کارایی زیست محیطی» و «کارایی
اجتماعی» اندازهگیری میشود« .کارایی زیست

مثلث پایداری یکپارچه (شکل شماره  )1برگرفته
از پروژه بنت و همکاران ( )2213است که البته پیش
از آنها ،اسکالتگر و همکاران ( )2222نسخه اولیه این
مثلث را ارایه نموده بودند .این مثلث از طرفی به درک
و تبیین اجاای پایداری شرکتی مشتمل بر دیدگاههای
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی کمک میکند و
از سویی دیگر به شناسایی نقش حسابداری مبتنی بر
پایداری برای حمایت از مدیریت در تصمیمگیری و
انتخاب فرصتها و شناسایی تهدیدهای استراتژیک از
طریق تهیه اطالعات مورد نیاز در سه بُعد مذکور به
منوور یکپارچه سازی این اطالعات با راهبردها و
تصمیمات مدیریت کمک مینماید.
چالش حسابداری پایداری به جای ارایه اطالعات
صرفاً اقتصادی به مدیریت ،ارایه اطالعات در مورد
سایر جنبهها است .چالش مدیریت پایداری ،دستیابی
به عملکرد بیشینه محیطی و اجتماعی به طور هم-
عرض با عملکرد اقتصادی است و این مهم به ترتیب،

محیطی» به عنوان معیاری نسبی از یک معیار
اقتصادی و یک معیار اکولوژیکی تعریف میشود و این
کارایی را می توان به عنوان نسبت ارزش افاوده کسب
شده به آثار مخرب زیست محیطی اضافه شده در هر
واحد تعریف کرد .به طور مشابه« ،کارایی اجتماعی»
می تواند به عنوان معیار نسبی از یک معیار اقتصادی و
اثر اجتماعی تعریف شود ،به عنوان مثال ،ارزش افاوده
نسبت به تعداد حوادث و سوانح به وقوع پیوسته در
محیط کار کارکنان« .عدالت زیستی» نیا نشان دهنده
رابطه بین اهداف محیطی و اجتماعی است .چالش
اصلی برای هر شرکت این است که تما این جنبههای
مختلف را یکپارچه کند .این امر هم مستلا پیگیری
همامان همه جنبهها و هم یکپارچهسازی اطالعات
حسابداریِ مربوط به پایداری با سیستمهای
حسابداری و اطالعاتیِ سنتی است (بنت و همکاران،
.)2213

شکل شماره ( -)1ساختار یکپارچه نیازهای اطالعاتی پایداری شرکتی با مثلث پایداری
(بنت و همکاران)2213،

حسابداری پایداری به شدت تحت تاثیر محیط
فرهنگی ،اجتماعی و ملی کشورها است .در همین
راستا اورتاس و همکاران ( ،)2210به بررسی نقش
تفاوت های اجتماعی ،فرهنگی ،قانونی ،مقرراتی و

اقتصادی شرکتهای متعهد به طرحهای داوطلبانهی
ویژهی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ابعاد مختلف
پایداری در سه کشور با بازاترین تعداد شرکتهای
متعهد به قرارداد جهانی سازمان ملل متحد یعنی
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اسپانیا ،فرانسه و ژاپن پرداختند .نتایج پژوهش آنها
حاکی از این است که شرکتهای اسپانیایی و

پیشنهاد دادهاند که در شکل شماره ( )2نشان داده
شده است .چارچوب آنها بر اساس دو دیدگاه

فرانسوی ،سطوح مشابهی از عملکرد اجتماعی و
حاکمیت شرکتی را نشان می دهند و از این حیث
دارای سطوح بازاتری در مقایسه با شرکتهای ژاپنی
هستند .در حالی که شرکتهای ژاپنی دارای تعهد
بیشتری به مسائل زیست محیطی هستند .این نتایج،
تاثیر بالقوهی تفاوتهای فرهنگی را نشان میدهند که
ریشه در پیشزمینههای مذهبی متمایای دارند .در
حالی که سنت کاتولیک – که در فرانسه و اسپانیا
رواج دارد – بر آسایش انسان تاکید دارد و بُعد
اجتماعی را به وسیلهی اصول مسیحیت ،تشویق
میکند ،سنتهای شینتوئیستی/بودائیسم – 21که در
ژاپن رواج دارند – عمدتا بر طبیعت و محیط زیست
تاکید دارند.
ماس و همکاران ( )2219چارچوب جامع و
یکپارچهای از چهار مفهو ارزیابی عملکرد ،حسابداری
مدیریت ،کنترل مدیریت و گاارشگری پایداری

شفافیت (تاکید بر رویکردها و رویههای برون سازمانی)
و بهبود عملکرد (تاکید بر رویکردها و رویه های درون
سازمانی) طراحی شده است .بر اساس این الگو اگر
شرکتها دادههای عملکرد خود را با گاارشگری
یکپارچه کنند اما نتوانند آنها را با تصمیمگیریهای
مدیریتی یکپارچه سازی نمایند ،این امر نمیتواند
کمکی به حل مساله توسعه پایدار نماید و برای جامعه
نمی تواند خلق ارزش کند .بنابراین یکپارچهسازی
سیستم حسابداری مدیریت مبتنی بر خلق اطالعات
پایدار با سیستم گاارشگری مالی ،میتواند عالوه بر
تسهیل در تصمیمگیریهای مدیریت در مسایل
پایداری ،به شفافیت گاارشگری پایدار نیا کمک کند و
زمینه را برای ارزیابی شرکت توسط ذینفعان با
استفاده از شاخصهای گذشتهنگر و آینده نگر فراهم
آورد.

شکل شماره ( :)2چارچوب یکپارچه جامعی از روابط ارزیابی ،حسابداری مدیریت ،کنترل و گزارشگری پایداری
(ماس و همکاران.)2219 ،
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نقش حسابداران مدیریت در یک سازمان ارتباط
تنگاتنگی با تحقق اهداف پایدار سازمان دارد .برای این

که از دیدگاه حسابداران مدیریت ،گرایش به بکارگیری
از تکنولوژیهای جدیدتر ،از مهمترین محرکهای

منوور سازمان باید اهدافش را در خصوص دستیابی به
توسعه پایدار به صورت ویژه برای حسابداران مدیریت
مشخص کند ،تا از این طریق اجرای شیوههای پایدار
حسابداری مدیریت با استراتژی سازمان یکپارچه گردد
(میستری و همکاران ) 2212 ،و همچنین با یکپارچه-
سازی اطالعات حسابداری مدیریت پایدار و گاارشگری
پایدار ،هدفِ خلق ارزش پایدار برای ذینفعان محقق
گردد .در ادامه پیشینه پژوهش مورد تحلیل قرار می-
گیرد.

رشد توسعه پایدار است و قوانین و مقررات و تصویر
اجتماعی سازمان ،عوامل مهمی جهت دستیابی
سازمان به توسعه پایدار است .بنت و همکاران
( )2213نشان دادند که اطالعات غیرمالی بیشتر از
اطالعات مالی در پایداری نقش دارند و تحلیل
اطالعات آینده محور برای برنامهریای و اهداف بودجه
بندی عالوه بر اینکه به سهامداران در ارزیابی آینده
شرکت کمک میکند ،پیا هایی را به جامعه ارسال
می کنند که بر اساس مفروضات تئوری مشروعیت،
حاوی انطباق ارزشهای شرکت با ارزش های جامعه
باشد (لیندبلو  ) 1661 ،22و منجر به انعکاس سیمای
مطلوبتری از شرکت ناد ذینفعان میگردد.
استاچاینی 22و همکاران ( )2219مساله یکپارچه-
سازی گاارشگری درون سازمانی و برون سازمانی را
مورد مطالعه قرار دادند .آنها به تجایه و تحلیل نقش
گاارشگری یکپارچه 23که از سوی انجمن گاارشگری
یکپارچه بین المللی 21توصیه شده است در مدیریت
پایداری پرداختند .تجایه و تحلیل محتوایی آنها
نشان میدهد که شرکتها از روش گاارشگری
یکپارچه حمایت نمیکنند و شرکتها نه تنها افشای
محدودی از موارد پیش بینی و کمّی اقدامات خود
برای دستیابی به نتایج پایدار را ارائه میدهند بلکه از
ارائه اطالعاتی که عملکرد پایداری آنها را از لحاظ
نتایج اجتماعی و محیطی ضعیف نشان دهد نیا
خودداری میکنند.
در ایران نیا ،پورزمانی و مشایخی فرد ( )1361با
یکپارچه نمودن مفاهیم ارزیابی چرخه عمر و هاینه-
یابی چرخه عمر ،روش جامعی از حسابداری مدیریت
زیست محیطی با رویکرد یکپارچه برای طراحی تولید
سبا و سنجش سبای محصول به لحاظ ارزیابی ریسک
اثرات مختلف زیست محیطی و عملکرد شرکتهای
فعال در صنعت کاشی و سرامیک معرفی نمودند.
بحری ثالث و رضایی ( )1360نیا در یک مطالعه
موردی در شرکت تولیدی سیم و کابل به بررسی
جنبه مختلف حسابداری مدیریت و چرخه تولید

