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 چکیده
 عنوانبه تیزیسمحیط حسابداری حاضر حال در اما کردندمی توجه ترکم یا نكرده توجه زیستیمحیط مسایل حسابداری به هاشرکت گذشته، در

 هاشرکت برای رقابتی هایعرصه در بیشتر هایموفقیت کسب سبب که شودمی محسوب پایدارتوسعه در استراتژیک رویكردهای از یكی
 ورسب هایشرکت پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری نوآورانه هایمكانیزم اثربخشی الگوی طراحی پژوهش این هدف د.شومی

 تحقیقات جز هدف حیث از ای،توسعه تحقیقات جز نتیجه، حیث از تحقیق این شناسیروش باشد.می بنیاد داده تحلیل براساس بهادار اوراق
 روش طریق از که بودند حسابداری متخصصان از نفر 11 شامل پژوهش آماری یجامعه .باشدیم کیفی کار اجرای روش حیث از و اکتشافی

 یهاداده صاحبهم انجام با و بنیاد( داده )تحلیل یانهیزم تئوری تحلیل طریق از کیفی شناسیروش براساس و شدند انتخاب نظری گیرینمونه
 شوهپژ نتایج شد. طراحی تئوریک چارچوب براساس پژوهش مدل نهایت در و گرفت انجام محوری و انتخابی باز، گذاریکد و آوری جمع الزم
 بعد دو نآ در که نمود معرفی را پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری هایمكانیزم اثربخشی کنندهایجاد ایزمینه علل از سازه یک

 هایمكانیزم ارزشی، حسابداری هایمكانیزم شامل فرعی بعد سه خرد مكانیزم بعد در شدند. تحلیل کالن مكانیزم و خرد هایمكانیزم
 تبیین رهنگیف مكانیزم و قانونی مكانیزم بعد دو نیز کالن مكانیزم بعد در و شدند تعیین مالی حسابداری هایمكانیزم و ایهتوسع حسابداری
 کسب سبب و مایدن کمک اثربخش زیستیمحیط حسابداری کارگیری هب با هاشرکت پایدارتوسعه کیفی ارتقای در تحقیق این نتایج گردیدند.

 د.شو رقابتی هایعرصه در بیشتر موفقیت و هاشرکت رقابتی مزیت
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 سرآغاز
 فزونا روز ازدیاد و فناوری توسعه و بشری تمدن پیشرفت پی در

 ستا شده روروبه زیادی زیستیمحیط مشكالت با دنیا جمعیت،
 در ینگران اول موج .کندمی تهدید را زمینکره ساکنان زندگی که

 آن از پس بالفاصله و شد شروع 1307 دهه در زیستمحیط مورد
 شناخته مشكالت از برخی اصالح برای که قانونی تغییرات دلیل به

 از برخی توسط اتمسفر به سمی گازهای انتشار مانند شده،
 مارشبی بالیای کشف و وقوع ،نشست فرو .شد اعمال هاشرکت
 نشد گرم اوزن، الیه در چاله کشف همچون دیگر، زیستیمحیط

 آن دنبال به و ...و ناپذیرتجدید منابع رویهبی مصرف زمین،کره
 دش سبب ،زیستمحیط حامی هایسازمان توسط شده اعمال فشار

 (& Do Paço شود برجسته دیگر بار یک زیستمحیط موضوع تا

(Raposo, 2008 در یمزتا نیویورك مجله اصلی تیتر که یجای تا 
 یک بودن وقوع شرف در از نوامبر( 23 و 21) 1330 سال اواخر
 یهطواس به آسیایی کشورهای در خصوص هب زیستیمحیط هفاجع

 داد خبر ،زیستمحیط از حفاظت ضعیف عملكردهای
(Mehrabanpour et al., 2016). پیرامون رویكردها تغییر سیر 

 به منجر مالی، مباحث در خصوص به زیستیمحیط موضوعات
 ،سبزحسابداری سبز، ییگرامصرف همچون هاییهدیدگا ظهور
 موضوع این که دش ... و زیستیمحیط بخش در پایدارتوسعه
 عملكردی هایمحدودیت اعمال و نظارتی قوانین ایجاد ساززمینه

 هایمكانیزم میان، این در .(Lee, 2008) گردید هاشرکت بر
 عوامل خطرات و آثار به نسبت باید هاشرکت مدیریتی

 تغییر با و باشند آگاه شرکت هایفعالیت از ناشی زیستیمحیط
 ،زیستیمحیط نوآورانه رویكردهای سمت به سنتی رویكردهای

 از استفاده با را بخش این به مربوط هایهزینه از بسیاری
 هایفناوری در گذاریسرمایه بهتر، تجاری هایگیریتصمیم

 و ندهافرآی دوباره طراحی و (سبز صنایع) زیستمحیط با سازگارتر
 دهند کاهش ایمالحظه طورقابل به تولیدی محصوالت

(Alamshah, 2014). زیستیمحیط هایهزینه بهتر مدیریت 
 و دهبخشی بهبود نیز را شرکت زیستیمحیط عملكرد تواندمی

 هب و باشد داشته همراه به جامعه برای را ایهمالحظ قابل مزایای
 هایعالیتف بر مبتنی که رقابتی بازار یک در هاشرکت پایدارتوسعه

 کمک باشد،می آیندگان قبال در هاشرکت مسئوالنه اجتماعی
 و زیستمحیط حسابداری کارها،راه این از یكی که .نماید

 حسابداری هاست.شرکت توسط زیستیمحیط گزارشگری

 آوریجمع به که است حسابداری از ایهشاخ زیستمحیط
 رد اطالعات این کارگیری به و زیستیمحیط هایهزینه اطالعات

 خدمات و کاالها شده تمام قیمت به مربوط هایهمحاسب انجام
 حسابداری هدف .(Hejazi & Moharami, 2015) پردازدمی

 ارزیابی برای که است اطالعاتی آوردن فراهم زیستیمحیط
 رساند ییار مدیران به گزارشگری و کنترل گیری،تصمیم عملكرد،

(Belal et al., 2015). هایاستراتژی و رویكردها تغییر 
 هایمكانیزم سمت به زیستیمحیط حسابداری از عملكردی

 ایهزیرساخت تقویت جهت در استراتژیک تغییر یک نوآورانه
 یشترب پویایی به که شود،می قلمداد حاضر قرن در زیستیمحیط
 کارکردهای نماید.می توجهی شایان کمک ضایعات کاهش
 و محصوالت رفتارها، ها،ایده هتوسع ،زیستیمحیط یهنوآوران
 ای زیستیمحیط صدمات کاهش به که است جدید هایفرآیند
 ( ,Rennings کندمی شایانی کمک اکولوژیكی پایداری اهداف

 یهنوآوران هایمكانیزم توانمی دیگر، عبارتبه .2012)
 ه،ک طوری به نمود. تعریف کالن و خرد دیدگاه از را زیستیمحیط
 ابیارزی برای تواندمی خرد سطح در زیستیمحیط نوآورانه کارکرد

 تفادهاس مورد ها،شرکت سایر به نسبت شرکت عملیات مقایسه و
 زیستیمحیط نوآورانه کارکرد و (Lazaro et al., 2008) گیرد قرار
 خرد سطح در عملكرد هایشاخص از تواندمی کالن سطح در

 خود تیزیسمحیط کارکردهای مبنا این بر و ببرد را استفاده نهایت
 دهند قرار مدنظر رقابتی مزیت یک آوردن دست به برای را

(Boons & Wagner, 2009). هایشاخص وجود، این با 
 نیازمند و باشندنمی کافی شرکت، سطح در تنهایی به خرد عملكرد

 اثربخشی گیری اندازه منظور به کالن هایشاخص با تلفیق
 شدبامی زیستیمحیط حسابداری سطح در یهنوآوران کارکردهای

 مایدن کمک هاشرکت زیستیمحیط پایدارتوسعه به تواندمی که
(Braam et al., 2016). اجالس از پس پایدارتوسعه واژه 

 ادبیات در گسترده صورت به (1332) توسعه و زیستمحیط
 نگیفره اجتماعی، اقتصادی، ابعاد کلیه در و شد وارد زیستمحیط

