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 چکيده

این مقاله با تمرکز بر تحقیقات صورت گرفته و منتشر شده در معتبرترین نشریات حسابداری، به 

صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی/پایداری و حسابداری مدیریت بررسی پژوهش های 

پرداخته است. به عبارت دیگر با تمرکز بر ادبیات موضوعی این حوزه )پایداری و مسئولیت اجتماعی 

ریت(، بر فرصتهای مربوط به پژوهش های آتی تأکید شده که احتماالً می یشرکتها و حسابداری مد

 عالقه مندان به رشته حسابداری مدیریت را به خود جذب کند. تواند دامنه وسیعی از

پیمایش صورت گرفته در ادبیات موضوعی حوزه پایداری/مسئولیت اجتماعی و حسابداری 

و اجزای آن مدیریت نشان می دهد، تمرکز عمده پژوهش ها در این زمینه بر ادغام پایداری 

در سیستم های کنترل مدیریت است؛ نیز با توجه به ماهیت مفهوم پایداری و تعاریف 

و گوناگون از آن،روش اصلی استفاده شده در این پژوهش ها به شکل مطالعه موردی 

 بحث جبران ،با تعداد نمونه های کم و مطالعات آرشیوی بوده که تمرکز اصلینظرسنجی 

ای از ادبیات، در خارج از حوزه سنتی ادبیات حظهخدمات است. به عالوه حجم قابل مال

 حسابداری منتشر شده است.

 ؛ حسابداری مدیریت.یپایداری؛ مسئولیت اجتماعی شرکت :يديکل واژگان
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  شعيب رضایی

 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 

 نام نویسنده مسئول:
 شعيب رضایی

جتماعی شرکتی ا مروري بر ادبيات موضوعی پایداري/مسئوليت

 در حسابداري مدیریت
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 مقدمه

ن به نشان داد هازایش است. عالوه بر نیاز شرکتاف وکار در حال رشد وبه پایداری و کسباهمیت و ضرورت مسائل مربوط 

 وجود دارد که عوامل مرتبط هانفعان به شرکتگذاران و دیگر ذیی از سمت سرمایهاوهوایی، فشار فزایندهتغییرات آب تأثیرات

 شودمیای را شامل ی گسترده( خویش لحاظ کنند. این مالحظات دامنهMCS) 6های کنترل مدیریتبا پایداری را در سیستم

متحده که در آن ارزش سهامداران با های انتفاعی در ایاالتی سازمانرای مثال توسعهکه شامل ساختار بنیادین سازمان )ب

های کنترل مدیریت )برای مثال مصوبات ی سیستمدهنده( تا طراحی مفهومی اجزای تشکیلشودمیاجتماعی متوازن  هایارزش

. این حوزه شودمی( کندمی هاآنپایداری جبران خدمات اجرایی به عملکرد  مرتبط نمودنشرکت را مجبور به  ،سهامداران

 )برای مثال ردیابی دباشمیهای اطالعات مرتبط با پایداری نیز همچنین شامل الزامات مقرراتی برای انواع خاصی از سیستم

وهشی را های جدید پژفزاینده به پایداری، فرصت این عالیقِ .ی اروپا(تحت نظر سیستم تجاری اتحادیهکربن اکسید تولید دی

ی پایداری در حسابداری متوجه مباحث های حوزه. تمرکز اصلی پژوهشکندمیی حسابداری ایجاد در مقابل محققان رشته

پایداری مشاهده کنید( و  های مربوط به گزارشگریرسی پژوهشرا برای بر 5163 5مربوط به افشای اطالعات )هان و کوهن

بازاری  های صورت گرفته در خصوص ارزشگذاریشرا برای بررسی پژوه 5165، 3)کالرکسون دیگر موضوعات حسابداری مالی

 ی مشاهده کنید.( بوده است.افشای اطالعات و عملکرد زیست محیط

وتحلیل مسائل ( یک چارچوب پژوهشی برای تجزیه5162های حسابداری مدیریت )ی پیشرفتکیم و ماتسومورا در مجله

که این نویسندگان تعدادی از مطالعات مرتبط را برای اند. درحالیایجاد کرده CSR 4هاشرکتمربوط به مسئولیت اجتماعی 

 هانآهای این حوزه، کار بر روی پژوهش این مقاله با پیمایشی وسیعاند، پشتیبانی از چارچوب خویش مورد بررسی قرار داده

این منتشر شده در  هایپژوهش از توانمیته است که این رویکرد از آن جهت مورد انتخاب قرار گرف. است را تکمیل کرده

 هایفرصتاین رویکرد بر  زیادی استفاده کرد. هایدانشگاهبرای ارزیابی عملکرد پژوهشگران و ارتقای مباحث در  حوزه

که بررسی  اندتوانسته( 5164) 2دیتیلیو و لیسی .شودمیابراز  هاآندر  یبیشتر یعالقهدارد که  تأکیدآتی  هایپژوهش

االتی این حوزه، مق هایپژوهشوسیع  یدامنهاین مقاله با توجه به  و کیفی این حوزه ارائه دهند. المللیبیناز ادبیات  تریوسیع

جزو مجالت سنتی حسابداری  کهایناین مجله با وجود  .داده است( مورد بررسی قرار JBE) 1وکارکسباخالق  یمجلهرا نیز از 

برتر فاینشنال تایمز قرار دارد( و توانسته است که به یکی  یمجله 21است )که در  تائیدمورد  یمجله، یک شودنمیمحسوب 

 تبدیل شود. ،در بخش جبران خدمات اجرایی آن خصوصبهپایداری و حسابداری مدیریت و  یحوزهاز انتشارات اصلی 

 هایمسیستکه تمرکز اصلی بر درک و ادغام پایداری در  هددمیحسابداری نشان  یحوزهپیمایش این مقاله بر روی ادبیات 

؛ اندادهدحسابداری مدیریت مرتبط با پایداری  هایسیستم های خاصجنبهبه  تریکمتوجه  هاپژوهشاین  کنترل مدیریت است.

اند. با این وجود حوزه اصلی تمرکز داشتهتمرکز  محیطیزیستبه شکل استثنا بر حسابداری  هاآنتنها تعداد معدودی از 

پژوهش مسلط در این مطالعات، مطالعه موردی و پیمایش  هایروش بوده است. خدماتجبران ، JBEی خصوص در مجلهبه

از میان تمام این مطالعات، تنها یک مطالعه شناسایی شده است که از روش آزمایش در مطالعات خویش استفاده  بوده است.

کم یاب  هاحوزهجبران خدمات، در دیگر  یحوزهمربوط به  مطالعاتدر  جزبهباال  هاینمونهمطالعات آرشیوی و  ت.کرده اس

این محدودیت مهم ممکن است در طول زمان و با این حال،  در دسترس عموم باشد. هایدادهاست که شاید دلیل آن فقدان 

 هایخروجیرا مجبور به افزایش افشای اطالعات فرآیند و  هاشرکتکه  و مقررات بیشتری نفعانذیاز طریق افزایش تقاضای 

 با پایداری کند، کاهش یابد. مرتبط
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 دقتیبیدشوار است که دلیل آن  هاپژوهشپایداری و تعمیم نتایج پژوهش در میان این  هایخروجیو  هاسازه یمحاسبه

موضوع مطالعه نیز قرار که  هاییشرکتو چگونگی تعریف آن در مطالعات مختلف است )و در واقع  پایداریدر مفاهیم کلی 

ی تحقیقاتی نیز وجود دارد )برای مثال هاحوزه. این مشکالت تا حدودی در دیگر با همین مشکل مواجه هستند( گیرندمی

هیت مباحث مربوط به پایداری، در این حوزه تشدید اما با توجه به ما ؛(حاکمیت شرکتیاخالق یا تحقیقات مربوط به حوزه 

 هاپژوهشبرد اما مراحل آغازین این بخش از ب سؤالاین حوزه را زیر  هایپژوهش تواندمیاین مشکالت  کهدرحالی .شودمی

 فرصت بزرگی برای پژوهشگران باشد که به رشد آن کمک کنند. تواندمی

در ادبیات مطالعاتی، به بررسی  یدر بخش تعریف پایدار این شکل ساختار بندی شده است: آتی مقاله به هایبخش

کنترل  هایسیستمبخش  پرداخته شده است. CSRرویکردهای مختلف استفاده شده در مطالعات برای تعریف پایداری/ 

د و بخش اجزای سیستم کنترل و کنترل پایداری اختصاص دار هایسیستممربوط به  هایپژوهشپایداری به بحث و بررسی 

پایداری در  شناختیروان هایجنبهبخش  .پردازدمیابزارهای آن به کشف اجزای خاص سیستم کنترلی و ابزارهای آن 

 قرار دارد. گیرینتیجهو در انتها نیز بحث و  پردازدمیمختصر به بررسی آزمایشی پایداری  صورتبهحسابداری 

 )حوزه حسابداری(تعریف پایداری در ادبیات 

 ئلهمسحسابداری مدیریت نیز از این  یحوزه، دشوار است. ادبیات وکارکسبپایداری در بستر  یواژهتعریف  متأسفانه

 یوسیلهبهکه  است "پایدار یتوسعه"ترکیبی از دو مفهوم است که اولی  وکارکسبکلی، تعریف پایداری در  طوربهاستثنا نیست. 

این دو  ترکیب ( است.6112، 9)الکینگتون گانهسه( و دومی معیارهای ارزیابی 6192جاد شده )براتلند، ای 2گزارش براتلند

طبق این تعریف اقدامات یک  حسابداری مدیریت است. یحوزهتعریف از پایداری در ادبیات  ترینشدهپذیرفتهدر واقع  ،مفهوم

که در  (61؛ 6192)براتلند،  سازدمیآتی، برآورده  هاینسلشرکت نیازهای جاری را بدون نادیده گرفتن توانایی برآورده سازی 

در  واقعی صورتبه، تعریفی که وجودبااین .گیردمیی صورت زیستمحیطاقتصادی، اجتماعی و  یپیوستههمبه  یحوزهسه 

آتی، از  هاینسلبر نیازهای  تأکید جایبهدر این تعریف،  ( است.تردقیق) ترباریکاین حوزه عملیاتی شده است، بسیار ادبیات 

پایداری تمرکز دارند اما  یحوزه هایزیرمجموعهاستفاده شده است و بیشتر مطالعات بر  نفعانذیشناسایی نیازهای مختلف 

 .(5113، 61؛ فان مارویک5161، 1)جوشی و لی گردندمیبه پایداری  تریمیعمودید  یمطالعهبه دنبال  حالدرعین

ایداری مختلف بر پ نفعانذی تأثیرو  پایداری مانند انواع گزارشگری یمجموعهزیر موضوعاتدر مطالعاتی که بر  پژوهشگران

 csr تعاریف وسیع و ضعیفی مانند .اندداده، تعاریف دسته دومی برای تبیین مفهوم پایداری ارائه اندداشتهتمرکز  وکارکسبدر 

نیز در مطالعات این حوزه قابل مشاهده است. واژگان دیگری مانند پایداری حسابداری )تامسون، گروبنیک  ،و شهروندی شرکتی

، 63)برنت و هانسون زیستمحیط(، سازگاری با 5164، 65(، حسابداری پایداری )اسپنس و رینالدی5164، 66و جورجاکوپولوس

ی خاص هاحوزهمربوط پایداری در  هایتحلیل( نیز در 5115، 64)بریست، هان و شالتگر زیستمحیط( و حسابداری 5119

مقایسات  دشواریبهموجود در استفاده از این تعاریف، تعداد زیادی از واژگان منجر  هایناسازگاریعالوه بر  ایجاد شده است.