 -3-2پیشینه پژوهش
ببینگتون و تامسون ( )2213در مقالهای به منوور
تعیین مرز مشترکی بین مسایل توسعه پایدار و شیوه-
های حسابداری مدیریت ،به تحلیل مجموعهای از
مقازات پرداختند .آنها دریافتند در حالیکه این
مقازات به برخی از ارتباطات حسابداری مدیریت با
مسایل توسعه پایدار پرداختند ،ولی مستقیما با ادبیات
توسعه پایدار و تفکر توسعه پایدار معاصر ارتباط برقرار
نکردند .در این مقاله آنها تالش داشتند ،محیط
دانشگاهی حسابداری بتواند به طور موثر در درک
تفکر توسعه پایدار کمک کند .آنها بر این باورند که
توسعه پایدار در حال عبور از مرز ارتباطی شیوهها و
تئوری های حسابداری مدیریت به مرحله تحقق عملی
است .راپاسیولی ( )2211نشان داد بسیاری از شرکت-
ها به دلیل عد استفاده از مهارتهای حسابداری
مدیریت ،از بینش ،تجایه و تحلیل و گاارشگری تاثیر
عوامل زیست محیطی و اجتماعی بر عملکرد تجاری،
بیبهره هستند .نتایج نورسنجی آنها از 1122
نماینده حسابداران مدیریت خبره جهانی از  66کشور
جهان نشان میدهد که فقط  10درصد از حسابداران
مدیریت در حال حاضر درگیر مسایل مربوط به
پایداری هستند.
از این رو ،موانع گرایش و دستیابی شرکتها به
حسابداری برای پایداری مورد توجه محققان قرار
گرفته است .میستری و همکاران ( )2212نشان دادند
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محصول ،با رتبهبندی میاان رعایت معیارهای مختلف
زیست محیطی نشان دادند که کیفیت ،انتشار در هوا

(غیرآزمایشی) میباشد .از آنجا که مرور پژوهشهای
پیشین حکایت از خال الگوهای موجود در تبیین پدیده

و آب یا خاک ،هاینه ،پیشبینی آلودگی و انعطاف-
پذیری دارای رتبه پایینی هستند .هر دو پژوهش
داخلی فوق صرفا به بررسی تکنیکهای حسابداری
مدیریت در بعد زیست محیطی پرداختهاند.
بررسی پژوهشهای انجا شده در حوزه
حسابداری مدیریت یکپارچه توسعه پایدار نشان می-
دهد برای پیادهسازی اهداف توسعه پایدار هنوز عامی
جدی به طور عا در حسابداری و به صورت خاص در
تکنیکهای حسابداری مدیریت دیده نمیشود.
یکپارچگی در تکنیکها و ساختارهای اطالعاتی و
یکپارچگی تصمیمها و رفتارهای مدیران و کارکنان با
اهداف و استراتژیهای پایدار سازمان میتواند نقش
مهمی در رفع موانع موجود ایجاد نماید .با توجه به
پژوهشهای متعدد خارجی و محدود داخلی انجا
شده در این حوزه ،هنوز مدلی که بتواند به صورت
یکپارچه عوامل انگیاشی ،الاامات ،راهبردها و
پیامدهای حسابداری مدیریت توسعه پایدار را معرفی
کند ،ارایه نشده است و انگیاه اصلی پژوهش حاضر
ارایه چنین مدلی است.

انگیاه پیادهسازی ،شناسایی الاامات و راهبردها و
ارزیابی پیامدهای حسابداری مدیریت توسعه پایدار
دارد ،انتوار میرود بکارگیری روش نوریهی برخاسته
از دادهها (داده بنیاد) پژوهشگر را در پاسخ به
پرسشهای اصلی پژوهش به شرح ذیل به نحو
مطلوبی یاری نماید:
 )1چگونه میتوان شرکتها را ترغیب به حسابداری
مدیریت یکپارچه توسعه پایدار نمود؟
 )2الاامات داخلی (زمینهای) و محیطی (مداخلهگر)
حسابداری مدیریت یکپارچه توسعه پایدار کدامند؟
 )3راهبردهای حسابداری مدیریت توسعه پایدار در
عمل و به صورت یکپارچه با تصمیمات بلندمدت و
استراتژیک سازمان چیست؟
 )1پیامدهای حسابداری مدیریت یکپارچه توسعه
پایدار چیست؟ و
 )0چگونه می توان آن پیامدها را مورد اندازهگیری و
ارزیابی قرار داد تا موجب تقویت پیامدهای آتی
گردد؟
پرسشهای اصلی پژوهش در قالب مدل مفهومی
نمایش داده شده در شکل شماره  3تدوین شده است.
این مدل مفهومی از مدل پارادایمی استراوس و
کوربین ( )1662برگرفته شده است که به منوور
تدوین الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت مبتنی بر
توسعه پایدار مورد استفاده قرار میگیرد.

 -3روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع بنیادی محسوب میشود و با
توجه به گردآوری دادهها به صورت کامالً طبیعی و
بدون دستکاری ،در زمره پژوهشهای توصیفی

شکل شماره ( :)4مدل مفهومی پژوهش
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اباارهای گردآوری دادهها ،مصاحبه و یادداشت
برداری است که به روش میدانی انجا گرفت و از
مصاحبهی عمیق از نوع نیمه ساختاریافته به عنوان
اصلیترین اباار جمعآوری دادهها استفاده شد .در
جریان انجا مصاحبهها از مصاحبه شوندگان
درخواست شده که به  0سوال اصلی پژوهش جهت
شناسایی عوامل و مقوله های مدل مفهومی به شرح
فوق ،پاسخ دهند .در هنگا تحلیل مصاحبههای پیاده
شده ،پژوهشگر فعازانه اقدا به نوشتن یادداشتهای
پژوهش نمود .جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان
دانشگاهی و حرفهای کشور در حوزه حسابداری
مدیریت طی سالهای  69و  69است .برای انتخاب
نمونه ،از ترکیب روشهای «هدفمند قضاوتی» و
روش «گلوله برفی» استفاده شد که روشی
غیراحتمالی است .به جا چند نفر نخست که مستقیما
توسط محقق براساس معیارهای موردنور انتخاب
شدند ،سایر خبرگان عالوه بر معیارهای خبرگی توسط
پیشنهادهای خبرگان اولیه انتخاب گردیدند.
از طرفی کفایت (اشباع) نمونهگیری با روش
نمونهگیری نوری تحقق یافت .در این روش ،نمونه-
گیری تا جایی ادامه پیدا میکند که الگو به حد
ساخت و اشباع برسد .در انجا این عمل از شیوهای
استفاده میشود که مستلا همزمانی و انتخاب متوالی
دادهها و تحلیل آنهاست( .استراوس و کوربین،
 .)1362از این رو پس از انجا دوازده مصاحبه با
خبرگان دانشگاهی و حرفهای ،دادههای گردآوری شده
به اشباع نوری رسید و نیازی به انجا مصاحبههای
جدید وجود نداشت .مدت هر مصاحبه نیا به طور
متوسط  10دقیقه به طول انجامید.
 -1-3روش تجزیه و تحلیل دادهها
تحلیل دادهها با کدگذاری باز (شناسایی مقولهها،
مشخصهها و ابعاد) آغاز شد ،با کدگذاری محوری
(بررسی شرایط ،راهبردها و پیامدها) و با کدگذاری
انتخابی (شکل دادن نوریه حول یک مقوله) ادامه
یافت.