 .(Axel Braathen, 2011) شد واقع کیدات و توجه مورد فنی و
 یانگرب بیشتر که است شده مطرح پایدارتوسعه از متعددی تعاریف
 در هک تعریفی طبق است. موضوع این به نگرش مختلف زوایای

 هب توسعه و زیستمحیط جهانی کمیسیون طرف از 1310 سال
 (World Commission on Environment andملل سازمان

(Development الح نیازهای یبرآورنده پایدار، هتوسع شده هیارا 
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 در آینده هاینسل توان در اختاللی که آن بدون است حاضر
 فادهاست تعریف ترینجامع نماید. ایجاد نیازهایشان کردن برآورده

 حفظ اب امروز لنس دگیزن سطح ارتقای برای منابع کلیه از بهینه
 تفادهاس پذیر،تجدید هپای ابعمن ظحف .تاس دهآین هاینسل حقوق
 نگریامعج ک،اکولوژی ابعمن از تحفاظ ذیر،تجدیدناپ منابع از بهینه

 است پایدارتوسعه در هادیدگاه هجمل از عهتوس هایهبرنام در
(Jahanbakhsh & Rashidi, 2016). 1307 دهه اواسط از 

 هایبدهی گزارشگری مفهوم صنعتی هایشرکت در میالدی
 هب تمایلی نخست شده، یاد هایشرکت .شد مطرح زیستیمحیط
 خود مالی هایصورت در زیستمحیط به وارده هایزیان افشای

 هب ناگزیر ها،خسارت میزان افزایش با و زمان مرور به اما نداشتند
 تاهی 0 شماره بیانیه مبنای بر .شدند هازیان این گزارش

 عنوان با میالدی 1300 سال در مالی حسابداری استانداردهای
 هایخسارت گزارش به الزام و احتمالی رویدادهای حسابداری

 قابل و وقوع بودن محتمل صورت در) زیستمحیط به احتمالی
 هب مربوط هایبدهی مالی، هایصورت در (زیان مبلغ بودن برآورد
 احتمالی زیان عنوانبه زیستمحیط به وارده هایخسارت جبران

 هازیان نای میزان برآورد در که مشكالتی دلیل به اما شد شناسایی
 رایب متفاوتی هایرویه از مختلف صنایع و هاشرکت داشت وجود

 هب شرکتی هیچ که طوری به کردند، استفاده هازیان این برآورد
 صالحا به نیاز بنابراین، .نكرد پیروی مزبور استاندارد از درستی

 چند ره .شد احساس جدیدی استاندارد تدوین و پیشین استاندارد
 تاهی وسیله به 11 شماره تفسیر میالدی، 1301 سال در

 نتشرم زیان مبلغ برآورد عنوان تحت مالی حسابداری استانداردهای
 هاینههزی ثبت انداختن خیرات به مورد در نظری گونه هیچ ولی شد

 اتقاض منابع، به ضایعات هایخسارت .نكرد اظهار زیستیمحیط
 رد آمریكا کنگره .داد افزایش را مورد این در قانون تدوین برای
 زیستمحیط منابع بازیافت و حفاظت قانون درخواست این به پاسخ

 نیز قانون این اما رساند تصویب به میالدی 1301 سال در را
 با مرکزی دولت قانون دومین آن، از پس .نكرد حل را مشكلی
 الس در زیستمحیط بدهی و غرامت مسئولیت، جامع قانون عنوان
 در .(Burnett & Hansen, 2008) شد تصویب میالدی 1317

 فاظتح راستای در قوانینی تدوین کالن سطح در اخیر، سالیان طی
 از بسیاری است، شده سبب اخیر سالیان طی در زیستمحیط از

 تزیسمحیط حسابداری در نوآورانه کارکردهای براساس هاشرکت
 اشند.ب داشته خود آالیندگی هایفعالیت بر تریدقیق هاینظارت

 2710 الس در ملل سازمان اقلیمیِ تغییرات کنفرانس مثال عنوانبه

 بر ،خود اجرایی هاینامه آیین از یكی در دش برگزار پاریس در که
 ضایعات کنترل برای نوآورانه کارهای راه بر توجه لزوم

 این .(Li Cui, 2017) داشت تاکید هاشرکت ،زیستیمحیط
 هبود توجه مورد بسیار اخیر سال چند طی در ما کشور در موضوع

 یهکل توسعه پنجم برنامه قانون 137 ماده طبق که یطور به است،
 غیردولتی، عمومی نهادهای و موسسات و اجرایی هایدستگاه
 هایسیاست دولت، ایههزین اعتبارات کاهش برای هستند، موظف
 رایب و نمایند اعمال را یزیستمحیط و پایه منابع بهینه مصرف
 آب، انرژی، مصرف مدیریت شامل سبزحسابداری برنامه اجرای

 و جامد دیزا مواد کاهش کاغذ(، )همچون تجهیزات و اولیه مواد
 که ایهنامآیین طبق نقلیه( وسایل و هاساختمان )در آنها بازیافت
 ،شودمی صادر آن، معاونت و زیستمحیط حفاظت سازمان توسط

 رانیوز هیات تصویب و تایید به مصوبات این و نموده همكاری
 .(Seyed Javadiyn et al., 2016) باشدمی الجراالزم و رسیده

 طی در زیستیمحیط ابعاد توسعه راستای در دیگر، طرف از
 و تاس پذیرفته صورت زیادی بسیاری تحقیقات اخیر، هایسال
 ،است بوده فراوانی دارای کمیت نظر از چند هر صعودی روند این
 دارای و بوده شكل هم زیادی حد تا محتوا و کیفی لحاظ به اما

 ت.اس نبوده محتوا تولید راستای در مناسبی تئوریک انسجام
 بنیاد، ادهد تحلیل و اکتشافی رویكرد طریق از پژوهش این بنابراین،

 حسابداری نوآورانه کارکردهای اثربخشی الگویِ ارایه دنبال به
 طریق این از تا باشدمی پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط
 ستد استراتژیک هایمزیت به بتوانند رقابتی بازار در هاشرکت

 اثربخشی الگوی طراحی پژوهش این هدف بنابراین، یابند.
 پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری نوآورانه هایمكانیزم
 اشد.بمی بنیاد داده تحلیل براساس بهادار اوراق بورس هایشرکت

 

 نظری مبانی

 (Environmental Accounting) زیستمحیط حسابداری

 هایمسئولیت حسابداری طرح و میالدی 17 دهه از گذر با
 هایخسارت افزایش پی در و میالدی 07 دهه در اجتماعی؛

 هایبدهی افشای ضرورت و زیستمحیط به صنعتی هایشرکت
 صدور همچنین، ،زیستمحیط به وارده هایزیان و زیستیمحیط

 مانند متعددی المللیبین هایسازمان هاییهبیانی و هادستورالعمل
 سازمان و جهانی بانک ،(UNEP) متحد ملل زیستمحیط برنامه
 انجام الزامات خصوص، در (ECO) اقتصادی همكاری و توسعه
 و بزرگ هایطرح اجرای از ناشی اثرات زیستیمحیط ارزیابی
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 ارزیابی، گزارش دارای هایطرح برای ویژه تسهیالت اختصاص
 حسابداری حوزه در زیستیمحیط حسابداری اهمیت سبب

 استانداردهای تدوین هیات راستا همین در .شد هاشرکت
 لزوم بر 137 ماده تبصره و 111 هایگزارش قالب در حسابداری

 (Buccina et اندهنمود تاکید زیستیمحیط هایفعالیت به توجه

(al., 2013. زیستیمحیط حسابداری اصطالح از استفاده دلیل، 
 هایمحدویت که دارد وجود اکوسیستمی که است مهم این بیان

 عمده هایمحدویت با مقایسه در را وابستگی زمینه در ما عملی
 تجارت، ای،حرفه افراد خاص، شرکت یک منافع مثل امروزی
 درصدد زیستمحیط حسابداری .کندمی بیان بازار یا اقتصاد

 هایهزینه جمله از حسابداری پنهان زوایای روشنگری
 اهآن هایپدیدآورنده و علت ابعاد، درك به و است زیستیمحیط
 .(Malekiyan & Noori Sancholi, 2017) کندمی کمک
 هب کمک برای اطالعاتی تهیه ،زیستیمحیط حسابداری از هدف

 گریگزارش و گیریتصمیم کنترل، عملكرد ارزیابی امر در مدیران
 فاهیم،م براساس زیستیمحیط حسابداری باشد.می هاشرکت برای