 .شوندمینیز  ایمطالعهمیان 

اده استف شناختیروشزیادی بر رویکردهای  تأثیراساسی در تعریف عمومی از پایداری وجود دارد که  و محورییک فرض 

ارد. فراوانی د تأثیرنیز  هاپژوهش. این فرض همچنین بر تعمیم و مشارکت علمی این شده در مطالعات حسابداری مدیریت دارد

در  که بیندمیرا به شکل عوامل عقالیی  هاآن نفعانذیو  هاشرکتی، سنتی حسابدار هایپژوهش مانندبهمطالعات پایداری 

طبیعی منجر به تعداد زیادی پژوهش در خصوص  صورتبهاین فرض  مطلوبیت خویش هستند. سازیبیشینهتالش برای 
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ر روعیت، نوآوری دشده است که شامل ایجاد یا ارتقای مش وکارکسببه هدف یک  یابیدستبرای  ایوسیله عنوانبهپایداری 

 (.5163، 62)میلن و گری شودمیمحصول یا فرآیند و غیره 

در  تنهانه –مدیریتی  هایگیریتصمیمدر خصوص قدرت  وجود دارد نفعانذیفروض دیگری نیز در تمرکز بر روی 

وجود  -اذشدهاتخاین تعامالت بر تصمیمات  تأثیرگذاریو چگونگی  نفعانذیمستقیم بلکه در تعامالت میان  هایگیریتصمیم

بودن  زادروندر خصوص  هاآنو فروض  شدهگرفتهدر نظر  نفعانزیادی میان مطالعات در خصوص ذی هایتفاوت دارد.

در مطالعات مربوط به حکمرانی واضح است  خصوصبهفقدان آگاهی در خصوص ساختار قدرت نیز  وجود دارد. گیریتصمیم

 .(5164؛ تامسون و همکاران، 5164)اسپنسر و رینالدی، 

 ذارتأثیرگو فروض مربوط به قدرت در مطالعات پایداری، بر ماهیت  نفعانذیپژوهشگران عالوه بر محوریت بخشیدن به 

( locکنترلی سایمون ) هایاهرمته بر اساس چارچوب مطالعات صورت گرف .اندورزیده تأکیدساختار و اهمیت گزارش دهی نیز 

، 61)رودریگو، مگنان و بولیان اندگرفتهدر یک شرکت مشخص را فرض  CSRخاص اهمیت عوامل ساختاری را در ادغام  طوربه

یی اهحوزهنقش پایداری در  یمطالعههای نظری با محوریت ساختار مانند نظریه نهادی نیز مبانی نظری دیگر چارچوب .(5163

 .(5163، 62)مور انددادهی بخش عمومی را شکل هاسازمانمانند 

شدن اوضاع در خصوص تعریف پایداری افزوده است این نکته است که این واژه، یک  ترپیچیدهیک عامل دیگر که به 

د پژوهشگران نیز هر کدام از مختلف مفهوم متفاوتی از پایداری در نظر دارند بلکه رویکر نفعانذی تنهانه ذهنی است. یواژه

را با مشکل مواجه کرده و از  هادادهتفسیر درست از  تواندمی هاناسازگاریاین  .نگرندمیدیدگاه خویش به تعریف پایداری 

استوار  پیمایشی هایدادهو  هامصاحبهکه بر  شودمی سازترمسئلهدر مطالعاتی  ویژهبه تأثیراین  بکاهد. هاگیرینتیجهاعتبار 

 وابستگی زیادی دارد. دهندگانپاسخبه ادراک  وهستند 

برای  پژوهشگران در تعریف پایداری، هنوز هم فرصت برای مشارکت علمی در این حوزه وجود دارد. هادشواریعلیرغم 

 اهآن هایزیرمجموعهام یک کل و همچنین برای تم عنوانبهباید تعریف مشخص و واضحی از پایداری  هاضعفنقطهبروز این 

پژوهشی بلکه در هر نوع ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده مطالعات به  هایخروجیدر  تنهانهاین تعاریف باید  دهند. ارائه

را مد نظر قرار داده و  نفعانذیپژوهشگران همچنین باید تغییرات در تعریف مفهوم پایداری در میان  اشتراک گذاشته شود.

 قب باشند تا از هر کدام از تعاریف استفاده شده در مطالعات، تفسیر درستی برداشت کنند.مرا
 

 هاي کنترل پایداريسيستم
 .داندادهکنترل مدیریت مورد بررسی قرار  هایسیستممدیریت، پایداری را از دیدگاه  یحوزهای از مطالعات  فراوانبخش 

( SCS)برای مثال سیستم کنترل پایداری،  گیرندمینوع جدیدی از سیستم کنترل در نظر  عنوانبهاین مطالعات، پایداری را 

را  SCS هاپژوهش دارد. MCSکه یکپارچگی متفاوتی نیز با  اندبخشیدهآن را با سطوح مختلفی از تعهد توسعه  هاشرکتکه 

، عوامل هاسازماندر  SCSکه شامل سطح باالی تحلیل عوامل مقرراتی متناسب با  انددادهدر سطوح مختلفی مورد بررسی قرار 

 .شودمی SCSو مباحث مفهومی اجزای  شدهگرفتههای به کار  SCSمرتبط با انواع 

گوند،  .پردازندمی MCSو  SCSبه بحث در خصوص عوامل مرتبط با ادغام  تریوسیعت این حوزه در سطح امطالع

( یک چارچوب جدید 6112کنترلی سایمونز )سایمونز،  هایاهرمفاده از چارچوب ت( با اس5165) 69گ و مونگروبنیک، هرزی

 وتحلیلتجزیه .اندکردهارائه  هاآنبرای تناسب با استراتژی سازمانی  هاشرکتدر  SCSو  MCSبرای تشریح چگونگی ادغام 

مختلف ادغام  هایبخش در هاشرکتو چگونگی حرکت  SCSو  MCSشامل مباحث عمیقی در خصوص روابط میان  هاآن

ند که اایجاد کرده الایده. سپس هشت نوع اندکردهسه شکل متفاوت از یکپارچگی تعریف  محققاناین  .شودمیاین دو بحث 

د و ند. گوندر هر دو انتهای طیف قرار دار اند وبرداشتهکه یک ترکیب از اشکال یکپارچگی را در است  هاییشرکتبر اساس 
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 .دکننمیفعالیت  ،ون هر کدام از این انواعدرکه  انددیدهتدارک  هاشرکتمربوط به  هایویژگیاز  هاییمثال( 5165) 61همکاران

ارچگی های مختلف بر اساس یکپگونهایندر  هاشرکت، چگونگی تغییر اندکردهه آن اشاره که این نویسندگان بدیگری  ینکته

 یدئالانتیجه گرفت که گونه  توانمیکه از تمام این مطالعات  رسدمیبه نظر  طوراین هاست.استراتژی سازمانی آنپایداری با 

ترین روش برای یکپارپگی پایداری با استراتژی سازمانی ، باید اثربخشبا باالترین سطح در هر سه شکل موجود از یکپارپگی

های هایی در این زمینه نیز وجود دارد که شامل هزینهاند که اصطکاککردهان باشد. البته نویسندگان در این بخش خاطر نش

وجود این مشکالت  مرتبط باشد. SCSبا یکپارچگی  تواندمی. هر کدام از مشکالت شودمی هاآنط به وبمر فزاینده و بوروکراسی

 کند.تر( )مناسببهینه  هاسازمانرا برای تعدادی از  ایدئالهای دیگر گونه تواندمی

تمرکز  MCSبا  SCSمرتبط با یکپارچگی عمومی  بزرگی از مسائل یدامنه( بر 5165گوند و همکاران ) کهدرحالی

مقاالت این حوزه تمایل  های به کار گرفته شده متمرکز بودند. MCSداشتند، مقاالت دیگر بر عوامل خاص مرتبط با انواع 

شکل دهند و سپس به بررسی عوامل مرتبط با درجه و موفقیت  MCS های خاصجنبهخویش را حول  مباحثداشتند که 

توضیح  تروسیعتعدادی از موضوعاتی که اصول رویکردهای  (.5161، 51بپردازند )هرمانس و نظری هاسیستماین  سازیپیاده

نیاز مدیران به تعهد  توانمی هاآنکه از میان  اندگرفته، در کنار یکدیگر قرار دادندمیقبل را شکل  هایبخشداده شده در 

 داشتن به پایداری و سطح اهمیت پایداری برای سازمان اشاره کرد.

پایداری را مورد بررسی  گزارشگری یتوسعهموجود در خصوص  غیررسمیرسمی و  هایکنترل( 5161هرمانس و نظری )

 اندردهک خاطرنشان، این نویسندگان شدمیخارجی تولید  نفعانذیپایداری در ابتدا برای  هایگزارش با وجود اینکه .انددادهقرار 

ه شکل گرفته بود ک هاییشاخصنمونه بر اساس  عنوانبهی پتروشیمی هاشرکتبرای تعدادی از  گزارشگری هایانگیزهکه 

راتی مقر شدیداًدر یک صنعت  هاآن یمطالعه کهاینبا وجود  به ارتقای عملیاتی و کارایی داخلی نیز کمک کند. توانستمی

را میان  مختلفی رویکردهای گزارشگری طورهمینکنترلی بسیار متنوع و  هایسیستمتوانستند که  هاآنصورت گرفته بود، 

رتبط با م هایکنترلخارجی با گسترش  نفعانذییک بخش کلیدی از مباحث این نویسندگان متوجه تعامل  بیابند. هاشرکت

مورد بررسی این  ینمونه در ایمالحظهبه شکل قابل  نفعانذیبا  هاشرکتتعامالت  بود. هاشرکتن در ای گزارشگری

 نفعانذیپایداری خویش را بر اساس واکنش به الزامات  هایگزارش هاشرکتیک سوی طیف، در  نویسندگان، متفاوت بود.