کدگذاری باز :به منوور کدگذاری باز ،پس از
انجا هر مصاحبه ،جمالت اصلی از مصاحبهها
استخراج شد و برچسب مفهومی متناسب با آن بر
جمله زده شد و اولین مرحله کدگذاری انجا گردید.
سپس با مقایسه مفاهیم استخراج شده با هم،
مفاهیمی که شباهت محتوایی بیشتری به هم داشتند
در سطح انتااعیتری مفهو سازی شدند که در واقع
مقوله های فرعی مدل به این ترتیب بدست آمد .برای
مثال ،این فرایند کدگذاری در قالب نقل قول بخشی از
مصاحبه با یکی از خبرگان که در خصوص مشوقها و
الاامات حسابداری مدیریت توسعه پایدار انجا شده
است ،به شرح ذیل ارایه میشود:
« ...شرکتها نه تنها در داخل کشور
با رقابت رو به رو هستند [فشار رقابت در
سطح ملّی] بلکه در صحنه جهانی نیا با
رقابت روبهرو اند [فشار رقابت در سطح
جهانی و جهانیسازی] .به عنوان مثال
شرکتهای ژاپنی با شرکتهای آلمانی
رقابت میکنند یا سایر کشورها رو هم
میشه مثال زد .خُب این یه عامل فشار
است [پاسخ به فشار سایر شرکتها و
صنعت] .مقوله دو به نور من تحوزات
تکنولوژیک هست که میشه به چند بخش
تقسیم کرد یکی تکنولوژی عملیات هست
که ماشینآزات ،تجهیاات و دستگاهها
متحول میشن و هایتک میشن
[تحوزات در تکنولوژی تولید و عملیات] و
شرکتها باید بتونن تکنولوژیهای
خودشون رو به روز نگه دارن تا بتونن
رقابت کنن [رقابتپذیری و انگیاههای
رقابتی] بنابراین برای اینکه تکنولوژی رو
بتونن به روز نگه دارن نیاز به مدیریت
منابع و ارزیابی پروژه های سرمایه ای
دارند»...،
با بررسی نقل قول فوق و با برچسب مفهومی زدن
بر برخی جمالت مصاحبه پنج مفهو شناسایی شد که
عبارتند از-1« :فشار رقابت در سطح ملّی»؛ «-2فشار
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رقابت در سطح جهانی و جهانی سازی»؛ «-3پاسخ به
فشار سایر شرکتها و صنعت»؛ «-1تحوزات در
تکنولوژی تولید و عملیات»؛ «-0رقابتپذیری و
انگیاههای رقابتی» .البته اشاره به مفاهیم مابور فقط
منحصر به نقل قول بازا نمیشود بلکه در مصاحبههای
دیگر هم وجود داشت و در فرایند مقایسه دادهها با
هم ،برچسبهای مفهومی فوق بر آنها نیا زده شد و
بدین وسیله مفاهیم استخراج شده در مصاحبههای
دیگر نیا تکرار شده است که با بررسی و مقایسه
دقیقترِ چهار مفهو به شمارههای ( 3 ،2 ،1و  ،)0در
سطح انتااعیتری میتوان مفهو «مایت رقابتی
پایدار» به این مفاهیم اختصاص داد که مفاهیم قبلی
را نیا پوشش میدهد .بدین ترتیب از چهار مفهو
فوق ،یک مقوله استخراج گردید که به عنوان یک
مقوله فرعی از مقوله علّی در کدگذاری محوری طبقه-
بندی میشود .در سایر مصاحبهها هم به همین شکل
کدگذاری انجا شد و براساس وجوه اشتراک بین
کدها ،مقولههای فرعی و اصلی در سطوح بازاتری
دستهبندی شدند .به همین ترتیب ،مقولههای مختلف
مرتبط با سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه
پایدار شناسایی و استخراج شده است.
سپس در مرحله کدگذاری محوری یا سطح دو
کدگذاری ،بر اساس مدل پارادایمی استراوس و
کوربین( ،)1662مقولههای فرعی در قالب مقولههای
«علّی»« ،اصلی»« ،راهبردها»« ،زمینهای»« ،مداخله-
گر»« ،پیامدها» و «ارزیابی پیامدها» طبقهبندی شدند.
این مرحله شامل تعیین الگوهای موجود در دادهها
است .مقایسه کدهای سطح اول با سایر کدهای سطح
اول این امکان را فراهم میکند کدهای مشابه در یک
طبقه قرار گیرد ،آنگاه هر طبقه با سایر طبقات مقایسه
میشوند تا اطمینان حاصل شود که طبقات از یکدیگر
متمایاند .یافتن طبقه مرکای و محوری که مبنای
رویش الگو باشد ،نتیجهی نهایی کدگذاری محوری
است (پرویای و همکاران .)1361 ،پس از شناسایی
مقوله ها و مفاهیم استخراج شده از کدگذاری باز و
محوری ،سرانجا در مرحله کدگذاری انتخابی یا سطح
سو کدگذاری ،با برقراری روابط میان این مقولهها،
11

الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار
استخراج شد.
 -4یافتههای پژوهش
پس از انجا مصاحبهها و تحلیل دادهها به روش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،هفت مقوله شامل
«-1شرایط علّی (مشوقها)»-2« ،مقوله محوری
(اصلی)»-3« ،شرایط زمینهای (الاامات خاص در بستر
سازمانی)»-1« ،شرایط مداخلهگر (الاامات عمومی و
محیطی)»-0« ،راهبردها»-9« ،پیامدها» و «-9ارزیابی
پیامدها» ،شناسایی شدند که یافتههای حاصل از
پژوهش به ترتیب در بخشهای  1-1الی  1-9تشریح
میشود و سرانجا مدل پیشنهادی پژوهش در قالب
شکل شماره ( )1در بخش  1-2ارایه میگردد.
 -1-4شرایط علّی (مشوق ها)
بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای
صورت گرفته از خبرگان ،شرایط علّیِ مشوق شرکتها
به سیستم حسابداری مدیریت یکپارچه مبتنی بر
اهداف توسعه پایدار عبارتند از:
 )1مزیت رقابتی پایدار :امروزه شرکتها نه تنها
در داخل کشور با رقابت رو به رو هستند بلکه در
صحنه جهانی نیا با رقابت رو به رو هستند و این خود
یک عامل فشار است که در قالب پاسخ به فشار سایر
شرکتها و صنعت از قبیل ،برخورد با مسایل بهروزی
مانند انتشار گازهای گلخانهای ،گاارش داوطلبانه در
مورد کودکان کار و غیره (بنت و همکاران:2213 ،
اسکالتگر و بوریت)2212، 20؛ فشار رقابت در سطح
تجارت جهانی و جهانیسازی؛ فشار رقابت در سطح
ملی و انگیاههای رقابتی ،شرکتها را به سوی کسب
مایت رقابتی سوق میدهد .امروزه شکل کسب این
مایت رقابتی نیا تغییر کرده است .اگر چه در گذشته
کسب مایت رقابتی در بُعد مالی خالصه میشد امروزه
سرمایهگذاران بهطور فاایندهای پایداری را به عنوان
یک عامل مهم در موفقیت کلی کسب و کار میدانند و
حرکت رو به رشدی جهت سرمایهگذاری در شرکت-
هایی دیده میشود که رویکردهای گسترده صنعتی
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خود را با توجه به پایداری پیش میبرند (سیرسی و
الخاواس :2212 ،نوفل.)2221 ،29

ذینفعان ،حسابداری مدیریت یکپارچه با رویکرد
استراتژیکی را مطالبه میکند که رویکرد توسعه پایدار