 رایب است. شده بنا اقتصادی و زیستیمحیط هایارزش و معیارها
 شود،یم احساس فرهنگ در تغییری به نیاز هدف این به یابیدست

 گزارشگری و حسابداری طریق از تغییر این از بخشی که
 اتیاطالع ،زیستیمحیط حسابداری شود.می حاصل یزیستمحیط

 گیریتصمیم کنترل، عملكرد، ارزیابی، امر در که کندمی فراهم را
 ( ,.Clarkson et alکندمی کمک مدیران به گزارشگری و

 به توجه است مشهود شده ارایه تعاریف در که آنچه .2011)
 قرار و اطالعات گزارش و تهیه رساله و حسابداری نظری مفاهیم

 نبرو و درون کنندگاناستفاده تمامی اختیار در اطالعات آن دادن
 حسابداری ،کلیطوربه .باشدمی تعاریف تمامی در سازمانی

 تماعاج با را مطلوبی ارتباط ،پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط
 از حفاظت کارای و اثربخش هایفعالیت و کرده برقرار
 رکتش یک به حسابداری روش این .کندمی دنبال را زیستمحیط
 از حفاظت بهای تجارت، عادی جریان در دهد،می اجازه

 کند، یشناسای را هاییفعالیت چنین از حاصل منافع و زیستمحیط
 احدو یا پول ارزش )در کمی گیری اندازه برای ممكن ابزار بهترین

 بنابراین، .ندک پشتیبانی را نتایج یهمخابر و کرده فراهم را فیزیكی(
 ،تیزیسمحیط اطالعات سامانه عنوانبه ،زیستیمحیط حسابداری

 هب ها،شرکت خارجی و داخلی توابع پشتیبانی منظور به تواندمی
 بنابراین، .(Sepasi and Esmayeeli kajani, 2016) رود کار

 طبیعیمنابع حسابداری پشتوانه تواندمی زیستمحیط حسابداری

 و هاشرکت سطح در شناسی بومی حسابداری گسترده، سطح در
 سطح رد مدیریت حسابداری یا صنعتی حسابداری مالی، حسابداری

 باشد. کوچک
 

 زیستیمحیط یهنوآوران کارکردهای
 ارهامعی جهانی، اقتصاد رشد پیرامون محیطی موضوعات و مسایل

 هک است کرده ایجاد را جدیدی المللیبین محیطی استاندارهای و
 در محیطی هایبرنامه و هااستراتژی پذیرش و تمرکز نیازمند
 وجهت اخیر سال چندین در که هاییاستراتژی از .است کار و کسب

 و زیستیمحیط استاندارهای است، کرده جلب خود به را بسیاری
 قبیل از عواملی .است جهانی عرصه در پایدار توسعه به توجه

 سالمت به توجه و آنها هایشروط و شرط مشتریان، هایتحریم
 .رودمی شمار به هامحدودیت دسته این از آینده و محیط و خود

 تمزی یک عنوانبه زیستیمحیط بخش در کارکردی هاینوآوری
 هاشرکت موفقیت در یتوجهقابل و مهم نقش تواندمی رقابتی
 رابطه، این در .(Haghighinasab et al., 2016) باشد. داشته

(Kemp & Foxon, 2013) را زیستیمحیط نوآوری کارکردهای 
 دفراین محصول، از برداریبهره یا سازیهمانند تولید، عنوان هب

 دیدج سازمان، برای که کار و کسب یا مدیریت خدمات، مدل تولید،
 به منجر آن، حیات چرخه سرتاسر در که کندمی تعریف است،

 در یمنف تاثیرات دیگر یا آلودگی ،زیستیمحیط ریسک کاهش
 (Reid شود.می جایگزین، هایروش با مقایسه در منابع کاربری

(& Miedzinski, 2008 هب را زیستیمحیط نوآوری کارکردی 
 و جدید هایرویكرد و خدمات ها،سیستم فرایندها، خلق عنوان
 بشری ازهاینی توانندمی که کنندمی تعریف قیمت برحسب رقابتی

 راحلم تمام در افراد تمامی به را زندگی کیفیت و کنند تامین را
 از) طبیعیمنابع مصرف کمترین همراه هب محصول حیات چرخه
 و ستاده واحد هر در سطح( مساحت و انرژی هایحامل جمله

 فتعاری به توجه بدون سازند. فراهم سمی، مواد انتشار کمترین
 نوآوری کارکرد که کرد پیشنهاد  (Hellstrom, 2007) شده، ارایه

 سازمانیِ و اجتماعی آوری،فن سطوح در تواندمی زیستیمحیط
 رابطه ، (Cheng et al., 2014) مثال، برای د.شو لحاظ هاشرکت

 ند،فرای هاینام به را زیستیمحیط نوآوری کارکرد نوع سه بین
 اثیراتت و آنها بین درونی روابط و کشف را سازمانی ماهیت و تولید
 منبع اهدیدگ تئوری برحسب را کار و کسب عملكرد بر شاننسبی
 یک ،زیستیمحیط نوآوری کارکرد دادند. قرار شناسایی مورد محور،
 بمحسو هاشرکت پایدارتوسعه از حمایت برای مهم محرکه نیروی
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 این در اولیه تعاریف به باتوجه .(Kanda et al., 2015) شود.می
 رینوآو کارکردهای ها،شرکت از بسیاری برای گفت، باید زمینه
 هب .(Kemp, 2010) شودمی تلقی جدید مفهوم یک زیستیمحیط
 د.شومی زیستیمحیط هایبهبود متغیر سطوح به منجر که طوری

 نوآوری کارکردهای زمینه در تحقیقات اکثر این، وجود با
 مرکزت شده شناخته و بزرگ هایشرکت بر بیشتر زیستیمحیط
 ( ,.Mylan et al مثال، برای .(Bos‐Brouwers, 2010) دارند

 هایمارکت سوپر زیستیمحیط نوآوری کارکردهای تاثیر 2015)
 ارکردهایک سایر مقابل در را بریتانیا نان و گوشت شیر، ایهزنجیر

 داد، نشان نتایج و ندددا قرار بررسی مورد ایهزنجیر فروشگاه این
 بتنس اولویت یک عنوانبه زیستیمحیط یهنوآوران کارکردهای

 .گیرد قرار توجه مورد بایستمی سازمانی کارکردهای سایر به
 مامیت در دانش نوع این کاربری عدم یا و کردن کاربردی بنابراین،

 اب حقیقت، در و است برانگیز چالش و حساس موضوعی ها،زمینه
 نتوامی ،زیستیمحیط نوآوری کارکردهای صحیح سازی پیاده

 از رد.ک خواهد پیدا بهبود هاشرکت رقابتی عملكرد داشت، انتظار
 تحقیقی، در (Margolis & Walsh, 2013) دیگر، طرف

 هاخصشا از ترکیبی عنوان هب را زیستیمحیط نوآوری کارکردهای
 یریپذرقابت و اقتصادی عملكرد ،زیستیمحیط عملكرد جمله از

 ،عوامل سایر میان در که ندارد تعجب جای کردند. مشخص پایدار
 ورینوآ کارکردهای اساس و پایه عنوان هب زیستیمحیط عملكرد
 ازاریابیب مثال برای مختلف، هایمنظر از و شود تلقی زیستیمحیط

 عملكرد .al., et (Jansson (2010 گیرد قرار مطالعه مورد (2)سبز
 انواع یرتاث تحت چشمگیری طور هب ،زیستیمحیط پذیریرقابت و

 سازمانی، جمله از ،زیستیمحیط نوآوری کارکردهای مختلف
  .(Dong & Shi, 2014) دارند قرار تولیدی و فرایندی

 

 ایدارپ یهتوسع با زیستیمحیط یهنوآوران کارکردهای
 هدف ار موضوع این از متفاوتی هایجنبه مختلف، تحقیقات اگرچه

 الیهم توسعه، و تحقیق واحدهای تحقیقات، بیشتر اما دهند،می قرار
 کارکردهای مهم معیارهای عنوانبه را انسانی منابع مدیریت و

 پایدار یهتوسع برای که کنندمی قلمداد شرکت یک زیستیمحیط
 .هستند ضروری و الزم رقابتی محیط یک در تجاری عملكردهای