 فعاننذینسبت به تمایالت دیگر  تریکمکه در این شرایط درک  کردندمیتنظیم  تجاری( هایاتحادیهخارجی )برای مثال 

تجاری اساساً  یاتحادیه. در این شرایط، شدمیشرکت و استراتژی آن مشاهده  MCSداشته و یکپارچگی کمی نیز میان 

 نسبتاًامات مقرراتی، قدرت که الز اعتقاددارند (5164. تامسون و همکاران )کندمیفعالیت  گذارقانونیک نهاد دولتی یا  عنوانبه

 .راستاستهم، ه( نیز با این نظری5161در پایداری شرکت دارد که دیدگاه هرمانس و نظری ) یکپارچگی پیشبردکمی در خصوص 

آن پذیرایی کرده و  هاینهادهخارجی و  نفعانذیباز از  آغوشکه با  دارندوجود  هاییشرکتبا این وجود در دیگر سوی طیف، 

زارش گ هایسیستمکه  توانندمیبه شکل کامل  هاشرکتاین  .بخشندمیخویش را توسعه  سیستم گزارشگری هاآنبه همراه 

 و استراتژی خویش یکپارچه سازند. غیررسمیکنترل رسمی و  هایسیستمدهی خویش را با 

 56نوریس و اودوایر یمطالعهتمرکز داشته است،  هاکتشریکی از معدود مقاالت این حوزه که بر مسئولیت اجتماعی 

تماعی اج هایگیریتصمیمدر  غیررسمیرسمی و  هایکنترلمتقابل  تأثیراتاین نویسندگان به بررسی  ( بوده است.5114)

یق نویسندگان از طر -باشند ترمسلطدر این شرایط،  غیررسمی هایکنترلکه  رسدمیبه نظر  توسط مدیران پرداخته است.

ن ، حتی اگر ایپردازندمیمسئوالنه نسبت به اجماع  هایروشکه مدیران پول بیشتری برای  اندکردهیک مثال کوتاه بیان 

انتخاب کارکنان نیز در این  (.611، 5114شود )نوریس و اودوایر،  هاهزینهمستقیمی منجر به کاهش  صورتبهپرداخت بیشتر 

از  آمدهدستبه. باید به خاطر داشت که این نتیجه تا حدودی مخالف نتایج (5165، 55اهمیت است )کمپبل موضوع حائز
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 3Mدر شرکت  زیستمحیطبه بررسی اجرای طرح عملکردی رسمی در خصوص  ؛ این مطالعه( است6111) 53النن یمطالعه

 ورتصبهطرح عملکرد این شرکت  کهاینبا وجود  ضایعات بوده است. سازیکمینهپرداخته که در تالش برای دستیابی به 

کارکنان این ارزیابی و جبران خدمات  هایسیستمو ذهنی بر  غیررسمیرسمی اجرا شده است اما نتایج این طرح به شکل 

 .ندابودهبه شکل صریحی به هم متصل نشده  خدماتو جبران  زیست محیطیاست که در آن عملکرد  شدهمیشرکت دخیل 

 ثیراتتأکه مدیران  رسدمیعملکرد در این شرایط منجر به ارتقای عملکرد محیطی شده است و به نظر  گیریاندازهسیستم 

یشتری ب تأثیررا انتخاب کردند که  هاییپیشرفت هاآن .اندگرفتهضایعات را در نظر  سازیکمینه یپروژهاقتصادی مربوط به 

ی . یکاست( ترساده هاآنبوده است )و در ظاهر ارتقای  ترپایینعملکرد شرکت  هاآنتمرکز دارد که در  یهایحوزهداشته و بر 

 حتماالًاصورت گرفته،  یهزینهبه نسبت  تواندمی هاآندر  گذاریسرمایهی بوده است که هایحوزه ،دیگر از نقاط تمرکز مدیران

 سطح باالتری از ارتقا و بهبود را به همراه داشته باشد.

 یابیدست مطالعات این حوزه است. هایدشواری( نشانگر یکی از 6111( و النن )5114ن نظرات نوریس و اودوایر )تضاد میا

بسیار دشوار  SCS سازیپیادهرسمی و غیررسمی در موفقیت  کنترل هایسیستمبا توجه به نقش  راستاهمبه نتایج سازگار و 

تعمیم نتایج  ی کوچک است.هاشرکتاز  ایمجموعهبیشتر مشاهدات ناشی از مطالعات موردی ایزوله در خصوص  است.

ی دیگر دشوار است؛ زیرا که هاشرکتاجرایی برای عمل در  هایتوصیه سازیفراهماز این مطالعات و تالش برای  آمدهدستبه

، برای حسابداری مدیریت مسئلهاین  .اندگرفتهه مورد مطالعه قرار ی هستند کهایسیستماین نتایج مختص همان مجموعه یا 

نویسندگان این مقاله  اگرچه شدن رویکرد مطالعاتی این حوزه شود. ارزشبیمنجر به  تواندنمیجدیدی نیست و  یمسئله

رکت مختلف مشا هایروش طورهمینو  هاشرکتبه دلیل تغییرات شدید در تعریف پایداری توسط  مسئلهکه این  اعتقاددارند

از اهمیت زیادی  هاسازمانپایداری برای  مفهومِ مختلفِ هایجنبهتشدید شده است. این تغییرات در  MCSپایداری در 

 –نگری  جانبههمهنیاز به  یدهندهنشانوجود این مشکالت  و غیره(. زیست محیطی، اجتماعی، حاکمیتیبرخوردار است )

مدیریت است که در ادامه باید با تعریف شفاف  حسابداریمختلف برای بررسی پایداری و مسائل مربوط به  هایروشاستفاده از 

 بررسی هر مطالعه همراه شود. مرزهای

 هاییمطالعه یوسیلهبه SCS/MCSطریق بررسی یکپارچگی میان  ازنگری را  جانبههمهفرآیند این  ،تعدادی از مطالعات

ی فهرست شده هاشرکت ترینبزرگمورد از  41مربوط به  هایداده( 5163) 54. آرجالیس و ماندیاندکردهز باال آغا هاینمونهبا 

و استفاده از چارچوب  هاآنشرکتی با افشای اطالعات  هایپیمایشبا ترکیب  هاآن .انددادهدر فرانسه را مورد بررسی قرار 

LOC یکپارچگیکه چگونگی  اندتوانسته CSR  وMCS  این نویسندگان با  ی نمونه مورد بررسی قرار دهند.هاشرکترا در

 هاینظریها خویش را ب هایتحلیلکه  اندتوانسته، اندبودهسیستمی مورد بررسی  هایگونه گرهدایتمختلفی که  هایاهرم

بررسی شده شواهد  این مقاله در اساس خود، توصیفی بوده است اما نسبت به مطالعات دیگرِ کهدرحالی د.نعلمی گره بزن

 هایراه خصوصمباحثه در  .گذاردمیوسیعی از صنایع به نمایش  یدامنهدر  MCSبا  CSRبیشتری از چگونگی یکپارچگی 

شتری را به خود جلب کند که به دنبال سنجش مطالعات آتی بی تواندمیکنترلی  هایاهرمی مختلف از هاشرکتبه کار گیری 

برای سازمان بستگی دارد، در نتایج  CSRبه اهمیت  یکپارچگیاین موضوع که  باشند. SCSخاصی در خصوص  هایفرضیه

نام  هاشرکتبرای موفقیت  CSRاز اهمیت  خود هایگزارشدر  هاشرکتتمام  کهدرحالی این نویسندگان ذکر شده است.

 هاشرکتدر  CSRماهیت اهداف  طورهمین، دالیل این اهمیت )برای مثال ارتقای ارزش سهامداران یا دالیل قانونی( و برندمی

 باشد. تأثیرگذار MCSدرون  CSR سازیپیادهبر روش  تواندمی

 وصخصبهمحیطی و  سیستم کنترل مدیریتبر  LOCاز چارچوب  گیریبهره( با 5163) 52پاندویل، سوین و دی رونگ

 .اندکردهتمرکز گیرند؛ ها در نظر میشرکت MCSعنوان بخشی از ها را بهها این سیستمکه آناطالعاتی محیطی  هایسیستم

کیفی )برای مثال کارکنان و  هایسیستمقرار گرفته است شامل هم  هاآن موردبررسیاطالعاتی محیطی که  هایسیستم
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این  .شودمیی( زیستمحیطی( و هم کمی )برای مثال الزامات احتمالی رخدادهای آتی زیستمحیطدولتی به مسائل  هاینگرش

 رانپژوهشگسیستمی مختص  هایگونهاز  ایمجموعهو تنها بر اساس  اندگرفتهبه شکل مفهومی مورد تعریف قرار  هاسیستم

 ی فعالهاشرکتیکی نشان داده است که شرکت تولیدی بلژ 521نتایج پیمایش این نویسندگان بر ری  .اندگرفتهخاص شکل ن

با نتایج مطالعات میدانی  آمدهدستبه ینتیجهاین  .اندبوده MCS غیررسمیهای رسمی و  MCSدارای  زیستمحیطدر حوزه 

یلو و دیت) آن حائز اهمیت بوده است یتوسعهبرای رشد و  SCSدیگر سازگار است که در آن تناسب میان استراتژی شرکت و 

 که فعالیت هاییشرکتاند که به این نتیجه رسیده (5163) 51عالوه بر این، پاندویل و همکاران .را مشاهده کنید( 5161لیسی، 

؛ همچنین میان سطح اندبودهتری های اطالعاتی محیطی قویسیستماند، دارای داشته زیستمحیطبیشتری در خصوص 

مقرراتی هیچ  نفعانذیدر نهایت نیز فشار  داری وجود دارد.ی معنیهمحیطی رابط MCSسیستم اطالعاتی محیطی و سطح 

ین خارجی، ا نفعانذیفشارهای مربوط به دیگر  کهدرحالینداشته است؛  هاشرکتی زیستمحیطارتباطی به سطح فعالیت 

خوانی داشته ( هم5161با نتایج حاصل از مطالعات میدانی دیگر )هرمانس و نظری،  آمدهدستبهچنین نبوده است. این نتایج 

 و سازگار است.