 )2فشارها یا مشوقهای قانونی :اگر با توجه به
فشارهای بین المللی و فشارهای جامعه جهانی
همچون پذیرش معاهدات «سازمان تجارت جهانی» و
« کارگروه ویژه اقدا مالی علیه پولشویی» و ...مدیران
تغییرات فشارهای قانونی را در افق زمانی بلندمدت به
سوی اهداف پایدار پیشبینی کنند (بنت و همکاران،
 ،)2213بسیار منطقی است که نیازمند اطالعات
برخاسته از حسابداری مدیریت پایدار در تسهیل
سازی تصمیمگیری و کنترل عملکرد مدیران خود
برآیند .مشوقهای مالیاتی (مالیات سبا) و کمکها و
حمایتهای دولتی نیا میتواند باعث افاایش انگیاش
شرکت ها در این مسیر گردد .از سوی دیگر ،در نتیجه
فشار نهادهای بین المللی ،هر سال رشد اقتصادی
کشورها که متشکل از رشد بخشهای خصوصی است،
درآمد سرانه کشورها و میاان اشتغال کشورها مورد
پایش قرار میگیرد از این رو دولتها نیا به نوعی
شرکت های بخش خصوصی را تحت فشار قرار می-
دهند که در راستای اعتالی رشد اقتصادی کشور،
افاایش اشتغال پایدار ،رشد درآمد سرانه ملّی ،حفظ
حقوق شهروندان و ...گا بردارند بنابراین این فشارها
هم می تواند روی اطالعاتی که حسابداران مدیریت باید
تحلیل کنند تا مدیریت بتواند تصمیمات بهینهتری را
اتخاذ کنند ،تاثیر بگذارد.
 )3رضایتمندی ذینفعان :شرکتها در قبال
ذینفعان خود مسئول هستند و این ضروری است که
هم مسایل م الی و هم مسایل غیرمالی در تصمیمات
شرکت ها در نور گرفته شود .در حوزه حفظ منابع
عمومی ،درست مصرف کردن منابع؛ حفظ حقوق
مشتری؛ انگیاه برقراری ارتباط با ذینفعان؛ نوآوری؛
توجه به فشار ذینفعان سبا که سها شرکتهای سبا
را خریداری میکنند و ...تما این موارد اقتضا میکند
که شرکت ها ،پایداری شرکتی رو درنور گیرند و
استراتژی های خود را هر روز متناسب با تحوزات در
نیازهای ذینفعان به روز کنند .از این رو تصمیمات
زاز از سوی مدیران جهت نیل به کسب رضایتمندی

را در نور بگیرد.
 )4مطلوبیتگرایی :امروزه نقش واحدهای تجاری
در اجتماع دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده
است .به گونهای که انتوار میرود واحدهای تجاری نه
تنها باید به فکر افاایش سود خود بوده بلکه باید
نسبت به جامعهای که در تعامل با آن هستند ،مطلوب
و مفید باشند .بنابراین ،یک ارتباط دوطرفه بین
واحدهای تجاری و اجتماع وجود دارد (آقایی و کاظم
پور :1360 ،ساندهو 29و همکاران .)2212 ،ضمنا
تئوری هایی مثل تئوری اقتصاد سیاسی ،تئوری ذی-
نفعان ،تئوری مشروعیت و تئوری سازمانی ،تغییر
هدف شرکت ها را از رویکرد سنتی حداکثرسازی سود
به رویکرد مطلوبیتگرایی شامل مسولیتپذیری
اجتماعی شرکتی ،پایبندی به ارزشها و توجه به
کیفیت محصول و کیفیت محیط فعالیت سازمان،
توجیه میکنند.
 )5انگیزههای اقتصادی :مصرف بیرویه منابع
طبیعی محدود ،به عنوان نهادهها در تولید محصوزات،
روز به روز میتواند منجر به افاایش قیمت این نهادهها
شود .از این رو ،این شرایط میتواند منجر به تبلور
انگیاههای خودتنویمی شرکتها مانند انگیاه صرفه-
جویی و کاهش هاینهها؛ انگیاه تحقیق و توسعه
بیشتر به منوور یافتن شیوههایی با هاینه معامالتی
کمتر در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی؛
جایگاینی استراتژی صرفهجویی در تنوع محصول به
جای صرفهجویی در مقیاس و تولید انبوه گردد.
شرکت ها امروزه نسبت به گذشته بیشتر محصوزات و
خدمات خود را متنوع میکنند و از این رو منابع
مشترکی را برای موضوعات هاینه بیشتری به کار می-
گیرند .بنابراین به تخصیصهای هاینه دقیقتری نیاز
خواهند داشت که در این شرایط سیستم یکپارچه
حسابداری مدیریت توسعه پایدار میتواند نقش مهمی
را برای تصمیم گیریهای مدیران در ساز و کار
تخصیص منابع ایفا نماید.
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 )6مشروعیتبخشی :وقتی سازمانها احتمال
دهند که شهرت و اعتبارشان به وسیله سوانح زیست

پایدار سازمان ،یکپارچه سازی نوا حسابداری
مدیریت با حسابداری گاارشگری برونسازمانی،

محیطی و اجتماعی تهدید شده و از مشروعیت آنها
کاسته میشود ،در جستجوی مدیریت بر فرایند
مشروعیت از طریق تبلیغ استراتژیهای پایدار هستند
(علی خانی و مران جوری ،ب  .)1363برای تداو بقا
یک سازمان ،کسب مشروعیت برون سازمانی امری
ضروری است .سازمانی که مشروعیت کسب میکند،
منابع پایدار بدست می آورد و از طریق بکارگیری
کنترلها و تکنیکهای جدیدی همچون عملیات
حسابداری مدیریت توسعه پایدار بقای مورد انتوارش
افاایش مییابد .مفهو مشروعیت توسط لیندبلو در
سال  1661بدین شکل تعریف شده است« :به شرایط
یا وضعیتی اطالق می گردد که سیستم ارزشی یک
سازمان با سیستم ارزشی جامعه بارگتری که سازمان،
بخشی از آن جامعه است منطبق باشد» .اگر یک
سازمان نتواند عملیات مستمر خود را تایید کند،
جامعه ممکن است ،ادامه قرارداد عملیات خود را لغو
کند .از جمله از طریق کاهش مشتریان ،حذف عرضه
کنندگان نیروی کار و سرمایه مالی برای کسب و کار
یا تشکیل زابیهای دولتی برای افاایش جرایم،
مالیاتها یا قوانین منع کننده فعالیتهایی که با
انتوارات جامعه سازگاری ندارند .از این رو ،مدیریت
شرکت و حسابداران مدیریت نسبت به انتوارات
جامعه واکنش نشان خواهند داد (میستری و همکاران،
 :2212هوکیو 22و همکاران 2221 ،بران و دیگان ،
.)1662

یکپارچگی اطالعات کمّی و کیفی ،یکپارچهسازی
اطالعات حسابداری پایدار با سیستمهای حسابداری
مدیریت ،اهمیت دادن به استفاده از داده های کیفی
زیست محیطی و اجتماعی در گاارشهای حسابداری
مدیریت جهت تامین نیازهای اطالعاتی مدیران در
پاسخگویی به ذینفعان است.
هنگامی که دادههای عملکرد پایداری در تصمیم-
گیریهای مدیریت یکپارچه شود ،میتواند منجر به
بهبود پایداری و خلق ارزش برای جامعه و اکوسیستم-
ها و کسب و کار گردد و حتی منبعی برای نوآوری
باشد (ماس و همکاران :2219 ،هارت و میلستین،
2223؛ هاستد و سازازار2229 ،26؛ پورتر و کرامر،
 .)2229همچنین یکپارچگی بین حسابداری مدیریت
و حسابداری مالی میتواند منجر به مخابره اطالعات
مربوط به نحوه عملکرد شرکت برای بهبود اثربخشی
اقتصادی و محیطی و اجتماعی و کارآیی آن ابعاد برای
ذینفعان گردد و این تالشها به پایداری شرکتها
کمک کند (استاچاینی و همکاران.)2219 ،

 -2-4مقوله اصلی (محوری)
پس از انجا مصاحبههای عمیق با خبرگان و
تحلیل دادهها ،مهمترین و محوریترین مقوله در
خصوص سیستم اطالعاتی یکپارچه حسابداری
مدیریت مبتنی بر اهداف توسعه پایدار که سایر مقوله-
ها ،حول این محور میچرخند« ،یکپارچگی نوا
حسابداری مدیریت مبتنی بر خلق ارزش پایدار»
شناسایی شد .برای این منوور ،نیاز به یکپارچگی
تصمیمات و رفتار کارکنان با اهداف و استراتژی های
12

 -3-4شرایط زمینه ای
بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای
صورت گرفته از خبرگان ،عواملی که به عنوان الاامات
زاز در بستر و زمینه شرکتها باید شکل گیرد تا به
سیستم حسابداری مدیریت یکپارچه مبتنی بر اهداف
توسعه پایدار کمک کند عبارتند از:
 )1تحوالت در سطح تکنولوژی :با توجه به رشد
روزافاون تغییر و تحول در تکنولوژی عملیات در
بخش سخت افاار که به موجب آن ماشینآزات و
تجهیاات متحول میشوند و منجر به افاایش کارایی و
صرفه اقتصادی تولیدات میشوند ،شرکتها نیا باید
بتوانند در این عرصه با رقبای خود رقابت کنند.
بنابراین این تحوزات تکنولوژیک ،شرکت را از یک
طرف در فشار سرمایهگذاری قرار میدهد و از طرف
دیگر شرکت را نیازمند به تکنیکهای نوین حسابداری
مدیریت میکند تا بتواند با ارزیابیهایی متفاوت از
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ارزیابیهای سنتی ،تصمیمگیری نماید .تحوزات در
بخش نر افاار تکنولوژی در حوزه فناوری اطالعات و

همکاران ،2219 ،ماس و همکاران )2219 ،گفته می
شود.