(Przychodzen & Przychodzen, 2015) کارکرد نوع چهار 
 فرایند، ید،تول از عبارتند که کردند شناسایی را زیستیمحیط نوآوری

 گیریاندازه بر را معیارها این تاثیرات همچنین تامین. منابع و بازار

 که دکردن پیشنهاد و دادند قرار مطالعه مورد حسابداری، بر مبتنی
 وآورین کارکردهای توسعه برای دارایی، و مالیه کلیدی هایقابلیت
 طور،همین باشند.می برخوردار سزایی هب اهمیت از ،زیستیمحیط

(Polzin et al., 2016) هاییكپارچگی برخی ایجاد که دریافتند 
 هایکارکرد ایجاد زمینه در مالی موانع بر ایهانداز تا تواندمی مالی

 هیچ ،فوق تحلیل به توجه با آید. قفای ،زیستیمحیط یهنوآوران
 آن از هاستفاد با بتوانند هاشرکت که ندارد وجود تئوریكی ارچوبچ

 رب دهند. قرار ارزیابی مورد را زیستیمحیط یهنوآوران کارکردهای
 ایهکارکرد انواع که جامع عملكرد ارزیابی یک ،نبود اساس این

 کار و کسب هایعملكرد یهتوسع برای را زیستیمحیط یهنوآوران
 یگرد عالوه هب باشد.می مشهود شدت هب نماید، همسان یكدیگر با

 یهمال عمومی، روابط انسانی، منابع مدیریت همچون هایی،کارکرد
 یهاننوآور کارکردهای جز توانندمی نیز مدیریت کنترل و شرکت
 .(Hejazi & Moharami, 2015) شوند محسوب زیستیمحیط

(Schaltegger et al., 2014) محتوایی هایتفاوت به باتوجه 
 اما ،یزیستمحیط یهنوآوران کارکردهای عنوانبه شده یاد ابعاد بین
 اهشرکت کار و کسب عملكردهای پایدار یهتوسع برای را آنها
 دانستند. ضروری و الزم

 

 تحقیق روش
 مورد در خارج در چه و داخل در چه زیادی تحقیقات چند هر

 اما ،است شده انجام اخیر سالیان طی در زیستیمحیط حسابداری
 تمشكال مهمترین از یكی عنوانبه یكپارچگی و انسجام نبود

 یپایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری سازیمفهوم
 اثربخشی یالگو ی ارایه پژوهش این هدف بنابراین، باشد.می

 با ساسا اینبر است. پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری
 از: عبارتست که پژوهش این سوال به توجه
 چه رب مشتمل پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری ابعاد

 هستند؟ عواملی و هامولفه
 و یاکتشاف یمطالعه یک به اتكا با نمایدمی تالش پژوهش این

 ارایه آن به مناسبی پاسخ (GT) بنیاد داده تحلیل براساس تفسیری
 یحوزه در منسجمی هایپژوهش که این دلیل به واقع در نماید.

 فهومم این و است نشده انجام زیستیمحیط حسابداری اثربخشی
 پژوهش این باشد،می ابهام دارای مفهومی نظر از زیادی میزان به
 آن یکتئور یتوسعه و بسط دنبال به بنیاد داده تحلیل طریق از

 یریتفس و اکتشافی پژوهش روش ماهیت مبنا این بر و باشدمی
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 ایزمینه نظریه روشبه اتكا با منظور بدین است.
(Grounded Theory) نوخاسته رویكرد و (Emerging) یا 

 با مصاحبه طریق از شد تالش (Glaser, 1992) شونده،ظاهر
 زیستیمحیط حسابداری به مربوط مباحث امر، متخصصان

 ات دهدمی اجازه محقق به رویكرد نای شود. بندیدسته و مشخص
 اول یمرحله براساس ابتدا متخصصان، با مصاحبه طریق از

 انشوندگمصاحبه از را باز سواالت باز، گذاریکد یعنی گذاری،کد
 دهش ایجاد زیاد مفاهیم محوری، گذاریکد براساس سپس و بپرسد

 براساس نهایت در و کند هدایت پژوهش مسیر در و مختصر را
 هارای پردازینظریه منظور به را پژوهش مدل انتخابی، گذاریکد

 زممستل تئوری گرندد در نوخاسته رویكرد دیگر، عبارتبه دهد.
 رویدادها اب هم، با هامقوله آن در که است ثابت تطبیقی بندی مقوله

 شود.نمی پرداخته هامقوله توصیف به صرفا و شوندمی مقایسه
 

 پژوهش کنندگان مشارکت -
 ،(Strauss & Corbin, 1998) اعتقاد اسبراس پژوهش این در

 ریگینمونه از هاداده از برخاسته نظریه اصول به بندیپای برای
 سهمقای هایفرصت کردن حداکثر برای» هدفمند رویكرد با نظری

 عیینت به طریق نای از تا شد استفاده «اتفاقات یا وقایع، رویدادها،
 افتی دست آن ابعاد و هاویژگی براساس مقوله یک تغییر نحوه
 متخصصان از نفر 21 حداقل برای هاییایمیل مبنا این بر شود.

 مقدمات تمایل، صورت در تا شد، خواسته هاآن از و دش ارسال
 11 شده، ارسال هایایمیل مجموع از د.شو محیا مصاحبه انجام
 عنوانبه نهایت در نفر 11 میان این از که شد، داده پاسخ ایمیل

 حد ات شد تالش مصاحبه انجام روند شدند. انتخاب شونده مصاحبه
 هایشبكه ویدیویی افزارهاینرم طریق از یا و رودررو امكان

 به مصاحبه 3 مصاحبه 11 مجموع از که شود انجام اجتماعی
 طریق از مصاحبه 2 و پذیرفت صورت حضوری صورت

 صوت طریق از به نیز مصاحبه 3 شد، انجام ویدیویی افزارهاینرم
 این ذکر شد. مراوده شوندگانمصاحبه با محققان بین شده ضبط
 مباحث حفظ در اخالقی اصول رعایت که است اهمیت زیحا نكته

 ماداعت و اطمینان تا شد،می تاکید ابتدا همان در هاآن هایدیدگاه و
  د.شو جلب هامصاحبه انجام برای هاآن
 

 تحلیل و تجزیه و گردآوری -
 سپس و باز هایمصاحبه از ابتدا در مصاحبه، هایداده آوریجمع در
 تفادهاس ساعت یک متوسط زمان با ساختارمند نیمه هایمصاحبه از

 که بودند واقعی هایموقعیت شامل هامصاحبه سواالت د.ش
 شده مواجه آن با تحصیالت یا و تجربه برحسب کنندگانشرکت
 از: بودند عبارت سواالت این از برخی که بودند

 کدامند؟ زیستیمحیط حسابداری اثربخش هایویژگی .1
  پایدارتوسااعه هدف با زیسااتیمحیط حسااابداری هایویژگی .2

 کدامند؟
  حسااابداری دلیل به هاشاارکت یارزشاا هایمكانیزم و ابعاد .3

 ؟کدامند زیستیمحیط
 حسااابداری دلیل به هاشاارکت مدیریتی هایمكانیزم و ابعاد .1

 کدامند؟ زیستیمحیط
 شدمی انجام ساختار بدون عموما هامصاحبه تحقیق فرآیند آغاز در

 موضوع مورد در متفاوت هایدیدگاه ایجاد به موضوع این چراکه
 فرآیند بعدی مراحل در ،اما .نمودمی کمک محقق به پژوهش
 تسم به هامصاحبه مفاهیم، کردن پیدا معنا دلیل هب تحقیق،

 به هدفمندی نظری چارچوب تا شد، هدایت یافته ساختارنیمه
 به دتوانمی کار این شود. ایجاد تراثربخش محتوای تولید منظور
 بر یمبتن هایتئوری از ناشی جهت یا گرایش تاثیرگذاری کاهش
 كیی نماید. شایانی کمک ها،داده گردآوری حین در تحقیق ادبیات

 اشد،بمی هامصاحبه اتمام بنیاد، داده تحلیل هایبخش مهمترین از
 این رد استراتژی و فرآیند یک عنوانبه اشباع نقطه به رسیدن که

 روعش مصاحبه، هر از پس محققان بود. اهمیت زحای بسیار تحلیل
 فاهیمم تا نمودندمی انتخابی گذاریکد حدی تا و باز گذاریکد به
 کدهای مرحله هر در اساس این بر و دشو مشخص اشتراکاتشان و

 رارق مقایسه مورد هم با انتخابی گذاریکد یمرحله از شده ایجاد
 پیدریپ کنترل سبب میدای مقایسه از استفاده که چرا گرفتند.می

 گیرییمتصم و هابندیطبقه مقایسه و توسعه و بسط جدید، مفاهیم
 شودمی موجود هایبندیطبقه نبودن یا بودن کافی درباره

(Wastell, 2001).  
 