نظری  یزمینهبه سمت  MCSنظریه  یتوسعهو ماهیت  بررسی قرار گرفت، شامل کاربردها بیشتر این مطالعاتی که مورد

سنتی و مفاهیم پایداری این است  MCSدی میان کلی هایتفاوتبحث شد، یکی از  ترپیشکه  طورهمان .شودمیپایداری 

از این رو تدارک  خارجی در نظر گرفته شده است. نفعانذیداخلی، نقش بیش از اندازه مهمی برای  MCS یتوسعهکه در 

تمرکز ادبیات موجود در این حوزه  .استیکی از موضوعات مورد عالقه برای مطالعه  نفعانذیوسیعی از  یدامنهاطالعات برای 

( یک مطالعه 5163رودریگو و همکاران ) ، تنها بر حسابداری محیطی بوده است.تروسیع CSRپایداری/وسیعتر اهداف  جایبه

 ملکردیِع هایشاخصبر  تأثیرگذاریمختلف کنترلی در جهت  هایاهرماز طریق  نفعانذیموردی برای بررسی چگونگی فعالیت 

 اندتهدریافاین نویسندگان  که در سیستم حسابداری محیطی شرکت کانونی پژوهش انجام شده است. انددادهصورت محیطی 

 و تشخیصیباوری،  هایاهرمکنترلی ) یچندگانه هایاهرمعملکردی محیطی این شرکت که از  هایشاخصبر  نفعانذیکه 

 .هستند تأثیرگذار، بردمیتعاملی( بهره 

، بریت و اندپرداختهص سیستم یبر روی تخص SCSو  نفعانذی تأثیر( به بررسی 5163رودریگو و همکاران ) کهدرحالی

مختلفی از  هایردهکه در تالش برای برآورده سازی نیازهای  اندگرفتهرا در نظر  هاییشرکت رویکرد(، 5115همکاران )

: پردازدمیبعد  2حسابداری محیطی با توجه به  هایسیستمه تشریح که ب اندساختهچارچوبی را فراهم  هاآنهستند.  نفعانذی

؛ فیزیکییا  شودمیاطالعات بر اساس واحدهای پولی سنجیده  -5داخلی یا خارجی؛  نفعانذیاطالعات برای  گیریهدف -6

 ویژه هستند یا عادی. هاگزارش -2؛ بلندمدتاست یا  مدتکوتاهتمرکز گزارش  -4تمرکز گزارش بر گذشته است یا آینده؛  -3

باید  اطالعاتی هایسیستمتعیین کنند که چه  توانندمی این شکل و ابعادبه  نفعانذیبا درک نیازهای اطالعاتی  هاشرکت

ف عمیق به کش مندعالقهشگرانی را که همفید باشند بلکه پژو توانندمیدر عمل  تنهانه چنینیاین هایچارچوب تدارک ببیند.

 هستند، هدایت می کند. هاچارچوبمورد اشاره در این  هایحوزه

 گذاریسرمایه MCSو  SCSمیان  یکپارچگی جهت درباید هم بر منابع انسانی و هم بر منابع پولی  هاشرکت کهازآنجایی

 منجر به ارتقای عملکردمی تواند  هاگذاریسرمایه گونهایناین است که آیا  آیدمیمهمی که در این بخش پیش  سؤالکنند، 

برای پیشبرد را و کاربردهای خاص آن  MCSمحیطی  هایجنبهمطالعات این حوزه بار دیگر تمایل به بررسی  .شودمی

که به معنی  اندکردهتمرکز  "یزیست محیط-کنترل"( بر 5161) 52هنری و جورنالت داشته است.به دنبال استراتژی محیطی 

ی اهشرکتبر اساس پیمایشی از  هاآن است. زیستمحیطعملکردی مرتبط با  هایانگیزهو  ریزیبودجهاستفاده از معیارها، 

، یحیطزیست مبا افشای اطالعات باالتر  هاشرکتکانادایی، ارتباط مثبتی میان عملکرد اقتصادی و محیطی  یتولیدکننده

ت که این اس گرنشانبا این وجود نتایج اصلی  .اندیافته هاآن یزیستمحیط بیشتر هایدغدغه عمومی باالتر و پذیریمشاهده

ی به ستزیمحیطی بر عملکرد اقتصادی وجود دارد که از طریق ارتقای عملکرد زیست محیطغیرمستقیمی میان کنترل  تأثیر
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 هایپژوهشی نتایج برا اینیکی از پیامدهای  را کشف کرده است. غیرمستقیم تأثیر( نیز این 5161جورنالت ) .آیدمیدست 

ا ب غیرمستقیم یرابطهمشابه مرتبط با اهداف اجتماعی احتماالً یک  هایسیستماین است که  MCS و پایداری یحوزهآتی 

 عملکرد اقتصادی خواهند داشت.

 .گیردمیمحیطی بر اساس معیارهای عملکرد محیطی در نظر  MCS( در این شرایط یک نقش میانجی برای 5162لیسی )

 که اگر معیارهای کندمیاست. وی همچنین استدالل  سازمسئلهی زیست محیطعملکرد  یمحاسبهکه  کندمیخاطر نشان  او

عملکرد توسط تصمیم گیران به معنی توان کنترل کم یا اعتبار فنی پایین در نظر گرفته شود، در این صورت این تصمیم گیران 

شواهدی تجربی برای این  (5163) 59وریتانن، توموال و پنتی را نداشته باشند. هانآکافی برای استفاده از  یانگیزهممکن است 

 غیرمالی، دشواری در مواجهه با محاسبات کارایی هاآن. بر اساس شواهد اندیافتهموردی کشور فنالند  یمطالعهاستدالل در 

که  انددهکرکارکنان ذکر  .شودمیستانداردها بخش انرژی باعث کاهش تمایل کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت در قبال این ا

 سیستم جدیدی با نتایج قابل کنترل دهندمیترجیح  هاآنشفاف نبوده است و  هاآنعملکرد برای  هایشاخصچگونگی ارتقای 

( خاطر نشان کرده است که تصمیم گیران ممکن است بر معیارهایی که قابلیت 5162لیسی ) ،عالوه بر این داشته باشند.

حث یادآور ب این کنند. پوشیچشممهم دیگر  یبالقوهباالتری دارند، تمرکز کنند و به همین دلیل از بعضی از عوامل  یمحاسبه

( و همچنین معیارهای مرتبط با کارت امتیازی متوازن 5113، 51عملکرد )ایتنر و الرکر غیرمالیمطالعات مربوط به معیارهای 

پایداری را فراتر از مباحث  هایجنبهاز فعالیت بر  گونهاینآتی بتوانند  هایاگر پژوهش .است (5111، 31)الیپ و ساتلریو

 یمحاسبهه از اهمیت بیشتری برخوردار شود؛ زیرا ک مسئلهی ادامه دهند در این صورت احتمال دارد که این زیستمحیط

 قابل کمی شدن است. سادگیبهآن  هایجنبهمحیطی است که بسیاری از  تأثیراتاز  دشوارتر ، بسیاراجتماعی تأثیرات
 

 کنترل هاياجزا و ابزارهاي سيستم
. امتداد این مطالعات بر روی اندپرداخته MCSوسیعی در خصوص  نسبتاًمطالعات این حوزه به بحث و بررسی موضوعات 

این بحث، مقاالت این  ترکوچک. واضح است که به دلیل قلمرو گیرندمیقرار  MCSخاصی تمرکز دارد که درون  هایسیستم

به  توانمیاز میان این عوامل  کنترل داشته باشد. MCSبا  مرتبطبر تمام عوامل بحث شده در مطالعات  تواندنمیحوزه 

 تواندمیاین است که  هاپژوهشاز  گونهاینمزیت  اگرچهو غیره اشاره کرد.  MCS، تعامل با دیگر اجزای نفعانذی تأثیرات

پژوهشی زیادی در  هایفرصتبیشتری تولید کند. ادبیات این حوزه در حال توسعه است و هنوز هم  یبرجستهنکات مهم و 

 دسترس پژوهشگران قرار دارد.
 

 بهاي تمام شده هايسيستمو  محيطی هايهزینه
 کهینابه دلیل  قرار دارد. هادادهدر دسترس بودن  تأثیردر پایداری بیشتر تحت  هزینهمرتبط با  هایژوهشپ گیریجهت

 بیشتری در دسترس پژوهشگران است، پژوهش در حسابداری مدیریت سادگیبه زیست محیطی هایهزینهی مربوط به هاداده

 در اینجا مورد بررسیپژوهشگران در مقاالتی که  مرتبط با هزینه، رواج بیشتری دارد. هایحوزهاین حوزه به نسبت دیگر  در

 انددهبوی با عملکرد اقتصادی زیست محیط عملکردقرار گرفته است به دنبال فراهم آوردن شواهدی برای ایجاد ارتباط میان 

 یابی هزینهرد تأثیرپژوهشگران به دنبال بررسی دیگر این  یدسته(. 5164، 35؛ هنری، بویرال و روی5119، 36)برنت و هانسن

دیگری به  یدسته نیز( و در نهایت 5161؛ هنری، بویرال و روی، 5164)هنری و همکاران،  اندبوده گیریتصمیمبر مدیریت 

این موضوعات جذاب بوده و  کهاین(. با وجود 5114، 33)انثیوم اندپرداختهی یک سازمان زیست محیط هایهزینهارزیابی 
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پژوهشی با کمبودهایی مواجه است.  سؤاالتولی هنوز هم مطالعات مربوط به این  باشدمیبیشتر  هایبررسیمستحق 

 زیادی هنوز هم مربوط به پژوهش در این حوزه وجود دارد. هایفرصت

ا )ب وریبهرهاست که به معنی افزایش  محیطیی که توجه خاصی به آن در مطالعات شده است، کارایی هایحوزهیکی از 

 محیطیکارایی  یفرضیه(. 6112، 34محیطی است )بیرکین و وودوارد عملکرد( و در عین حال افزایش ی هزینهپیوستهکاهش 

 هازینههمنجر به کارایی و در نتیجه کاهش  تواندمیاقتصادی است که اگر کاهش یابد  ناکاراییاین است که آلودگی نوعی از 

بستر خویش برای  عنوانبه متحدهایاالت الکتریکی( از صنعت تجهیزات 5119(. برنت و هانسن )5119د )برنت و هانسن، شو

زم برای ال هایانگیزه، محیطی کارایی یفرضیهکه شواهد پشتیبانی کننده از  کنندمیو بحث  کشف این ایده استفاده کرده

را ایجاد خواهد کرد که بتوان از این طریق عملکرد محیطی را در سیستم مدیریت هزینه  گذاریسرمایهمدیران در جهت 

از مقدار  ترکممحیطی را  هایهزینههای حسابداری مرسوم نوعاً ماند که سیستکردههمچنین استدالل  هاآن مدیریت کرد.