با افاایش سرعت پردازش اطالعات نیا این امکان را به
شرکت میدهد که تکنیکهای حسابداری مدیریت
پیچیدهتر را با هاینههای منابع انسانی و اداری کمتری
انجا دهند .همچنین تحوزات تکنولوژیک در سطح
یکپارچهسازی سیستمها و فرایندها ،از قبیل استقرار
سیستم برنامهریای منابع انسانی نیا میتواند منجر
شود که شرکتها بیشتر نیازمند به ارزیابیهایی گردند
که به اطالعات حسابداری مدیریت نوین و با رویکرد
توسعه پایدار وابسته باشد.
 )2ویژگی شرکت :یافتههای حاصل از تحلیل
مصاحبه های عمیق صورت گرفته از خبرگان حاکی از
این است که خصوصیات شرکت از قبیل اندازه ،نوع
صنعت و نوع فعالیت نیا میتواند در بکارگیری سیستم
حسابداری مدیریت مبتنی بر اهداف پایدار تاثیرگذار
باشد .از بُعد اندازه ،شرکتهای بارگ نسبت به
شرکت های کوچک و متوسط ،بیشتر به حسابداری
پایدار تمایل نشان میدهند .ادبیات حاضر نیا بیان
میکند که حسابداران مدیریت سازمانهای کوچک و
متوسط رغبتی به انجا شیوههای همسو با اهداف
توسعه پایدار ندارند (میستری و همکاران:2212 ،
بارنت و هانسن .)2222 ،از بُعد ویژگی نوع صنعت،
شرکتهایی که بیشتر منجر به آزایندگی محیط
زیست میگردند و به اصطالح صنایع کثیف ،نسبت به
شرکتهای فعال در صنایع پاک و سرانجا شرکت-
هایی که از نیرویهای کار انسانی بیشتر در فعالیت
خود استفاده مینمایند نیا تمایل بیشتری به استفاده
از حسابداری پایدار از خود به نمایش میگذارند .زیرا
شرکت های بارگ که بیشتر در معرض دید جامعه قرار
میگیرند و یا شرکتهایی که بیشتر با معضالت زیست
محیطی و انسانی درگیر هستند ،به منوور اینکه
سیمای بهتری از خود در ناد جامعه بهنمایش گذارند،
سعی میکنند که با حرکت به سوی شعارهای پایداری
ارزشهای خود را منطبق با ارزشهای جامعه نشان
دهند و به این طریق برای خود مشروعیت کسب
نمایند به این مفهو « ،سباشویی( »32پاستی و

 )3فرهنگ سازمانی :از جمله الاامات دیگری که
در بستر شرکتها باید وجود داشته باشد فرهنگ
سازمانی مبتنی بر ارزشهای اخالقی و تعهد کاری
کارکنان و تعالی سازمانی ،اهمیت دادن به آرای
کارکنان شرکت ،اهمیت دادن به ایمنی محیط کار
کارکنان ،اهمیت دادن به فرهنگ شفافسازی و ترویج
عد پنهان کاری در سطوح مدیران و کارکنان است.
هرچ قدر این بسترهای فرهنگی بیشتر فراهم باشد
حتما نیاز به سیستم اطالعاتی درونسازمانی جهت
ارزیابی و تصمیمگیریهای مبتنی بر توسعه اهداف
پایدار بیشتر متبلور میشود و زمینههای حرکت به
سوی نوا حسابداری مدیریت یکپارچه توسعه پایدار
بیشتر متجلی میگردد.
 )4تخصص :تخصصگرایی از جمله الاامات
دیگری در بستر شرکتها است .داشتن تیم تخصصی
حسابداری مدیریت و اشراف مدیران ارشد بر روی کار
تخصصی مدیران میانی ،استفاده از کارشناسان مسایل
زیست محیطی و اجتماعی در تیمهای حسابداری
مدیریت و حسابرسی داخلی شرکت و همچنین تربیت
و استفاد ه از نیروهای متخصص و با صالحیت از جمله
عواملی هستند که در بستر شرکتها میتوانند بر روی
راهبردهای مدیریت در حوزه توسعه پایدار تاثیر گذار
باشند .لذا هر چقدر منابع انسانی شامل کارکنان و
مدیران در بدنه شرکت حرفهایتر و متخصصتر باشند
در پیادهسازی حسابداری مدیریت یکپارچه پایدار
تسهیل می گردد.
 )5پایبندی به استانداردهای جهانی :عامل
زمینهای دیگر پایبندی به الاامات استانداردهای
جهانی است .استانداردهایی که با توسعه اهداف پایدار
تدوین شدهاند از قبیل ایاو  11222که استاندارد
مرجع جهت طراحی ،پیادهسازی و نگهداری سیستم
مدیریت آلودگی محیط میباشد؛ ایاو ،29222
استانداردی که در خصوص الاامات مسولیت اجتماعی
بنگاهها است؛ استاندارد  OHSAS 12222که
استاندارد مرجع جهت طراحی ،پیادهسازی و نگهداری
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سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است؛
استاندارد  SA 2222که استاندارد مرجع جهت

تخصیص منابع مالی کافی دولت با اهداف پایداری،
بهبود جنبههای دموکراتیک جامعه ،استقرار نوا

طراحی ،پیادهسازی و نگهداری سیستم مدیریت
مسولیت پذیری اجتماعی است .طبیعتا اخذ این
استانداردها و تالش برای حفظ آنها از سوی شرکتها
زمینه های زاز را برای نیازمندی به اطالعات پایداری
افاایش میدهد و بستر زاز را برای استقرار نوا
یکپارچه حسابداری مدیریت مبتنی بر اهداف توسعه
پایدار بیشتر مهیا میکند.

پاسخگویی به ذینفعان از یکسو و نوارتهای
سازمانی توسط بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای
ناظر و آمادگی نهادهای نوارتی برای ممیای فعالیت-
های زیستمحیطی و اجتماعی میتواند بر راهبردهای
بکارگیری سیستم هایحسابداری مدیریت توسعه
پایدار تاثیرگذار باشد.
 )2تغییرات ساختاری :عامل مداخلهگر دیگر،
تغییرات ساختاری در محیط اقتصادی و فرهنگی
کشور در راستای توجه به منافع بلندمدت عمومی و
منافع ملی به جای منافع شخصی است .چنین
تغییراتی در سطح کالن میتواند از طریق فعالیتهای
دولت جهت فرهنگسازی و نهادینه نمودن ارزشهای
حقوق شهروندی و تقد حفظ منافع و منابع کشور بر
منافع بخشهای خصوصی ،محقق گردد .برای این
منوور باید انگیاه زاز برای جلوگیری از فساد و رانت-
های دولتی وجود داشته باشد و ساختارهای نوارتی از
آمادگی زاز برای برخورد با این سو رفتارها را داشته
باشند تا بدین وسیله اعتماد مرد و بخش خصوصی
به نوا اقتصادی کشور به وجود آید و بدین ترتیب
بستر زاز برای اولویت بخشی منافع بلندمدت و ملی
به جای منافع شخصی توسط شرکتها فراهم خواهد
شد و شرکت ها در این مسیر ،خود را بیشتر نیازمند به
کسب اطالعات پایداری مییابند.
 )3همکاریهای بین رشتهای :بحرانهای زیست
محیطی اثرات منفی زیادی را بر روی اجتماع ،محیط
زیست و اقتصاد دارد .با درنورگرفتن این نگرانیها،
سیستم حسابداری مدیریت نیا نیازمند تحول
راهبردی از دیدگاه سنتی به پایداری دارد و با توجه به
پیچیدگیها و نگرانیهای اشاره شده ،نیاز به همکاری-
های بین رشتهای و تشکیل تیمهای تخصصی از
متخصصان حوزههای مختلف در سطح سازمانی و
فراسازمانی برای پیادهسازی و ارزیابی سیستم
حسابداری مدیریت توسعه پایدار الاامی به نور می-
رسد (گارسیا و همکاران .)2219 ،در همین راستا ،نیاز
به رویکردهای اعتباربخشی جدید توسط متخصصین