 تحقیق اعتبار -
 بنابراین، .دارد ایبرجسته نقش ذهنیت کیفی، رویكرد با مصاحبه در

 هستند، متعمی قابل نتایج و تكرار قابل هامصاحبه یاآ که این درباره
 رد که فنونی از باید پژوهشگران و دارد وجود تردید و شک جای

 هاافتهی صحت و اعتماد قابلیت دادن نشان برای کیفی هایتحقیق
 روش از پژوهش این در کنند. استفاده شود،می گرفته کار به

 ستفادها تحقیق اعتبار سنجش برای گریجانبه چند یا سوسازیسه
 حاضر پژوهش در نگریجانبه چند شدن محقق برای است. شده
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 بررسی مورد زیر بعد 3 در شوندگانمصاحبه مختلف رویكردهای
 همفرا معتبرتری هایداده نتایج، تقویت بر عالوه و گرفت قرار
 است. شده

 برای :انشوندگمصاحبه توسط بازبینی یا اعتباریابی 

 از پس کنندهمشارکت 10 بین از نفر 11 با روش این تحقق
 مطابقت مورد در ها،داده تحلیل و تجزیه و مصاحبه اتمام

 که شد انجام بحث و سوال کنندهمصاحبه با ایشانهایدیدگاه
 اظهارات از صحیحی درك محقق موارد همه در خوشبختانه

 عاملت از ناشی تواندمی امر این است، داشته کنندگانمصاحبه
 کنندهمصاحبه و شوندگانمصاحبه نظری درك و مطلوب
 باشد. تحقیق موضوع یدرباره

 رد :پژوهش انجام و بردارییادداشت شیوه توضیح 
 نفر 11 اختیار در هامصاحبه انجام فرآیند و پروتكل مرحله این

 یهنحو یاآ نمایند، تایید تا گرفت قرار شوندگانمصاحبه از
 اننش هایاداشت مرور که خیر، یا است شده طی درست تحلیل

 پیشرفته درستی مسیر در کدها تحلیل و پژوهش روند داد،
  است.

 به توجه اب تفسیری، تحلیل در :نتایج مفصل گزارش تهیه 

 از یک هر ،«هستند موقعیت از برخاسته معناها» که اصل این
 و ودش گرفته نظر در کامل طوربه موقعیت، با همراه باید نتایج

 براین،بنا باشد. داشته موقعیت به خاص توجهی پژوهش خواننده
 داده توضیح گزارش در پژوهش موقعیت جزئیات است الزم
  شود.

 

 تئوریک هاییافته
 حسابداری اثربخشی مورد در چندانی سازیتئوری که آنجا از

 رتصو قبلی تحقیقات در پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط
 ققانمح کمی مباحث به اتكا با محققان صرفا و است، نپذیرفته

 ینا اند،نموده زیستیمحیط حسابداری بررسی به اقدام قبلی،
 پژوهش فرعی و اصلی هایمولفه گذاری،کد مرحله سه در پژوهش

 هر پایان از پس اساس این بر دهد.می ارایه زیر جدول قالب در را
 اییشناس منظور به روند این و گرفتمی انجام هاگذاریکد مصاحبه
 (1) جدول شد.می مرور آتی روزهای طی در دوباره جدید کدهای
 دهد.می نشان را گذاریکد ایمرحله سه فرآیند

 و مفاهیم درباره بحث ویژه به تحقیق، هاییافته ادامه در
 اریحسابد درباره شده انجام تحقیقات سایه در فرعی بندیطبقه

 هایهمولف توسعه و پیدایش همزمان طور به و ارایه، زیستی،محیط
 هداد توضیح مفهومی هایبندیطبقه از کدام هر دهندهتشكیل

  شود.می
 

 خرد هایمکانیزم
 طحس در زیستیمحیط حسابداری اثربخشی در خرد هایمكانیزم
 طریق از و شوندمی سازیمفهوم معموال هاشرکت عملكرد

 و هاتفعالی توسعه دنبال به استراتژیک و مدیریتی کارکردهای
 و تماداع بهتر جلب منظور به زیستیمحیط عملكردی هایمكانیزم
 سه شامل خرد هایمكانیزم پژوهش این در باشند.می اطمینان
 حسابداری هایمكانیزم ارزشی، حسابداری هایمكانیزم مكانیزم
 كردروی با که دنباشمی مالیحسابداری هایمكانیزم و ایتوسعه
، دگردنمی ایمرحله سه تحلیل براساس هاشرکت پایدارتوسعه
 .گیرندمی قرار تحلیل و بحث مورد و شدند شناسایی تئوری

 

 ارزشی حسابداری هایمکانیزم. الف
 طی در ارزشی حسابداری هایمكانیزم براساس تجاری واحدهای

 ایعملكردهارایه  دنبال به خود، استراتژیک ریزیبرنامه فرآیند
 ایهآالیندگی کاهش ضمن طریق این از تا هستند آفرین ارزش

 از و مایدن کسب را زیستیمحیط المللیبین استانداردهای محیطی،
 و اطمینان خود، یمسئوالنه عملكردهایارایه  با طریق این

 مكانیزم، این در گیریتصمیم اساس کنند. کسب بیشتر اعتباری
 که ت،اس اجتماعی سود بر مبتنی حسابداری هایویژگی از استفاده

 دانش خلق و عملكردی نگرانهآینده معیارهای افزایش طریق از
 تا دباشمی زیستیمحیط هایآالیندگی بازیافت چرخه در نوآورانه

 حسابداری اثربخشی عملیاتی هایاستراتژی به طریق این از
 ایهدور ارزیابی بر تمرکز واقع در یابند. دستبه زیستیمحیط

 تواندمی رقابتیمزیت ایجاد ضمن زیستیمحیط عملكردهای
 یشناسای را زیستیمحیط آالیندگی فرآیندهای معیوب یچرخه
 نجرم بلندمدت در هاشرکت عملیاتی هایهزینه کاهش به و نماید
 بداریحسا بعد در را الزم اثربخشی توانندمی زمانی هاارزیابی شود.

 کاهش رب نظارت که باشند، داشته پایدارتوسعه برای زیستیمحیط
 شارها آن به بارها کدها تحلیل در که زیستیمحیط هایآالیندگی

 گیرد. قرار توجه مورد است، شده
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 هامصاحبه از ناشی شده بندیطبقه و مفهومی کدهای (1) جدول
 گذاری کد اصلی هایگذاری کد