مالی )برای مثال جریان مواد اولیه( و هم غیر العات یک سیستم هزینه اثربخش باید هم اط هاآن. از نظر کنندمیواقعی برآورد 

االتری ب نسبیآلوده، کارایی  ترکممناطق  هاآناز نظر  کهازآنجایی ( را شناسایی کند.ذخایرو  ها اطالعات پولی )برای مثال هزینه

 ازند.پشتیبانی ضعیفی از بحث کارایی اقتصادی فراهم س اندتوانستهکلی  صورتبه هاآنداشته است، 

استدالل  گونهاین هاآن. انددادهانجام  محیطیدر خصوص دیدگاه کارایی  یبیشتر بررسی های( 5163) 32فیگی و هان

 هاآنه مقال .کنندمیمشابهی استفاده  هایپیشرانکارا از منابع محیطی هر دو از  یاستفادهکه ایجاد ارزش اقتصادی و  کنندمی

ارزش نگارش شده است که  یدهندهتشکیلدر مطالعات این حوزه از طریق شناسایی اجزای  شناسیروشبه هدف مشارکت 

ورد . دو ماندکردهکارای منابع محیطی ایجاد  یاستفادهیک معیار سه بخشی از  محققاناین  .شودمی محیطیمنجر به کارایی 

 هاآنپایداری(.  هایاهرمی است )زیستمحیطنیز از این عوامل اقتصادی هستند )حاشیه فروش، گردش سرمایه( و سومین جزء 

 این چارچوب .اندکردهاستفاده از منابع محیطی نسبت به استفاده از سرمایه اقتصادی تعریف  عنوانبهپایداری را  هایاهرم

نند استفاده محیطی ما( اما دیگر ابعاد کارایی کربن اکسیددینقطه آغازین خوبی داشته است )تمرکز بر تولید  اگرچهپیشنهادی 

 تروسیعتوسعه و درک پیامدهای معیارهای  می بودن نهاده و ستاده ها و غیره را نادیده گرفته است.از مواد خام اولیه، نسبت س

 آتی در این حوزه فراهم سازد. هایپژوهشبیشتری برای  هایفرصت تواندمیکارایی محیطی 

( 5114انثیوم ) یداری یکی از مطالب تکرار شونده در ادبیات این حوزه است.مرتبط با پا هایجنبه یمحاسبهدشواری در 

روشی از به دست آوردن  FCA قرار داده است.  کندوکاو( را مورد FCAکامل )بهایابی حسابداری  سازیپیادهدشواری در 

ر جانبی تصمیمات شرکت را نیز د هایهزینهبلکه  هاشرکتمستقیم درونی  هایهزینه تنهانهتا  کندمیکه تالش  هاستهزینه

 هایهزینه یمحاسبهنویسنده این مقاله با استفاده از رویکرد مطالعه موردی، سه روش را برای  محاسبات خود لحاظ کند.

ت نهایبه دلیل دشواری بی هاهزینهمحاسبه دقیق  ی اروپایی به کار گرفته است.هاشرکتمحیطی خارجی برای فرآیند صنعتی 

درصد از جریان  11در نتیجه، ارزیابی آنثیوم تنها شامل  جریان فرآیند صنعتی، در نهایت غیر ممکن است. یمحاسبهدر 

مختلف نیازمند برآوردی از  های ارزیابیکه کاربرد روش کندمی. عالوه بر این، این مطالعه ثابت شودمیشرکت  هایهزینه

مقاله نتیجه گرفته است که برآورد ارتباط میان عملکرد محیطی و اقتصادی، مملو از  نویسنده این هاست.ی وسیع هزینهدامنه

ی ها را باید با دیدهسنجش گونهاینهای به دست آمده از گیریوه است و به همین دلیل نیز نتیجهای بالقای محاسبهخطاه

 تردید نگریست.

ران از هنری و همکا اندعبارت پردازندمیمحیطی و عملکرد اقتصادی  هایهزینهدیگر که به بررسی ارتباط میان  یمقالهدو 

شرکت تولیدی  361ی )پیمایش به دست آمده از هادادهاین مقاالت از یک مجموعه از  (.5161( و هنری و همکاران )5164)

 آزمون( به 5164ی و همکاران ). هنرپردازندمیپژوهشی  سؤاالتبه بررسی  هاآنو با استفاده از  کنندمیکانادایی( استفاده 

با  تاراسهماین نویسندگان نیز  محیطی و عملکرد اقتصادی و محیطی پرداخته است. هایهزینهمیان ردیابی  یرابطهتجربی 

ند؛ ی را پوشش دهزیست محیط هایهزینهتمام  توانندنمیحسابداری  هایسیستمکه بیشتر  اندکرده( استدالل 5114آنثیوم )
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این  اما .شودنمیی سازمان زیستمحیطکلی  هایهزینهپنهان وجود دارد که شامل  هایهزینههم واضح است: زیرا دلیل آن 

که در واقع  دتأثیرگذارن هاشرکتبر پاسخگویی  توانندمیزیاد،  هایکاستیعلیرغم  هاسیستمکه این  اندکردهنویسندگان بیان 

 اندهکردهمچنین بیان  هاآن .شودمیداخلی و ارتقای مباحث درون شرکتی  نفعانذیبه  رسانیاطالعباعث افزایش شفافیت، 

 شود. یزیست محیط تر و از همین رو نیز عملکرد بهتربه گیریتصمیممنجر به  میانیمحیطی  هایهزینه که شناسایی بهتر

ی فته باید منجر به ارتقای عملکرد اقتصادگفت که عملکرد محیطی ارتقا یا توانمیکارایی محیطی نیز  یفرضیهبا  راستاهم

محیطی به شکل غیرمستقیمی از طریق عملکرد محیطی بر عملکرد  هایهزینهکه ردیابی  دهدمینتایج این پژوهش نشان  شود.

دیدتر دارند و چندان پایداری گرا نیستند، ش وکاریکسب هایانگیزهکه  هاییشرکتمیانجی برای  تأثیر .گذاردمی تأثیراقتصادی 

دستاوردهای مالی در مقایسه با  انددادهکه پیشنهاد  راستاستهم( 5163آخر این پژوهش با کنترافاتو و برنز ) ییافته است.

 از اولویت برخوردار باشد. هاشرکتاهداف محیطی زیستی و اجتماعی )برای مثال اهداف پایداری( همچنان برای 

 هاآن. اندپرداخته هاشرکتمحیطی و عملکرد مالی  هایهزینهمیان ردیابی  یرابطه( به بررسی 5161نری و همکاران )ه

( نقش میانجی در این رابطه محیطیزیست هایطرح سازیپیاده)برای مثال  یساختار هایهزینهکه  مدیریت  اندکردهاستدالل 

 نویسندگان به دست آمده است. یاولیهاین مطالعه به بررسی مکانیسم احتمالی پرداخته که از مطالعات  .کنندمیبازی 

مات به شکل مثبتی بر تصمی تواندمیی زیستمحیط هایهزینهکه آیا ردگیری  اندپرداخته سؤالبه بررسی این  نویسندگان

نتایج به دست آمده تمام فرضیات پژوهش  قای عملکرد شرکت شود.باشد که در واقع منجر به ارت تأثیرگذارمدیران  مدتکوتاه

از طریق  -6: گیردمیردگیری هزینه بر عملکرد مالی از طریق دو کانال صورت  تأثیرکه  کندمیبیان  اًکرده و تلویح تائیدرا 

 یهزینهساختار  یتوسعهه به جدید ک هایطرحاز طریق یک کاتالیزور برای  -5مستقیم( و  تأثیرموجود )یک  یهزینهساختار 

اه اهمیت که از دیدگ راستاستهمبحث شد،  ترپیشبا واسطه و میانجی(. این نتایج با مطالعاتی که  تأثیرکمک کند ) متفاوت

 ریزیرنامهبو  گیریتصمیمکه در انتها به یکپارچگی با  کندمیی حسابداری در شرکت حمایت هاگزارشداشتن و ارتقای اهمیت 

 .رسدمی
 

 پایداري گزارشگري
. (5163گذشته رشد کرده است )سودرستروم،  یدههدر طول  توجهیقابلپایداری به شکل  بروز و وسعت گزارشگری

به  رسانیاطالعکه بیشتر برای  شدمیدر نظر گرفته  هافعالیترویدادی از -پس توضیح عنوانبه قبالًکه  پایداری گزارشگری

 فرآیندهای، امروزه در حال تبدیل شدن به یکی از رفتمیخارجی )و تعداد معدودی از افراد درون سازمان( به کار  نفعانذی

با وجود  .سازدمیرا مطلع  هاآنکلیدی سازمانی را در برگرفته و  گیرندگانتصمیموسیع سازمانی است که به شکل پیوسته 

(، 5163)هان و کوهن،  اندکردهاز رویکرد حسابداری مالی استفاده  یداریدر خصوص گزارشگری پا هایبیشتر پژوهش کهاین

تمرکز اصلی  .پردازندمیپایداری از رویکرد حسابداری مدیریت  گزارشگریاز مطالعات به بررسی  ایفزایندهامروزه تعداد 

و  ریزیبرنامهدر  تواندمی وزه بر روی این است که کدام کارکردهای گزارشگریحسابداری مدیریت در این ح هایپژوهش

 درونی مدیریت ادغام شود. هایگیریتصمیم

پایداری به سمت سطوح استراتژیک درون  رتقای اقدامات مربوط به گزارشگریبرای تبدیل شدن و ا ایچندگانه مسیرهای

معموالً ناشی از شک خارجی است  هافعالیت گونهاین یانگیزه( اعتقاد دارند که 5163کنترافاتو و برنز ) یک شرکت وجود دارد.