 -4-4شرایط مداخله گر
بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای
صورت گرفته از خبرگان ،عواملی که به عنوان الاامات
زاز در محیط کالن فراسازمانی باید شکل گیرد تا به
راهبردهای سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت
مبتنی بر اهداف توسعه پایدار کمک کند عبارتند از:
 )1نظارتها و مقررات حمایت از منافع عموم:

یکی از الاامات عمومی ،اهمیت دادن قوانین و مقررات
به توسعه اهداف پایدار در راستای حفظ حقوق و
منافع شهروندان است .در این راستا از یکسو ،نقش
قوانین بازادستی از قبیل قانون اساسی میتواند بسیار
حایا اهمیت باشد .از سوی دیگر وضع قوانین و
مقررات همسو با قوانین بازادستی و نوارت بر اجرای
آن از اهمیت بیشتری برخوردار است .برای مثال اصل
 02قانون اساسی ایران به اهمیت حفاظت از محیط
زیست و تاثیر آن بر روی حفظ منافع اجتماعی به
منوور رعایت حقوق بیننسلی اشاره مینماید و متن
اصل مذکور به شرح ذیل است:
«اصل -02در جمهوری اسالمی ایران ،حفاظت از
محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در
آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه
عمومی تلقی میگردد .از این رو فعالیتهای اقتصادی
و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب
غیرقابل جبران آن زازمه پیدا کند ،ممنوع است».
در همین راستا ،وضع قوانین تنبیهی (تشویقی)
زیست محیطی و اجتماعی از قبیل افاایش جرایم
(معافیتهای) مالیاتی ،افاایش بودجه فرهنگی و
14
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کارآزموده از جمله حسابرسان ،استفاده حسابرسان
مستقل از کارشناسان مسایل زیست محیطی و

منطق هدف سازمان نیاز به تغییرات ساختاری و
محصوزات شرکتها در دورهی زمانی طوزانی شامل

اجتماعی در تیمهای حسابرسی ،همکاری کارشناسان
متخصص در حوزههای زیست محیطی و اجتماعی
برای اجرای تکنیکهای حسابداری مدیریت جدید در
حوزه پایداری ضروری می باشد.
 )4تغییر به مدیریت عمومی نوین :تجمیع مالیه و
مدیریت در کنار هم ،در بافت بخش عمومی در
مقایسه با بخش خصوصی ،ایده جدیدی محسوب می-
شود که مبتنی بر اصالحات متعددی است که تحت
عنوان مدیریت عمومی نوین نامیده شده و دارای
مضامین مالی مهم و متعددی است (برگمن.)1363 ،
جهت تغییر در ساختارهای مدیریت بخش عمومی به
مدیریت نوین ضروری است که تصدیگری بخش
عمومی از طریق واگذاریهای بیشتر بنگاههای
اقتصادی به بخش خصوصی کاهش یابد و بخش
عمومی نقش نوارتی خود را افاایش دهد ،زیرا در
نگرش مدیریت بخش عمومی مرسو  ،تفکراتی که در
مدیریت بخش خصوصی در زمینههای تخصیص بهینه
منابع ،در نور داشتن صرفه اقتصادی ،کارایی و اثر
بخشی و یا مدیریت ریسک حاکم است ،کمتر به چشم
میخورد .از این رو الااماتی از قبیل برقراری نوا
اقتصادی غیردولتی و حمایت از سیاستهای
خصوصیسازی با هدف تفکیک مالکیت از مدیریت
دولتی ،کاهش تصدیگری دولت و اهمیت دادن به
بخش خصوصی میتواند زمینههای زاز برای تغییر در
بخش مدیریت عمومی به مدیریت نوین را فراهم آورد.

تغییر در تکنولوژی ،اقتصاد ،فرهنگ و اشکال سازمانی
دارد (پاستی و همکاران :2211 ،فیگ و هان،31
2213؛ گرای .)2212 ،تاکید بیش از حد بر اهداف
مالی در خصوص خلق ارزش برای سهامداران میتواند
منجر به سوگیری در تصمیمات شود و باعث نگرش
کوتاهمدت و خطر بحران مالی شرکت در بلندمدت
میگردد (گارسیا و همکاران :2219 ،کینترا و کارتر،32
2212؛ هانسن و اسکالتگر .)2212 ،از این رو باید
اهداف سه گانه اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
توسعه پایدار در اهداف استراتژیک سازمان تبیین
گردد و از طریق یکپارچهسازی ساختارهای سازمانی و
تغییر ساختارهای سازمانی به سبک رهبری انعطاف
پذیر و مشارکتی ،اقدامات جدی صورت گیرد.

 -5-4راهبردها
بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای
صورت گرفته از خبرگان ،راهبردهای سازمان برای
سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت مبتنی بر اهداف
توسعه پایدار عبارتند از:
 )1همسوسازی اهداف راهبردی سازمان با اهداف

توسعه پایدار :برای این منوور نیاز به تغییر در هدف
شرکت از «خلق ارزش برای سهامداران» به «خلق
ارزش پایدار» برای ذینفعان است .بازاندیشی در

 )2اهمیت دادن به اطالعات پایداری در تصمیم

گیریها :عامل راهبردی دیگر ،اهمیت دادن مدیران به
اطالعات در ابعاد سه گانه اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی در تصمیمگیریها است .گاارش راپاسیولی
33
( )2211برای حسابداران مدیریت خبره جهانی
نشان داد ،دلیل اصلی اینکه حسابداران مدیریت خود
را درگیر جمعآوری اطالعات پایداری نمیکنند ،عد
تقاضای آن اطالعات از سوی تصمیمگیرندگان است.
برای این منوور نیاز به استقرار دپارتمان پایداری در
سازمان با تدوین شرح وظایف و مسولیت هماهنگ
کننده مدیریت پایداری است تا این دپارتمان در تولید
اطالعات پایداری ایفای نقش نماید و اطالعات مورد
نیاز مدیران را تهیه کند و مدیران در مدلهای
تصمیم گیری خود ،این اطالعات را به کار گیرند (بنت
و همکاران.)2213 ،
 )3استقرار نظامهای یکپارچه :واقعیت این است
که بدون عدالت اجتماعی در بین نسل حاضر ،عدالت
بین نسلی امکانپذیر نیست (زاهدی و نجفی.)1320 ،
بنابراین استقرار نوا های جبران خدمات مبتنی بر
رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی؛ استقرار نوا -
های جبران خدمات با در نور گرفتن منافع کوتاهمدت
و بلندمدت؛ استقرار نوا تامین نهادهها با هدف

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلوچهار م

15

حبیب امیربیکی لنگرودی ،غالمرضا کردستانی و فرزين رضايی

کاهش هاینههای مبادزات؛ توسعه سیستمها و
فرایندها برای اندازهگیری و ارایه دادههای پایداری؛
استقرار نوا برنامهریای استراتژیک؛ استقرار نوا
یکپارچه کنترلهای داخلی؛ استقرار نوا یکپارچه
مدیریت ریسک و استقرار نوا فناوری اطالعات به
گونهای که تمامی این نوا ها به صورت یکپارچه در
جهت تحقق اهداف پایدار در سازمان استقرار یابند و
در نتیجه یکپارچه سازی اطالعات حسابداری مدیریت
پایدار با گاارشگری پایدار ،میتوانند به تحقق
راهبردهای متعالی پایداری در عمل منجر گردند.
 )4استراتژی مبتنی بر رویکرد دانش و سرمایه