 انتخابی گذاری کد محوری گذاری کد باز گذاری کد تئوری

 فرعی بندیطبقه مفهومی بندیطبقه مفهومی کدهای
 بندیطبقه

 اصلی
  زیستیمحیط عملكردهای ایهدور ارزیابی

 حسابداری هایمكانیزم
 ارزشی

 خرد هایمكانیزم

مكانیزم
ی

ها
 

اثربخشی
 

ی
حسابدار

 
ط

محی
زیستی

با 
 

ف
هد

 
توسعه

پایدار
 

 زیستیمحیط اطالعات گردش در افزوده ارزش خلق

 زیستیمحیط هایآالیندگی کاهش بر نظارت

 زیستیمحیط استانداردهای کردن پاس

  طبیعیت و انسان برای افزوده ارزش خلق برای هااکوسیستم از مندیبهره

 زیستیمحیط نگرانهآینده معیارهای به توجه

 زیستیمحیط هایآالیندگی بازیافت چرخه در نوآورانه هایدانش خلق

 زیستمحیط زمینه در توسعه و تحقیق واحد اندازی راه

 هایمكانیزم
 ایتوسعهحسابداری

 ها آالیندگی استاندارد حد در دهنده هشدار و ایمنی هایسیستم تجهیز

 مناسب اطالعاتی هایسیستم ایجاد

 زیستیمحیط هایفناوری به بودجه تخصیص لزوم

 زیستیمحیط فرآیندهای تكنولوژیک توسعه

 انبارداری بهینه مدیریت توسعه

 زیستیمحیط هایپروژه توسعه برای خارجی منابع جذب

 مالیحسابداری هایمكانیزم

 زیستیمحیط هایاستراتژی توسعه برای اعتبار ایجاد

 تولیدسبز هایفناوری توسعه در ایهسرمای هایاولویت شناسایی

 زیستیمحیط هایپروژه توسعه در سرمایه بهینه کنترل

 زیستیمحیط هایفناوری توسعه در خارجی هایگذاریسرمایه جذب

 ریسک کنترل هایسیستم استقرار

 هایقابلیت پویایی جهت گذاریسرمایه مالی هایسیستم مستمر بهبود
 زیستیمحیط

 زیستمحیط حفاظت و طبیعیمنابع سازمان با همكاری

 قانونی هایمكانیزم

 کالن هایمكانیزم

 زیستیمحیط فرآیندهای پایدارتوسعه در نظارتی هاینامه آیین ایجاد

 زیستمحیط مجموع زیر هایارگان و هاسازمان به پیشنهادات ارایه

  زیستیمحیط عملكردهای موقع به افشای

 زیستیمحیط عملكردهای توسعه در حقوق مشاوران کارگیری هب

 زیستیمحیط هایپروژه توسعه برای الزم مجوزهای کسب

  آینده به امید توسعه

 فرهنگی هایمكانیزم

 زیستمحیط به احترام فرهنگ ایجاد

 هاشرکت بین در سبز عملكرد فرآیندهای از استفاده ترویج

 هاهزینه کاهش در محیط زیست کارکردهای اثربخشی ترویج

  تامین زنجیره هایشبكه اثربخش توسعه

 ها شرکت اخالقی سالمت فرهنگ گسترش
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 ارزشی حسابداری مکانیزم معیارهای :(1) شکل

(Source: Research Findings) 

 
 (& Shahveysiyanتحقیق با شده کسب نتایج

(Solymaniyan, 2007 ریزیبرنامه در کاربرد نقش بر که 
 حسابداری اثربخشی افزایش منظور به هاشرکت استراتژیک

 جودو مفهومی و معنایی مطابقت اند،نموده تاکید زیستیمحیط
 (Clarkson et al., 2008) که طورهمان دیگر، طرف از دارد.

 حسابداری مفاهیم کارگیری هب که کردند گیرینتیجه
 یزمان صحیح، گذاریسرمایه تصمیمات اتخاذ و زیستیمحیط

 خلق بر مبتنی که شود، منتهی سبز محصوالت تولید به تواندمی
 عملكردهای از ناشی ضایعات بازیافت زمینه در افزاییدانش

  باشد.می پژوهش این نتایج با مطابق باشند، هاشرکت تولیدی
 

 ایتوسعه حسابداری هایمکانیزم .ب
 این در را معیارهای مجموع حسابداری، ایهتوسع هایمكانیزم
 در و بلندمدت رویكردهای با که دهند،می تشكیل پژوهش
 هایزیرساخت تقویت به نسبت تصمیم اتخاذ راستای

 عنوانهب توسعه باشد. پذیرفته صورت یزیستمحیط عملكردهای
 زاربا در رقابت برای استراتژیک و موفقیت معیارهای از یكی

 ورتص به که باشد داشته تداوم تواندمی زمانی و شودمی محسوب
 غرافیایج اقلیمی، محیط بازار، محیط تغییرات با منعطف و پایدار

 یا و زیستیمحیط بازاریابی، رویكردهای حسببر شرکت كانیم
 عنوانهب زیستیمحیط فرآیندهای باشد. پذیرفته صورت صادرات

 که شودمی محسوب هاشرکت پایدارتوسعه معیارهای از یكی

 دیدیج عرصه به پا تواندمی سبز،حسابداری اثربخشی واسطهبه
 این در هاشرکت اساس براین بگذارند. خود عملكردهای نظر از

 با متناسب هایزیرساخت تقویت و ایجاد نیازمند، مسیر
 و هادولت حمایت نیازمند حال عین در و زیستمحیط

 این در که ابعادی این از یكی د.نباشمی نظارتی هایسازمان
 یاندازراه د،ش ایجاد مفهومی کدهای تحلیل براساس پژوهش

 یزیستمحیط هایفناوری زمینه در توسعه و تحقیق واحد
 رد هاشرکت موفقیت الزمه توسعه و تحقیق واقع در باشد.می

 در که شود،می محسوب شرکت عملكردهای مختلف مراحل
 برای دهآین در که مثبتی تاثیرات دلیل به زیستیمحیط بخش

 هاکاریدوباره کاهش نظر از چه و سودآوری نظر از چه شرکت
 پایداری تواندمی دارد شود،می هاهزینه کاهش به منجر که

 بزنند. رقم هاآن برای را تریمطمئن
 

 
 ایتوسعه حسابداری مکانیزم معیارهای (2) شکل

(Source: Research Findings) 
 

 ایهتوسع حسابداری هایمكانیزم در آمده دست هب نتایج
 که (Lomas & Giampietro, 2017) پژوهش با زیستیمحیط
 کاهش در بازیافت و اکوسیستمی هایساخت زیر به اشاره

 اهدهمش مطابقت توانمی داشتند، زیستیمحیط هایآالیندگی
 نمود.

 

 مالی حسابداری هایمکانیزم پ.
 جذب تا سازدمی قادر را هاشرکت مالی حسابداری

 مالی هایگزارش و مالی منابع تامین خارجی، هایگذاریسرمایه
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 ،ذارانگسرمایه قبیل: از سازمانیبرون کنندگاناستفاده برای را
 سازیبهینه مكانیزم این مبنای نمایند. تهیه ... و اعتباردهندگان

 زیستیمحیط هایپروژه انتخاب هایاولویت و هاگذاریسرمایه
 ایههزینه با برخورده نحو سر بر بحث مالی حسابداری در است.
 هاآن هداتعت و بدهی شناسایی هنحو نیز و هاشرکت زیستمحیط

 زممكانی این واقع در است. مطرح زیستیمحیط مسایل قبال در
 هایاستراتژی توسعه برای الزم اعتبار تا کندمی کمک
  د.شو فراهم شرکت برای زیستیمحیط

 

 
  مالی حسابداری مکانیزم معیارهای :(3) شکل

(Source: Research Findings) 

 
 Deegan پژوهش با بخش این در آمده دسته ب یهنتیج

 عملكردهای طریق از زیست حسابداری به که (2008)
 موفقیت در مهمی معیار را آن و بود نموده توجه مالی حسابداری

 قلمداد محور توسعه هایشرکت زیستیمحیط کارکردهای
 دارد. مطابقت نمودند،

 
 کالن هایمکانیزم

 یهالزم زیستیمحیط حسابداری اثربخشی کالن هایمكانیزم
 هرگونه دیگر، عبارتبه .است سرمایه بازار در تجارت توسعه
 ،زیستمحیط حفظ به توجه بدون اجتماعی -اقتصادی توسعه

 ن،برای افزون .داشت خواهد همراه به را ناپایدار توازن و نامتعادلی
 موضوعی ،زیستیمحیط تنگناهای و مشكالت ،مسایل اغلب
 یرقابلغ و متقابل وابستگی به توجه با و شودمی محسوب کالن

 و وسعهت فرهنگ، جمله از کالنی مباحث با زیستمحیط تفكیک

 هب مربوط مشكالت کاهش سبب و باشدمی ارتباط در سیاست
 (& Brammer دشومی کشور یک زیستیمحیط هایآالیندگی

(Pavelin, 2006. فرهنگی و قانونی هایمكانیزم بخش این در 
 ،هامصاحبه تحلیل براساس مفهومی طبقه بعد دو عنوانبه

 شود.می اقدام هاآن از یک هر تشریح به که شدند شناسایی
 

 قانونی هایمکانیزم .الف
 هب باال از و بعدیتک توانند،نمی امروزه هانامه آیین و قوانین
 در هک شود،می محسوب ایهطرف دو مسیر بلكه ،دنباش پایین

 تواندمی نظارتی، نهادهای پیشنهادهای به توجه با مواقع بسیاری
 هایفعالیت همچون نظر مورد مسیر در هاشرکت توسط
 کاره ب شرکت هایاستراتژی با راستا هم و تدوین زیستیمحیط
 کاهش و زیستمحیط اهمیت دلیل به دیگر طرف از شوند. گرفته

 غییراتت دلیل به گذشته سالیان طی در که محیطی هایآالیندگی
 هایمكانیزم است، گرفته قرار توجه مورد ما کشور در اقلیمی
 قلمداد تواندمی هاشرکت برای رقابتیمزیت یک عنوانبه قانونی

 مایند.ن استفاده نحو بهترین به خود پایدارتوسعه برای آن از و شود
 ایجاد زمینه، این در شده ایجاد مفهومی کدهای از یكی
 تیزیسمحیط فرآیندهای پایدارتوسعه در نظارتی هاینامهآیین
 هاتشرک عملكردی و نظارتی هایمكانیزم به اشاره که باشدمی
 کاهش مسیر این در هاشرکت هایهزینه تا شودمی سبب و دارد
 از یكی عنوانبه ربطذی هایسازمان با همكاری یابد.