این نویسندگان در  است. یپایدار برای ارزش دادن به گزارشگری هاشرکتکه آغازی برای تغییر سازمانی و هشدار دادن به 

که مقررات فزاینده و آگاهی  اندرسیدهچند ملیتی ایتالیایی، به این نتیجه  هایسازمانخویش بر  یسالههشت یمطالعه

 .دانکردهپایدار هدایت  یتوسعهرا به سمت درک اهمیت  هاآنمورد مطالعه  هایکه در ابتدا شرکت اندبوده هاییمحرک اجتماعی،

 تواندمیشرکت نیز مشهود باشد(  هایهزینهمحیطی )که ممکن است در  هایتکانهکه  اندیافته( در5163) 31بوتن و هوزی

که اختالالت قدرتمند  دهدمینشان  هاآننتایج پژوهش  بداری مدیریت باشد.و اقدامات حسا آغازگر تغییرات در گزارشگری

ن تمرکز خویش بر روی مدیرا هاآنشود که در  هاشرکتتوسط  تریواضح هایپاسخمنجر به  تواندمی محیطیزیست

                                                           
36 Bouten and Hooze´e 
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یعی تا تر طباختالالت ضعیفهای مدیران به پاسخبا این وجود،  بخشند.های عملکردی با تمرکز بر کارایی را بهبود میشاخص

 یا تصویر شرکت بوده است. هاهزینهمربوط به ذخیره  هایدغدغهحدود زیادی ناشی از 

ری وربرای پیشبرد و انگیزش برای فرایند تغییر ضپشتیبان ( همچنین از این ایده که مدیران ارشد 5163کنترافاتو و برنز )

اما موفقیت را  هاپشتیبان، به همراه داشتن این دهدمینشان  هاآنعه موردی که مطال طورهمان .اندکردههستند، پشتیبانی 

، یزیربرنامهدر تسهیل  توجهیقابلداخلی اثربخش نقش  گزارشگری هایسیستم، هاآن یمطالعهدر مورد  .کندنمیتضمین 

نجر به م تواندمیتا از شکست داخلی که  کندمیکنترل و استراتژی سازی مبتنی بر پایداری بازی کرده و به شرکت کمک 

 کند. جلوگیریخارج شدن فرآیند تغییر از روند عادی خویش شود، 

حسابداری، نشان داده است  هایسیستمتوسط  تولیدشدهحسابداری، ورای ارزش اطالعاتی  هایحوزهپژوهش در دیگر 

این نکته  (.5161، 32د )الدنبرگ، بودرستورم، ویلیس و ووباش آفرینارزش تواندمیحسابداری  هایسیستم یتوسعهکه فرآیند 

ی هاگزارشکه فرآیند ساخت  کنندمی استدالل( 5163بوتن و هوزی ) پایداری نیز صادق است. یحوزههمچنین در خصوص 

هار با مدیران چ هاییمصاحبهاین نویسندگان  داشته باشد. هاگزارشنسبت به خود  بیشتریارزش  تواندمی محیطیزیست

و تعامل اقدامات حسابداری مدیریت مرتبط با  محیطیزیست تا بتوانند چگونگی گزارشگری انددیدهشرکت بلژیکی تدارک 

که یک تعامل دوسویه میان گزارش دهی و اقدامات حسابداری  اندکرده تأکیدمدیران شرکت  را بررسی کنند. زیستمحیط

 در دیگری را در پی داشته باشد. ایرویهتغییرات  تواندمیدر یکی  ایویهرمدیریت وجود دارد که تغییرات 

 ، نیاز به کارکنانیهپایداری داشت توجه مدیران به اقدامات گزارشگرینتایج مطالعات جاری حکایت از اهمیت  کهدرحالی

( 5161که جانسن ) گونههمان ر است.جدید را درک کرده و بپذیرند نیز از همان مقدار اهمیت برخوردا هایسیستمکه بتوانند 

 هایفعالیتپایداری رسمی را به شکل مشارکت محدود در  هایگزارش گاهیخویش ذکر کرده است، کارکنان  یمطالعهدر 

درونی ایجاد شده است،  صورتبهوی دریافته است که عدم تمایل کارکنان به اطالعات پایداری که  .اندگرفتهسازمان در نظر 

ته این یاف ارتباط دارد. هاآندرونی به اطالعات مهیا شده برای  نفعانذیبه فقدان ساختارهای درونی توانمندساز برای واکنش 

موفق  سازییادهپ -کافی نیستند تنهاییبه که فرآیندهای گزارشگری کندمیمفید است، زیرا که پیشنهاد  هاسازمانبرای  ویژهبه

 توانمند باشند که به این اطالعات گزارش شده واکنش نشان دهند. یداخلی به قدر نفعانذییازمند این است که ن

پایداری و  هایگزارش یکپارچگی( در امتداد جریان پژوهشی که به کشف 5165) 39روپلی، براون و مارشال

 .اندرداختهپپایداری  یت شرکتی و کیفیت گزارشگریحاکم، به تمرکز بر روی ارتباط میان پردازدمیدرونی  هایگیریتصمیم

 حیطیمزیستبا کیفیت افشای اطالعات داوطلبانه  خاص حاکمیتی هایویژگیکه آیا  اندپرداخته سؤالبه بررسی این  هاآن

، تنوع جنسیت در مدیرعاملمانند استقالل ) مدیرههیئت هایویژگینشان داده است که  هاآنارتباط دارد؟ نتایج  هاشرکت

 ست.در ارتباط ا محیطیزیستبا کیفیت افشای اطالعات داوطلبانه  مدیره(هیئتو مدیران چندگانه برای اعضای  مدیرههیئت

، و افشای اطالعات پرداخته بودند حاکمیت شرکتیمیان  یرابطهحسابداری که به بررسی  ترسنتی هایپژوهشاین نتایج با 

 .(5113، 41؛ انگ و ماک5111، 31چنگ، کورتنیسازگار و هم جهت است )
 

 و جبران خدمت هاانگيزه، گذاريهدف
ا این . باندپرداختهو متغیرهای خروجی متفاوتی  محیطیزیستمیان عملکرد  یرابطهبخش بزرگی از مطالعات به کشف 

و، توسط آیون یجدید یمقاله وجود دارد. غیرمالیکنترلی خاص بر عملکرد  هایمکانیسم تأثیروجود دانش کمی در خصوص 

: آیا تنظیم اهداف جسورانه در خصوص پردازدمی سؤال( به نگارش درآمده است که به بررسی این 5161) 46لی و سرافیم

 باشد؟ ذارتأثیرگ( محیطیزیستمثال عملکرد  برایبه اهداف ) یابیی دستدرجهبر روی  تواندمیکربن  اکسیددیکاهش تولید 
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(، اما این فرآیند تنظیم اهداف توجه 5161باشد )آونو و همکاران،  برانگیزچالش تواندمی غیرمالیتنظیم اهداف  کهدرحالی

 12که بیش از  انددریافته( 5162) 45پیناک، راناسینگ، سودرستروم و ژو کرده است. جلببه خود  هاسازمان سوی اززیادی را 

 .اندداشتهپایداری خویش  ص گزارشگریدر خصو یشرکت بزرگ دنیا اهداف 521درصد از 

 ،فرصتی برای مطالعات آتی است یدهندهنشان( که 5161آیونو و همکاران ) یمطالعهدر  توجهجالب هاییافتهیکی از 

دف( ه دستاورد عنوانبه) ایگلخانههدف احتماالً با کاهش بیشتر در تولید گازهای در دشواری  کهدرحالیاست که نکته این 

ز این ا .گذاردمیبر این اثر  تعدیل گری منفیی پولی برای مدیریت تغییرات آب و هوایی نقش هاانگیزهارتباط است اما در 

با الزام دانشی جدیدتر دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار  هاییپروژهکه  هاییشرکتدشواری هدف برای  رسدمیگذشته، به نظر 

 ورطهمان دهیپاداشحساس باشد )برای مثال آیا ساختار  هاآنی پولی و شکل هاانگیزه شدتِبهاین رابطه ممکن است  است.

نیز وجود دارند تازگی  جزبه هاپروژه هایویژگیدر عوامل دیگری  ذکر کرده است، غیر خطی است یا خیر(. 6192که هیلی 

مورد  به شکل وسیعی در کنترل مدیریت مالی هایزهانگیاز آنجایی که  ند.تأثیرگذاربر شدت و کیفیت این رابطه  توانندمیکه 

مالی  یهاانگیزهاز  مکرراً هاشرکت اهمیت بیشتری برای عمل داشته باشد. تواندمی، این حوزه از پژوهش گیردمیاستفاده قرار 

 .شودیم غیرمالیکه در مباحث مربوط به پایداری، شامل استفاده از اهداف  برندمیبه شکل پیوسته در تنظیم اهداف خود بهره 

و جبران  CSRمیان  یرابطهاختصاص دارد.  خدماتو جبران  هاانگیزهبه کشف  بخش بزرگی از مطالعات حسابداری

 JBE یمجله هابررسی حوزه از اینخروجی نخستین  دانشگاهی قرار دارد. یرشتهشدید چندین  یموردعالقه ،اجرایی خدمات

اصلی  هایمجله، در اندداشتهحسابداری  یرشتهمطالعات اصلی صورت گرفته در این بخش، که اختصاص به  بوده است.

کمپبل، جانستون،  یمقالهیافت شد،  وجوهاجستو  هابررسی. تنها استثنایی که در خالل اندنرسیدهحسابداری به چاپ 

خدمات مدیران  جبرانشرکت و  محیطیزیستمیان ریسک  یرابطه( بود که به بررسی 5112) 43سفکیک و سودرستورم

 اجرایی ارشد اختصاص داشت.

. این مقاله مباحث خویش در نگریسته است خدماتادبیات این حوزه به چند روش نسبت به مسائل مرتبط با جبران 

که یک جدول زمانی برای رخدادهای مربوط  کرده است دهیسازمانخصوص این مطالعات را بر اساس مدل توصیفی شکل یک 

 خدمات به تصویر کشیده است.به جبران 

 
 

 (7112)سودرستروم و همکاران،  پایه و رخدادهاي مرتبط با جبران خدمات مدیران اجرایی بنديزمان. 1شکل 

 

 -5؛ کندمیقراردادی را طراحی  -6که در شکل نشان داده شده است، شرکت بعد از انتخاب مدیران اجرایی  طورهمان

 CSRکه در انتها منجر به عملکرد مالی  شوندمیبه فعالیت مشغول  هاآن یدورهمدیران اجرایی زیر نظر این قرارداد و در طول 

 هایپاداشدوره نیز مدیران اجرایی  انتهایدر  -4؛ کنندمیدوره دریافت مدیران اجرایی حقوقی را در طول این  -3؛ شودمی
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 CSRو بر اساس عملکرد مالی یا  ذکرشدهکه به شکل صریح در قرارداد  کنندمیمبتنی بر عملکرد )نقد یا سهام( دریافت 

پرداختی شامل هر نوع پاداش دیگر )نقد یا سهام( خواهد بود که به شکل صریحی به عملکرد مالی  هایپاداشخواهد بود.  هاآن

. اندداشتهرخدادهای جبران خدمات تمرکز  هایزیرمجموعهبیشتر مطالعات بررسی شده بر  -2ارتباط ندارد؛  هاآن CSRیا 

 .اندشدهلحاظ  هاتحلیلدر  هاآنبرای هر مقاله در پرانتز ذکر شده و رخدادهای  هازیرمجموعهاین 

ای است که مزایایی برای سهامداران  CSR میان اقدامات مربوط به گزارشگری تنش اساسبحث نظری در چند مقاله بر 

(؛ شودمی)که مزایای سهامداران نامید  کندمیکمک  نفعانذیمیان  هاتعارضو یا به کاهش  (5112، 44دارد )سسپا و سستون

مطالعات نیز مطالعات دیگری بر روی اقدامات شرکتی تمرکز دارند که به سهامداران آسیب میزند و ناشی از  در مقابل این

است و از طریق  سهامداران جزبهی نفعانذیبر  هاآنتمرکز  کهاین( یا 5161، 42عالیق شخصی مدیران است )بارنا و رابین

( بر بخش دوم 5161(. هونگ، لی و مینور )6121، 41دست یابند )فریدمن هاآنبه  خواهندمی CSRزیاد بر  گذاریسرمایه

، کنندمیرا انتخاب  CSRکه قراردادهای مبتنی بر  هاییشرکتیت هتا ما اندکردهیعنی طراحی قرارداد تمرکز کرده و تالش 

( را لحاظ مدیرههیئتو عضویت در از مدیران )مالکیت، سهامداری  یهایجنبهخود  یمطالعهدر  هاآن مورد بررسی قرار دهند.