فکری :سرمایه فکری در بعد اجتماعی اهداف توسعه
پایدار میتواند نقش مهمی در راهبردهای سیستم
یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار ایفا نماید.
بـر اسـاس دیـدگاه مبتنـی بـر منـابع ،منـابع شـرکت
شامل داراییهای مشهود و همچنین داراییهای
نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت که بـه گونـهای
کارا و اثربخش در راستای اجرای راهبردهای سودآور و
رقابتی خاص بکار گرفته مـیشود ،به عنوان مهمترین
محرک رقابت و عملکرد محسوب میشود .عوامل
نامشهود به عنوان اصلیترین عنصـر توسـعه در
اقتصـاد دانـش محـور ،توانــاییهــای زاز بــرای
انجــا برنامــههــای راهبــردی را در اختیــار
شــرکت قــرار میدهد (انواری رستمی و همکاران،
 .)1362در مدل جایگاه ارزش ،سرمایه فکری متشکل
از سه جا اصلی دانسته شده کـه برای ایجاد ارزش با
هم در تعامل میباشند .این اجاای سهگانه عبارتند از:
سرمایه انسانی؛ سرمایه ساختاری (سازمانی)؛ سرمایه
مشتری (ارتباطی)؛ به اعتقاد ادوینسون و
مالون ، )1669(31جایگاه ارزش از ادغا سه نوع سرمایه
فکری فـوقالـذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد
میگردد .بنابراین ضروری است تا این سه نـوع
سـرمایه سازمانی چنان با یکـدیگر متعـادل شـوند
کـه موجـب ایجـاد ارزش پایدار گردنـد (رهنمای
رودپشتی و همتی.)1322 ،
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 -6-4پیامدها
بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای
صورت گرفته از خبرگان ،پیامدهای حاصل از سیستم
حسابداری مدیریت مبتنی بر اهداف توسعه پایدار
عبارتند از:
 )1بهبود رفاه اجتماعی :اطالعات تهیه شده در
بعد اجتماعی سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت
توسعه پایدار میتواند در ارزیابی اثربخشی اجتماعی
عملکرد شرکت و تصمیمگیریهای مدیران در جهت
حفظ و بهبود رفاه اجتماعی ذینفعان موثر باشد و با
توجه به اهداف اجتماعی توسعه پایدار بر اهمیت
مسایل آموزش ،بهداشت ،ایمنی کار ،حقوق بشر،
عدالت جنسیتی ،مقابله با فقر و حقوق بین نسلی ،که
همگی مبتنی بر نیازهای جامعه هستند ،تاکید می-
گردد و در نهایت منجر به تقویت و استحکا روابط
شرکت با ذینفعان میشود.
 )2حفظ منابع زیست محیطی :اطالعات تهیه شده
در بعد زیست محیطی سیستم حسابداری مدیریت
پایدار میتواند در تصمیمگیریها و ارزیابی مدیران از
اثربخشی زیست محیطی فعالیتهای شرکت موثر
باشد و تحقق اهداف شرکت در بُعد زیست محیطی
توسعه پایدار شامل تغییر الگوی مصرف از انرژیهای
فسیلی و تجدیدناپذیر به انرژیهای پاک و
تجدیدپذیری همچون ،باد و خورشید ،حفظ تنوع
زیستی و جلوگیری از نشر کربن و حفظ اقلیم در
مقابل تغییرات اقلیمی و به طور کلی حفظ سرمایهی
زمین را میتوان به عنوان پیامد زیست محیطی این
سیستم عنوان داشت.
 )3صرفهجویی اقتصادی :بر اساس تئوریهای
عالمتدهی و مشروعیت ،ذینفعان پیامدهای حاصل
از اثربخشی زیست محیطی و اجتماعی فعالیتهای
شرکت را که از طریق اطالعات حاصل از سیستم
حسابداری مدیریت یکپارچه مبتنی بر توسعهپایدار در
تصمیمگیریهای پایدار مدیران شرکت متجلی می-
شود ،درک خواهد نمود و این امر به واسطه کاهش
هاینههای تولید در بلندمدت ،کاهش هاینههای
مالیاتی در نتیجه برخورداری از معافیتهای سبا،
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الگوی يکپارچه حسابداری مديريت توسعه پايدار

انعقاد قراردادهای کارا جهت حل مساله نمایندگی و
پشتیبانی از موفقیت در کسب و کار ،منجر به ارزش

سنجش یکپارچه عملکرد بر حسب سنجههای
راهبردی ،عملیاتی و مالی است که چارچوبی برای

آفرینی برای ذینفعان و کسب رضایتمندی آنها در
پی درک پیا های مثبت اجتماعی و زیست محیطی
شرکت می گردد و در نتیجه پیامدهای مالی پایداری را
در درازمدت برای شرکت به همراه خواهد داشت.

تبدیل بینش پایدار شرکت به مجموعهای از سنجه-
های عملکرد در پنج بُعد مالی ،مشتریان ،فرایندها،
یادگیری سازمانی و ابعاد پایداری به دست میدهد.
تهیه کارت ارزیابی متوازن پایدار میتواند اباار جامعی
برای ارزیابی و گاارشگری پایداری حسابداری
مدیریت قلمداد گردد که در این صورت ارزیابی
عملکرد پایداری شرکت به صورت یکپارچه با اقدامات،
استراتژی ،اهداف و سیاستهای آن انجا خواهد
گرفت (آیفک ( ) 2211 ،)bو با در نور گرفتن تما
جوانب پایداری در سیستم ارزیابی عملکردی که با
نوا پاداش همراه شود ،خود میتواند اهرمی برای
تقویت پیامدهای آتی سازمان گردد.

 -7-4ارزیابی پیامدها
بر اساس تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای
صورتگرفته از خبرگان ،مهمترین اباار ارزیابی پیامدها
در سیستم حسابداری مدیریت مبتنی بر اهداف توسعه
پایدار که بتواند تما ابعاد پایداری را نیا در ارزیابی
22
عملکرد در نور گیرد «کارت ارزیابی متوازن پایدار»
است .کارت ارزیابی متوازن پایدار به عنوان یک اباار
مهم برای مدیریت پایدار میتواند به در نور گرفتن
همهی ابعاد مربوط به دستیابی به اهداف توسعه پایدار
به طور همامان و در یک شیوهای متوازن کمک کند
(ایرج پور و حاجیلو .)1360 ،کارت ارزیابی متوازن
پایدار ،با در نور داشتن تما جنبههای مالی و غیر-
مالی پایدار در ارزیابی عملکرد به طور یکپارچه با
استراتژی سازمان ،خود میتواند منجر به پیامدهای

 -8-4الگوی مفهومی حسابداری مدیریت توسعه
پایدار

با توجه به یافتههای پژوهش ،سرانجا الگوی
مفهومی پژوهش در قالب مدل پارادایمی استراوس و
کوربین ( )1662از روش داده بنیاد استخراج شد که
در شکل شماره ( )1نمایش داده شده است.

پایدار آتی گردد .زیرا این اباار ،یک نوع سیستم

شکل شماره ( :)4الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار
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 -5بحث و نتیجه گیری

این پژوهش سیسـتم ارزیـابی متـوازن پایـدار نیـا بـه
عنوان اباار جامعی شناسایی شد که عالوه بـر ارزیـابی

دستاورد ایـن پـژوهش ،طراحـی الگـوی یکپارچـه
حسابداری مدیریت توسعه پایدار در سطح شـرکتهـا
است که میتواند بـه بسـط ادبیـات حسـابداری بـرای
پایــداری بــه طــور عــا و توســعه ادبیــات حســابداری
مدیریت توسعه پایدار به طور خـاص کمـک کنـد و از
این طریق گامی در جهت عملیاتی شدن اهداف کـالن
توسعه پایدار بردارد .اهدافی که پس از گذشت تقریبـاً
سه دهه ،هنوز در قالب مفـاهیم کلـی و کلیشـه بـاقی
مانده است و صرفاً از سوی نهادهای بینالمللی از قبیل
کمیســیون توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد و در