 رد که چرا دشو توجه آن به باید که است قانونی هایمكانیزم
 مکک هاشرکت به زیستیمحیط هایمحدودیت و قوانین شناخت

 تریبیش تعاملی هایظرفیت هاشرکت شودمی سبب و نمایدمی
 را کاربردی هایپیشنهادی طرفه دو مسیر در و نمایند جستجو را
 کارگیریه ب این بر دهد.می افزایش ربطذی هایسازمان به

 دتوانمی زیستیمحیط عملكردهای توسعه در حقوقی مشاوران
 هایمكانیزم اثربخشی سطح ارتقای در هاشرکت خالقانه موضوع
  شود. محسوب هاشرکت پایدارتوسعه در قانونی
 (& Choپژوهش با بخش این در آمده دسته ب ینتیجه

(Patten, 2013 در محقق دو این دارد. مطابقت مفهومی نظر از 
 عنوانبه را شرکت داخلی قانونی هاینظارت وجود خود پژوهش

 تایجن و نمودند مطرح زیستیمحیط مالی گزارشگری در الزام یک
 ار شرکت عملیاتی هایهزینه کاهش و سودآوری بر آن مثبت
 (,Cong & Freedman پژوهش با دیگر طرف از کردند. تایید

 اییپوی در هاشرکت حاکمیتی ساختارهای نمود، بیان که 2011)
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 دارد ثبتم تاثیر آن حسابداری و زیستیمحیط عملكردهای بیشتر
 ارد.د مطابقت دانستند، الزم زمینه این در را گزارشگری نقش و

 

 
  قانونی مکانیزم معیارهای :(۴) شکل

(Source: Research Findings) 
 

 فرهنگی هایمکانیزم .ب
 نقشی و زیستیمحیط مسایل حسابداری به هاشرکت گذشته، در
 ت،داش سرمایه بازار در هاشرکت رقابتی هایمزیت توسعه در که

 هب حاضر حال در اما .کردندمی توجه کمتر یا کردندنمی توجه
 صنعت ای بازار یک در فرهنگی ابعاد یهتوسع در که نقشی دلیل
 سبزحسابداری واقع در است. گرفته قرار اهمیت زحای بسیار دارد،

 الشت آیندگان قبال در مسئوالنه و اخالقی هایفرهنگ طریق از
 نماید فاای پایدار یهتوسع به شرکت رساندن در ثروم نقش کندمی

 ای را موجود زیستیمحیط و آالیندگی هایبحران از یبسیار و
 یكی .(Nonahalnahr et al., 2017) ببرد بین از یا و کاهش

 هب احترام فرهنگ ایجاد فرهنگی هایمكانزم مفهومی کدهای از
 هزمین این در سازیفرهنگ شاید گرچه باشد.می زیستمحیط
 باشد، نهزمی این در وسیع تبلیغات و رسانه قدرت به اتكا نیازمند

 بسب صنعت یک در حداقل بلندمدت در شرکت عملكردهای اما
 توجه یزیستمحیط عملكردهای به تا دشومی هاشرکت بقیه تهیج

 بلیغاتت و هاپتانسیل این از خود بازاریابی برای و نمایند ایهویژ
 هاهمصاحب تحلیل در که فرآیندها این از یكی کنند. استفاده

 ینب در سبز عملكرد فرآیندهای از استفاده ویجتر ،شد مشخص
 جهت در مثبتی گام هنوز هاشرکت از بسیاری هاست.شرکت

 صوالتمح از بسیاری و اندهنداشت بر سبز تولید سمت به حرکت
 بازار وارد زیستیمحیط آالیندگی از زیادی میزان با شده تولید
 است: معتقد زمینه این در (Boks & Stevels, 2007) شوند.می

 و انرژی مصرف کاهش ضمن سبز،امینت هرزنجی سازیفرهنگ
 منظر از مندیرضایت و مطلوبیت ایجاد طریق از آلودگی،
 تیکلجس از گیریبهره و مینات زنجیره سراسر در زیستیمحیط

 عنوانبه ،مینات زنجیره کل در خود عملكردمحیطی بهبود و سبز
 ببرند ودس پایدار، رقابتی مزیت کسب برای استراتژیک سالح یک

 تولیدسبز سبز،طراحی :مهم موضوعسه براساس را خود اهداف و
 زا دیگر یكی همچنین کنند. گذاریپایه محصول بازیافت و

 بخش در ،پایدارتوسعه سازیفرهنگ مفهومی کدهای
 که است حدیبه موضوع این اهمیت که است زیستمحیط
 که هاییشرکت با خواهتوسعه و پیشرو هایشرکت بین تفاوت
 پیگیری ار نگرانهآینده هایدیدگاه و کنندمی فكر توسعه به کمتر
 بعد رد فرهنگی هایمكانیزم همچنین دهد.می نشان را کنند،نمی
 القیاخ سالمت فرهنگ گسترش به تواندمی زیستمحیط حفظ

 تزیسمحیط بعد در آن رعایت و اخالقیات نماید. کمک هاشرکت
 عدب عنوانبه زیستیمحیط هایآالیندگی افزایش به تواندمی

  نماید. کمک فرهنگی

 
  فرهنگی مکانیزم معیارهای :(۵) شکل

(Source: Research Findings) 
 

 که (Daryayee et al., 2013) پژوهش با نتیجه این
 فرهنگ زا ناشی سبز بازاریابی و حسابداری پیامد را پایدارتوسعه

 یهارکتش بین تفاوت مرز را آن و نمودند تبیین پذیریمسئولیت
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 دارد. مطابقت کردند، قلمداد هاشرکت سایر با محور توسعه
 را سبز تامین زنجیره که (Fortes, 2009) پژوهش با همچنین

 تمطابق نمود، عنوان زیستیمحیط بعد در سازیفرهنگ پیامد
 دارد.

 

 تئوریک وبچچار
 رعیف مفهومی، بندیطبقه هایمولفه تشریح و شناسایی از پس

 هاهمصاحب تحلیل از ناشی شدهِ ایجاد کدهای براساس و اصلی و
 از را باز سواالت باز، گذاریکد یعنی کدگذاری، بخش سه در

 گذاریکد براساس سپس و شد پرسیده شوندگانمصاحبه
 پژوهش مسیر در و مختصر را شده ایجاد زیاد مفاهیم محوری،

 لمد انتخابی، گذاریکد براساس بخش این در و گردید هدایت
 كردروی دیگر، عبارتبه د.ارایه ش پردازینظریه منظور به پژوهش
 است ابتث تطبیقی بندیمقوله مستلزم تئوری گرندد در نوخاسته

 چارچوب دند.ش مقایسه رویدادها با هم، با هامقوله آن در که
 ترتیب هب پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری اثربخشی

 .شودمیارایه  زیر
 

 

  پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری اثربخشی تئوریک چارچوب :(۶) شکل

(Source: Research Findings) 

 

 
 

 گیرینتیجه و بحث
 نوآورانه هایمكانیزم اثربخشی الگوی طراحی پژوهش این هدف

 رسبو هایشرکت پایدارتوسعه هدف با زیستیمحیط حسابداری
 حتشری که طورهمان بود. بنیاد داده تحلیل براساس بهادار اوراق
 11 اب مصاحبه طریق از و بنیاد داده تحلیل براساس پژوهش شد،