رت نسبت قد بادر مقایسه  ا قدرت حاکمیتیبر چگونگی ارتباط این عوامل ب هاآن وتحلیلتجزیهاما تمرکز اصلی  اندکرده

که اگر قدرت مدیران به نسبت حکمرانی  دهدمینتایج نشان  بوده است. CSRمدیران نسبت به  هاینگرشمدیریتی در مقابل 

 .از قرارداد میان مدیران و شرکت خواهد بود یبخش تریکمبا احتمال  CSR ،سازمانی، باالتر باشد مراتبسلسله موجود در

. نویسندگان این مقاله ادعا دارند که اندپرداختهمیان عملکرد مالی و جبران خدمات ن یرابطههمچنین این مطالعه به کشف 

سازگار است و بیشتر مورد عالقه سهامداران است و مدیران چندان  CSRنتایج به دست آمده بیشتر با قراردادهای مبتنی بر 

 .دهندنمینشان  ایعالقهبه این نوع از قراردادها 

با ارجاع به ماهیت قراردادها و  هاآن. اندپرداخته CSRنیز به بررسی قراردادهای  (5164) 42فابربیزی، مالین و میشلون

 CSRقراردادهای  تأثیرگذاریدر شکل( به بررسی چگونگی  2و جبران خدمات در انتهای دوره )بخش  دهیپاداشی هاانگیزه

ی شخص هایگیویژکه چگونه  اندگرفتههمچنین این نکته را نیز در نظر  هاآن در شکل(. 3)بخش  اندپرداخته CSRبر عملکرد 

و سهام  ی پاداشهاانگیزهکه  دهدمینتایج نشان  (.3)بخش  گذاردمی تأثیر( بر عملکرد 6مرتبط با قدرت مدیریتی )بخش 

تا این نتایج را  اندکردهنویسندگان تالش  .اندداشته CSRدارند و مدیران قدرتمندتر توجه بیشتری به  CSRمنفی با  یرابطه

 شدهتثبیتارتباط داشته و مدیران  مدتکوتاهبه عملکرد  هاپاداشآن شکل دهند؛  بلندمدتو الزامات  CSRبه شکل سازگاری با 

اگر این  برای شرکت به ارمغان خواهد آورد. بلندمدتیتمرکز کنند که منافع  CSR هایگذاریسرمایهبیشتر بر روی  توانندمی

 در تضاد است. هاآنشود، تا حدودی با استدالل قبلی  CSRمنجر به کاهش  تواندمیی سهامی باالتر نیز هاانگیزهاستدالل که 

فهمید که آیا  تواننمیرا مد نظر قرار نداده است و  6رخدادهای ذکر شده در شکل  بندیزماناز آنجایی که این مدل، 

 درستیبهوان این رابطه را یا خیر، پژوهش بیشتری نیاز است تا بت شودمینیز  CSRشامل عملکرد  شدهبستهقراردادهای 

 برآورد کرد.

 واندتمیارتباط داشته و مالکیت در شرکت  هاآنشخصی مدیران ارشد اجرایی به قدرت مدیریتی  هایویژگی کهدرحالی

 49مانر د.نباش موثر CSRمدیران در ارتباط با عملکرد  هایتالشبر  توانندمی هاویژگیباشد، دیگر  تأثیرگذار CSRبر عملکرد 

شناختی  هایبنیانو  هاارزشکه نوع  است کرده( بیان 6194، 41( با استفاده از نظریه پله باالتر )هامبریک و میسون5161)

( دریافته 5161است. مانر ) تأثیرگذار CSR هایخروجیدر کنار هم در  هاآنمدیران و همچنین قراردادهای جبران خدمات 

 CSR( رتپایینباالتر ) هاینمرهانسانی )اقتصاد( دارند،  هایرشته زمینهپیشایی با که مدیران ارشد اجر هاییشرکتاست که 

 مسئلهوی استدالل کرده است که این  .اندگرفتهمورد محاسبه قرار  KLDت شاخص اند که توسط قودادهرا به خود اختصاص 
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نشانگر عدم کنترل برای انتخاب  هاوتحلیلتجزیهمختلف باشد اما  هایرشتهممکن است به دلیل ماهیت متفاوت آموزشی در 

ته و یا آن دس اندداشتهکه مدیران ارشد اجرایی زن  هاییشرکتعالوه بر این  تحصیلی داشته است. یرشتهفردی در خصوص 

ار کرده بازاریابی کمانند روابط انسانی یا  هاییحوزه)برای مثال در  اندداشته تریمتنوعاز مدیران ارشد اجرایی که سوابق شغلی 

جبران خدمات  .انددادهاز خود نشان  CSR( تمایل بیشتری به سمت اندداشتهمالی بر سهامداران تمرکز  هایبخشو یا مانند 

تا حدودی با پژوهش  مسئلهداشته است که این  KLDمنفی با قدرت  یرابطهپاداش نقدی( نیز  یاضافهبهنقدی )حقوق 

)مبتنی بر سهام( نتایج برعکسی را  بلندمدت( سازگار است. این در حالی است که جبران خدمات 5164فابریزی و همکاران )

 به دست نیامده است. KLDاز خود نشان داده است. نتایجی برای نقاط ضعف 

حاکی از این است که مسائلی در  CSRو عملکرد  بلندمدتنتایج به دست آمده از مطالعات در خصوص جبران خدمت 

. به نظر (آیدمیآتی نیز به دست  هایپژوهشباقی مانده است که باید حل شود )و از این طریق فرصتی برای  هاوزهحاین 

ند تر هستبلندمدتکه  جبران خدمات هایانگیزانندهباشد، آن دسته از  بلندمدتدر ارتباط با رفتارهای  CSRکه اگر  رسدمی

( 5113( و مک گوایر، داو و آرگاید )5164با این وجود فابریزی و همکاران ) داشته باشند. CSRمثبتی با عملکرد  یرابطهید با

بین این دو  داریمعنی یرابطه( هیچ 5161مانر ) دارد. CSRارتباط منفی با عملکرد  بلندمدتکه جبران خدمات  انددریافته

معیار مربوط به  عنوانبه CSIDکشور کانادا و  هایادهد( با استفاده از 5111، 5112) 21متغیر نیافته است. ماهونی و ثرون

به نقاط قوت و ضعف نتوانسته است که شفافیت  CSR. تقسیم عملکرد اندیافتهمثبت  ایحاشیه یرابطهیک  ،CSRعملکرد 

قرار دارند )اما ارتباطی  CSR ترکمدر ارتباط با نقاط ضعف  ی سهام،هاانگیزهکه  انددریافته هاآن چندانی در مباحث ایجاد کند.

که  اندرسیدهبه این نتیجه  هاپژوهشدیگر  برخالف. مک گوایر و همکاران اما در مقابل و نداشته است( CSRبا نقاط قوت 

 نتایج، بعضی از این شودمیکه بعدتر بحث  طورهمان هستند. CSRاز  بیشتریدر ارتباط با نقاط ضعف  بلندمدتی هاانگیزه

 باشد. CSRو معیارهای مورد استفاده برای  هانمونهاست با توجه به تفاوت در  متعارض ممکن

 ناشی از نادیده گرفته شدن عوامل زمینه و مهم در روابط باشد. تواندمیده همچنین در مطالعات بررسی ش متضادنتایج 

طریق چگونگی  که از اندکردهبرای سهامداران را در مقابل محیط زیست بررسی  CSRمزایای  (5166) 26کایی، جو و پان

 گونهاینخویش را  هاییافته مقالهنویسندگان این  با جبران خدمات )کل و نقد( صورت گرفته است. CSRارتباط میان عملکرد 

خواهند داشت؛ این موضوع در  تریکم که مسئولیت اجتماعی باالتری دارند، جبران خدمات هاییشرکتکه  اندکردهتفسیر 

اقدام بر اساس منافع شخصی خود، بر اساس عالیق  جایبهباال،  CSRکه مدیرانی با  داردقرار  نکتهسازگاری کامل با این 

تفسیر نتایج به دست آمده از این مطالعه به مانند بسیاری از مطالعات دیگر )مانند فابریزی و  .کنندمیسهامداران فعالیت 

( دشوار است؛ دلیل آن هم این نکته است 5112، مک گویار و همکاران، 5161؛ مانر، 5112؛ ماهنی و ثرون، 5164ان، رهمکا

نتایج مطالعات این  وجود ندارد. هاشرکتیران و در قراردادهای میان مد CSRکه اطالع کافی در خصوص ذکر شدن صریح 

( بر 5112کمپبل و همکاران ) بر اساس نوع قرارداد از اهمیت زیادی برخوردار است. هانمونهحوزه نشانگر این است که تقسیم 

یا قراردادنویسی که آ انددادهرا مد نظر قرار  سؤالو این  اندداشته( تمرکز 3( و عملکرد محیطی )2و  4جبران خدمات )بخش 

مثبت میان سطح ریسک  یرابطهاین نویسندگان در راستای فرضیات خویش یک  (.5بوده است یا خیر ) CSRشامل عملکرد 