فهرست منابع

سطوح بین المللی ،ملّی و محلی در قالب اهداف کلـی
به دولتها ابالغ میشود؛ و این مهم شدنی نخواهد بود
مگر اینکه در سطح خُرد ،مدیران هر یک از بنگاههای
اقتصـادی بــه درک اهمیــت حفـظ منــابع اجتمــاعی و
زیست محیطی در کنار منابع اقتصادی برسند و بـرای
این منوور از طریق کانال سیستم اطالعاتی حسابداری
مدیریت در راستای تحقق اهداف پایدار گا بردارند .با
توجه به اهمیت ایجاد این انگیاه در سـطح شـرکتهـا
(سطح خُرد) ،باید خاطر نشان ساخت که بدون وجـود
الاامات زاز  ،در دو سـطحِ بسـتر شـرکتهـا و محـیط

 استراوس ،آنسلم؛ کوربین ،جولیت ،1362 ،.اصول
روش تحقیق کیفی :نوریه مبنایی -رویه ها و
شیوه ها ،ترجمه :بیوک محمدی ،انتشارات
پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ
سو .
 آقایی ،محمدعلی ،.کاظم پور ،مرتضی،1360 ،.
تاثیر مسولیت اجتماعی و تنوع پذیری محصوزات
بر عملکرد شرکت ،دوفصلنامه حسابداری ارزشی و
رفتاری ،سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان ،صص
.121-66

عمومی ،صرفِ ایجاد انگیـاه ،هـیک کمکـی بـه اجـرا و
ارزیابی یکپارچهی استراتژیهای پایدار شـرکت نمـی-
کند .از اینرو ،این پژوهش با ارایـه الگـویی عـالوه بـر
شناسایی مشوقها ،به شناسایی الاامـات و راهبردهـای
ایــن اقــدامات و همچنــین پیامــدها و نحــوه ارزیــابی
متناسب با پیامدهای آن نیا پرداختـه اسـت .براسـاس
مدلِ مثلث پایداری ،پیامد غـایی حسـابداری مـدیریت
یکپارچهی توسـعه پایـدار ،اثربخشـی و صـرفه جـویی
اقتصــادی اســت کــه در الگــوی حســابداری مــدیریت
مرسو نیا به عنوان پیامد اصلی درنور گرفته میشـود
و با شاخصهای مالی مرسو قابل انـدازهگیـری اسـت.
ولی تفاوت آن با پیامدهای الگوی مرسو  ،در این است
که پیامـدهای اقتصـادی از «خلـق ارزش مـالی بـرای
سهامداران» جای خود را به «خلق ارزشهای پایـدار»
برای تما ذینفعـان مـیدهـد کـه خـود از همگرایـی
کارایی زیست محیطی و اجتماعی حاصل میشـود .در

 انواری رستمی ،علی اصغر؛ احمدیان ،وحید؛
میرزاده ،سیداصغر ،1362 ،.سرمایه فکری ،ثروت
سهامداران و عملکرد مالی شرکت های بورس
اوراق بهادار تهران ،پژوهش های حسابداری مالی و
حسابرسی ،سال پنجم ،شماره  ،22زمستان ،صص
.119-23
 ایرج پور ،علیرضا و مرتضی حاجیلو،1360 ،
شناسایی و اولویت بندی شاخصهای ارزیابی
عملکرد سازمانی بر اساس روشهای کارت
امتیازی متوازن پایدار ( )SBSCو ( )MCDMبا
استفاده از متغیرهای زبانی ،مجله مدیریت توسعه
و تحول ،شماره  ،21صص .61-21
 بحری ثالث ،جمال؛ رضایی ،فاطمه ،1360 ،.ارایه
مدلی برای حسابداری مدیریت زیست محیطی با
رویکرد چرخه عمر محصول  AHPفازی (مطالعه
موردی :شرکت تولیدی سیم و کابل تبریا)،
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متناسب و متوازن پیامدها ،خود محرکـی بـرای بهبـود
پیامدهای آتی سازمان خواهد بود .در پایان با توجه به
الگــوی مفهــومی حاصــل از ایــن پــژوهش کیفــی ،بــه
محققان آتی پیشنهاد میشود با اسـتفاده از روشهـای
پژوهش کمّی در قالب مطالعات پیمایشی یا مطالعـات
موردی ،به بررسی وضعیت موجود حسابداری مدیریت
توسعه پایدار در کشور اقدا نمایند.
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فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ،سال
نهم ،شماره  ،22صص .13-1

نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی،
مجله مطالعات مالی ،شماره دو  ،تابستان ،صص

برگمن ،آندریاس ،1363 ،مدیریت مالی بخش
عمومی ،ترجمه بتول زارعی ،انتشارات سازمان
حسابرسی ،نشریه شماره .222
پرویای ،سرور؛ محسن ادیب حاج باقری؛ مهوش
صلصالی ،1361 ،.اصول و روش های پژوهش
کیفی ،نشر جامعه نگر ،چاپ اول.
پورزمانی ،زهرا؛ مشایخی فرد ،سعید،1361 ،.
حسابداری مدیریت زیست محیطی با رویکرد
یکپارچه برای طراحی تولید سبا با استفاده از
تحلیل س لسله مراتبی فازی ،فصلنامه علمی
پژوهشی حسابداری مدیریت ،سال هشتم ،شماره
 ،29صص .39-21
حاجیان نژاد ،امین؛ امید پور حیدری و مهدی بهار
مقد ،1361 ،.تدوین چارچوبی برای گاارشگری
غیرمالی شرکت ها بر مبنای چارچوب مفهومی
حسابداری ،مجله علمی-پژوهشی دانش
حسابداری مالی ،دوره دو  ،شماره  ،2پیاپی ،0
تابستان  ،صص .31-9
حجازی ،رضوان؛ رامشه ،منیژه،1361 ،.حسابداری
کربن برای پایداری و مدیریت ،فصلنامه پژوهش
حسابداری ،سال اول ،شماره  ،0تابستان  ،16صص
.121-66
حساس یگانه ،یحیی؛ برزگر ،قدرت اله،1362 ،.
ارایه مولفهها و شاخصهای بعد اجتماعی مسولیت
شرکتها و وضعیت موجود آن در ایران ،فصلنامه
مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی
دو  ،شماره  ،1صص .231-226
دریائی ،عباسعلی؛ یعقوب هاشم نژاد و مهدی
طالبیان ،1361 ،.توسعه پایدار پیامد حسابداری و
بازاریابی سبا و مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید
بر راهبری شرکتی ،اولین همایش ملی حسابداری
و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور  29،و
 22اردیبهشت ماه.
رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ همتی ،هدی،1322 ،.
سنجش ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای

.131-111
زاهدی ،شمس السادات؛ نجفی ،غالمعلی،.
،1320بسط مفهومی توسعه پایدار ،فصلنامه
مدرس علو انسانی ،دوره  ،12شماره  ،1زمستان ،
صص.99 -13
شفیعی ،حسین؛ احمد خدامی پور و محسن
دستگیر ، 1360 ،.بررسی رابطه بین تغییرات سطح
افشای مسایل اجتماعی و زیست محیطی با
شاخص های سودآوری با استفاده از شاخص
 ،KLDمجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری
مالی ،دوره سو  ،شماره  ،1پیاپی  ،11زمستان،
صص .91-13
طالب نیا ،قدرت اهلل؛ راضیه علی خانی و مهدی
مران جوری ، 1361 ،ارزیابی کمیت و ماهیت
افشای اطالعات حسابداری زیست محیطی و
اجتماعی در ایران ،بررسیهای حسابداری و
حسابرسی ،شماره  ،96صص .92-13
عالمشاه ،سیدامین ،1363 ،.بررسی عوامل مؤثر در
اتخاذ روشهای حسابداری مدیریت زیست
محیطی ( ،)EMAفصلنامه علمی پژوهشی
حسابداری مدیریت ،سال هفتم ،شماره بیست و
دو  ،پاییا ،صص .122-26
علی خانی ،راضیه؛ مران جوری ،مهدی(،الف)
،1363افشای مسولیتهای اجتماعی و راهبری
شرکتی ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
شماره  ،99صص .312-326
علی خانی ،راضیه؛ مران جوری ،مهدی(،ب)
،1363کاربرد تئوریهای افشای اطالعات زیست
محیطی و اجتماعی ،مطالعات حسابداری و
حسابرسی ،شماره  ،6صص .93-19
موسوی ،سید احمد؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه
ویسی ،1360 ،تبیین الگوی ایفای مسولیت
پذیری اجتماعی شرکتها و تاثیر آن بر ریسک
سقوط قیمت سها  ،مجله علمی پژوهشی دانش
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