 هس براساس هاتحلیل و پذیرفت صورت حسابداری متخصص
 ند.گرفت قرار تحلیل مورد محوری و انتخابی باز، کدگذاری مرحله

 خرد هایمكانیزم نمود، بیان توانمی شده حاصل نتایج به توجه با
 زیستمحیط از حراست و حفظ در هاشرکت درونی هایویژگی به
 رقابتیمزیت به تواندمی و کندمی اشاره پایدارتوسعه هدف با

 كیی نماید. کمک شده، تعیین هایاستراتژی راستای در هاشرکت
 فهد و باشدمی ارزشی حسابداری هایمكانیزم ها،مكانیزم این از

 .است پایدارتوسعه در زیستیمحیط حسابداری آفرینارزش آن
 هایویژگی از استفاده مكانیزم، این در گیریتصمیم اساس

 ارهایمعی افزایش طریق از که اجتماعی سود بر مبتنی حسابداری
 بازیافت چرخه در نوآورانهدانش خلق و عملكردی نگرانهآینده

 به طریق این از تا باشدمی زیستیمحیط هایآالیندگی
 ستد زیستیمحیط حسابداری اثربخشی عملیاتی هایاستراتژی

 در محورارزش فرآیندی ارزشی، حسابداری مكانیزم واقع در .یابند
 هایبازده افزایش به که است زیستیمحیط عملكردهای راستای

 از و نمایدمی کمک پایدارتوسعه هدف با شرکت عملیاتی فعلی
 کاهش بر نظارت ،زیستیمحیط استانداردهای گذراندن طریق

 ملیاتع ایهدور ارزیابی با و شرکت عملیات از ناشی هایآالیندگی
 دیدج هایدانش کارگیریه ب و افزوده ارزش خلق دنبال به تولید،

 ایعملكرده به پایبندی ضمن تا باشد،می ضایعات بازیافت در
 تیآ عملكردهای نمودن پایدار جهت در ،زیستیمحیط یهمسئوالن

 به طریق این از و بردارد گام پیشرو شرکت یک همچون خود
 خرد، درویكر در مكانیزم این مكمل د.نشو نزدیک رقابتی مزایایی

 حسابداری محیط زیستیبخشی اثر
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 زیستیمحیط هایفعالیت ایهتوسع حسابداری هایمكانیزم
 مكانیزم واقع در باشد.می یپایدارتوسعه مسیر در شرکت

 وسعهت و تحقیق در گذاریسرمایه به اتكا با ایهتوسع حسابداری
 به دتولی چرخه و فرآیند در هایکاری دوباره از جلوگیری دنبال به

 یاطالعات هایسیستم ایجاد با و باشند،می تولیدسبز خصوص
 اییشناس مرزگستر، هایتیم همچون را محیطی تغییرات مناسب،

 فرآیند هب مربوط هایتكنولوژی توسعه و هاآن تحلیل با و کنندمی
 نگهداری در نوین هایشیوه همچنین و مدرن انبارداری و بازیافت

 گاهن با زیستمحیط از حراست و حفظ به کاال،موجودی سفارش و
 ویتاول عنوانبه مكانیزم این وجود نمایند.می کمک نگرانهآینده

 توجه با را شرکت آینده چراکه است، رقابتی بازار یک در هاشرکت
 در مناسبی تصمیمات و سازدمی متناسب عمرتجاری چرخه به

 رد،خ مكانیزم بعد آخرین کند.می اتخاذ پایدارتوسعه هایزمینه
 و گذاریسرمایه رویكردهای با که است مالی حسابداری مكانیزم
 قلیلت را آتی هایریسک تا کندمی تالش آتی، هایپروژه ارزیابی

 نقدی منابع جذب اوال شرکت، برای تجاری اعتبار ایجاد با و دهد
 نمایدمی تسهیل را زیستیمحیط هایطرح یهتوسع برای نیاز مورد

 به کمک و هاآالیندگی کاهش برای سرمایهبهینه کنترل به ثانیا و
 دپایبن جهانی هایاستراتژی راستای در زیستمحیط از حفاظت

 در شده یاد بعد سه هر که خرد هایمكانیزم وجود پیامد ماند.می
 دتولی در چه ارزش از ایهزنجیر ایجاد بدانیم، هم مكمل باید را آن
 هانآ از و باشدمی رقبا سایر با صنعت در رقابت و توزیع در چه و

 رگدی طرف از کرد. یاد پیشرو هایشرکت عنوانبه توانمی
 عملكردهای تاثیرگذار هایتوانمندی بر کالن هایمكانیزم
 ربطذی هایسازمان و جامعه به نسبت هاشرکت زیستیمحیط
 این در پیشرو هایشرکت سازیبرند و شهرت سبب که دارد اشاره
 در یتموفق به توانندمی زمانی معموال هاشرکت این شود.می زمینه

 را ردخ هایمكانیزم در شده یاد ابعاد که یابند دست مكانیزم این
 اولین عنوانبه قانونی مكانیزم باشند. گذاشتهسر پشت درستی به

 هایسازمان با همكاری و قانونی هایتوانمندی به اشاره کالن،بعد
 هاشرکت زیستیمحیط عملكردهای بر نظارت بحث در ربطذی
 هب زیستیمحیط هایگزارش موقع به افشای و تعامل با و دارد

 زیستمحیط به نسبت نگرانهآینده رویكردهای تقویت و توسعه
 د:شومی پیشنهاد شده کسب نتایج براساس نماید.می کمک

 ودخ استراتژیک هایفعالیت و صنعت ماهیت برحسب هاشرکت
 عملیاتی موقعیت به نسبت تریکامل و ترجامع هایبررسی
 شدان از گیریبهره با و باشند داشته تولید بخش در هاشرکت

 ،زیستیمحیط ایهمشاور موسسات با همكاری با و متخصصان
 عملكردهای گرایانهواقع افشای سمت به را مالی هایسیستم
 شمنداناندی با مشارکت فضای ایجاد و نمایند هدایت زیستیمحیط

 ادپیشنه همچنین نمایند. کمک افزوده دانش ایجاد به حوزه این
 بعادا از روش تغییر با توسعه و تحقیق واحدهای و هاتیم شود،می

 و شناخت به اول قدم در ها،قومیت و فرهنگ همچون ترکالن
 تا ندنمای اقدام زیستیمحیط هایموقعیت و اقلیم مورد در تحقیق
 رب نظارت و کنترل نظر از تریمناسب هایزیرساخت بتوانند

 قدم رد و باشند داشته ... و هاآالیندگی کاهش ضایعات، بازفرآوری
 رایب تبلیغ و ترویج در قومیتی فرهنگ شناخت سمت به بعدی

 یشنهادپ همچنین بروند. زیستیمحیط رویكردهای براساس شرکت
 و پویایی سمت به باید مالی هایسیستم سازوکارهای شود،می

 اعتماد و اطمینان جلب با و بردارد گام خارجی منابع جذب
 دهندگانتسهیل و اعتباردهندگان ،گذاریسرمایه هایبنگاه

 در محكمی هایقدم مالی، عملكرد هایماهیت براساس
 هایآالیندگی کاهش برای آتی هایپروژه در گذاریسرمایه
 هایجریمه از ناشی هایریسک و دارند بر زیستیمحیط

 شدت به را زیستمحیط به توجهیبی در ربطذی هایسازمان
 د.نماین استفاده مالیاتی هایمعافیت از آن جای به و دهند کاهش

 بیبازاریا فرآیندهای در اگر هاشرکت شود،می پیشنهاد نهایت در
 بتیرقا بازار در بیشتری هایسرمایه جذب و برتری دنبال به خود

 زیستمحیط به احترام یهتوسع در خود قوت نقاط بر باید هستند،
 هک چرا باشند، کوشا خود نمادهای و برند در چه و تبلیغات در چه

 بازیگران کلیطوربه و کارگزاران و عامالن آگاهی و دانش
 نای و است یافته افزایش شدتهب امروزه سرمایه بازار هایعرصه
 به نسبت مزبور شرکت از متفاوت رویكردی تواندمی هایتفاوت
 دهد. نشان را رقبا سایر
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