 )برای دهندمیکه این ریسک را کاهش  هاییشرکت. اندرساندهو جبران خدمات مدیران اجرایی ارشد به ثبت  محیطیزیست

 درسنمیاین صرف ریسک به نظر  به مدیران اجرایی ارشد خویش دارند. تریکمپرداختی بهتری دارند(،  CSRمثال عملکرد 

 تمایز بوده است، وجود داشته باشد. محیطیزیستکه در جبران خدمات مدیران ارشد اجرایی که قراردادشان شامل عملکرد 

 آتی باشد. هایپژوهشمدخلی برای  تواندمیاست که  هاییحوزهیکی از  CSRو ریسک  CSRمیان عملکرد 

اساسی منجر به درک  قراردادهایکه در مباحث مشخص است، استفاده از نتایج جبران خدمات برای ارجاع به  طورهمان

هلندی  چندملیتیی هاشرکت( در مطالعه موردی در خصوص 5164کولک و پرگو ) .شودمی CSRی هاانگیزهناقصی از نقش 

این نویسندگان تغییرات زیادی در ماهیت  ( انجام دهند.5ز حضور پایداری در قراردادنویسی )که یک بررسی جزئی ا اندتوانسته

                                                           
50 Mahoney and Thorne 
51 Cai, Jo, and Pan 

http://www.joas.ir/


 777 -797، ص  7911، بهار 71اره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شم
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 ترافشفالگوگیری خارجی )که  هاشرکتتعدادی از  کهدرحالیبرای مثال  .اندیافته هاشرکتمیان  درآمدهبه نگارش  قراردادهای

از الگوگیری داخلی استفاده کرده و  انددادهترجیح  هاشرکت، دیگر اندکردهپایدار انتخاب  یدهپاداش هایطرحاست( را برای 

عالوه بر این، سنجش و شفافیت دشواری هدف نیز همواره  شفافیت را در مقابل سطوح باالیی از قابلیت کنترل، فدا کنند.

های یداری بتواند یکی از روشارهای پاکه شاید استفاده از معی انددادهممکن نیست؛ به همین دلیل نیز نویسندگان پیشنهاد 

این نوع  باید نسبت به افزایشگذاران که سرمایه اندکردهگیری نویسندگان به طور کلی نتیجه پرداخت به مدیران اجرایی باشد.

ه مشاهده شد هاشرکتبا دیده تردید بنگرند زیرا که شواهدی مبنی بر فریبکاری ظاهری در بعضی از  دهیپاداشهای از طرح

 .شودمیمشاهده  هاشرکتدر  CSRی از افزایش و وسعت یافتن آگاهی از تهای مثبنهبا این وجود همچنان نشا ت.اس

 زیادی باقی سؤاالت، هنوز هم اندپرداختهجبران خدمات و پایداری  بررسیاز مقاالت به  توجهیقابلبا وجود این که تعداد 

در مطالعات  تکهتکه صورتبهکشیده شده است،  تصویربه  6ارتباط میان رخدادهای جبران خدمات که در شکل  مانده است.

مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما عوامل مهمی در تمام این مقاالت، از نظر نویسندگان پنهان مانده است. برای مثال 

ا ی یکنندهمنعکس تواندمیکرد که چگونه جبران خدمات  گیرینتیجهبدون بررسی تصریح قراراداد به دشواری بتوان 

مدیران چه زمانی  جبران خدمات نیز در این بحث حائز اهمیت است. یچرخه بندیزمان باشد. CSRعملکرد  یدهندهنشان

خدمات ذهنی در ابتدای دوره یا این که عملکرد بر اساس جبران  -؟ کنندمیی افراد اطالعات کسب هاانگیزهدر خصوص 

 هایژگیو؟ آیا این گذاردمی تأثیرتحصیل شده چگونه بر قرارداد  هایرشتهشخصیتی و  هایویژگی؟ شودمیانتهای دوره تعیین 

یکی از مسائل اساسی دیگر این است  در قرارداد وجود دارد؟ CSRداشته و از همین رو نیازی به ذکر  تأثیربر قدرت مدیریتی 

 ایاندازه، تمایلی به تغییر در طول زمان ندارد. تا چه شودمیمحاسبه  KLDکه از طریق منابعی مانند  CSRکه عملکرد 

تا یک مدیر اجرایی بتواند طرح جدیدی  کشدمیاست و چه قدر طول شده تصمیمات از پیش گرفته  ینتیجه CSR هایطرح

مربوط  هایدادهات در محوریت پژوهش حسابداری قرار دارند و را به اجرا درآورد؟ از آن جایی که مسائل مرتبط با جبران خدم

انتظار داشت که در آینده مطالعات بیشتری در خصوص  توانمی، گیردمیدر دسترس عموم قرار  ایفزایندهبه آن نیز به شکل 

 .شودمشاهده  مهم حسابداری نشریاتدر حال ظهور در  یحوزهاین 
 

 حسابداريپایداري و  شناختیروان هايجنبه
یم تصم شناختیروان هایجنبهفردی و  هایویژگیدر حال در نظر گرفتن  ایفزایندهحسابداری به شکل  یحوزهادبیات 

(. پایداری به دلیل ذهنی بودن 5161، 25)ماجورز گذاردمی تأثیر گیریتصمیمعواملی است که بر حسابداری و  عنوانبهگیران 

 ذارتأثیرگو  شناختیروانی مورد عالقه برای بررسی عوامل هاحوزهاحساسی افراد، یکی از  هایواکنشآن و  هایجنبهبسیاری از 

از این گذشته، مطالعات بر روی مباحث پایداری عموماً توسط  .هاستآنکنترل و اجزای  هایسیستمو موفقیت  سازیپیادهبر 

خاصی بر این محدودیت غلبه کند؛ زیرا که  هایسؤالر د تواندمیمحدود شده است. رویکردهای تجربی  هادادهدسترسی به 

 توانندیمکنترل باالیی بر شرایط دارند و  هاآزمایشاین که  دلیلعالوه بر این، به  تولید شده است. داخلی صورتبه هادادهاین 

 .شودمیتر نیز ساده، پایداری تحت مطالعهخاصی  یجنبهدر میان مباحث، به شکل تصادفی عمل کنند، ایزوله سازی 

پایداری و  هایسؤالکه از روش تجربی برای سنجش  اندداشتهاین پژوهش، تنها یک مقاله  بررسی شده در هایمجله

این مطالعه از دیگر مطالعات بررسی شده  (.5166، 23مرتبط با حسابداری مدیریت استفاده کرده است )اپرینکل و ویلیامسون

تمرکز بر عوامل  طورهمینسطح شرکت و  جایبهن هم تمرکز بر تصمیم گیران سطح فردی متفاوت است و دلیل تفاوت آ

در  هاشرکتمسئولیت اجتماعی  یجنبه( با تمرکز بر 5166باالکریشنانان و همکاران ) ساختاری یا مبتنی بر قدرت است.

شرکتی یک عامل انگیزاننده برای کارکنان  دوستیانسانکه آیا  اندبردهبهره  سؤالپایداری، از یک آزمایش برای بررسی این 

ش منجر به افزای تواندمیشرکتی(  هایکمککه بخشش شرکتی ) دهدمییا خیر؟ نتایج این پژوهش نشان  آیدمی حساببه

ه ندشرکت منجر به کاهش حجم پولی باقی ما یخیرخواهانه هایمشارکتبا وجود این که  مشارکت کارکنان در شرکت شود.
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شرکت  یهدوستانکه گویی مطلوبیت بیشتری در تسهیل اقدامات انسان  کنندمی، کارکنان به نحوی عمل شودمیبرای توزیع 

نشانگر این باشد که در حضور قراردادهای  تواندمیکه این موضوع  اندکردهنویسندگان این مقاله استدالل  وجود دارد. هاآنبرای 

این  رسمی مبتنی بر حسابداری در این شرایط وجود دارد. دهیپاداش هایسیستمبه  تریکم ( نیازغیررسمی)و  ایرابطه

کمک شایانی  CSRپیشران  شناختیروان هایمکانیسمدر خصوص  آغاز بررسیبه  ،مطالعه بر اساس رویکرد پژوهشی خویش

 کرده است.
 

 گيرينتيجهبحث و 
صلی ا هایمجلهپایداری و حسابداری مدیریت، نوپا است اما رشد سریعی دارد. بیشترین توجه مطالعاتی در  یحوزهادبیات 

ی هاحوزهاین مطالعات نیز به مانند دیگر  ها و پایداری اختصاص داده شده است. MCSحسابداری به تعامل و ارتباط میان 

الوه بر ع برای دنبال کردن پایداری را دارند. هاانگیزهمتنوعی از  یمنهدا هاشرکتکه  انددریافتهمطالعاتی حسابداری مدیریت، 

برای یکپارچگی اثربخش پایداری در سازمان کافی  تنهاییبهاین، مشخص شده است که فشارهای خارجی مانند مقررات نیز 

 کهرحالید نیز حیاتی است. هاآنبلکه برای موفقیت  ،فعال هایسیستمدرون سازمانی نه تنها برای ماهیت  نفعانذیتعهد  نیست.

با هم سازگاری قابل  هاآنمختلفی به این نتیجه رسیده اما نتایج اساسی به دست آمده از  هایچارچوبادبیات این حوزه با 

ی جدید هدایت اهحوزهدارند که ادبیات را سمت را فرصت این  پژوهشگران با در نظر گرفتن این بنیان نظری، قبولی دارد.

 .اندکرده( یک روش برای چگونگی انجام دادن این کار فراهم 5162کنند. کیم و ماتسومورا )

ادبیات این  در نظر گرفت. هاپژوهشدر  را هاآنکه باید  شودمیل جدیدی آشکار ا پیشرفت مطالعات این حوزه، مسائب

وسیع و ذهنی است و  پایداریزیرا که دیدگاه  دهدمیجزئیات نتایج میان مطالعات ادامه  یتوسعهبا  حوزه، چالش خود

ه پایداری نیست بلک یحوزهتنها مختص مطالعات  مسئلهاین  از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است. هاآن سازیپیاده

با بلوغ ادبیات این حوزه، پژوهشگران  د.شرکتی نیز با مشکالت مشابهی مواجه هستنحاکمیت مطالعاتی در خصوص اخالق و 

تعمیم نتایج آن با دقت  چگونگی طورهمینپژوهش و  هایسؤالنیاز خواهند داشت که در خصوص چگونگی شکل دادن به 

 بیشتری عمل کنند.

ه ک هستند یعوامل هاشرکتآن در میان  سازیپیادهعدم دقت در تعریف پایداری، قلمرو وسیع آن و تنوع در چگونگی 

 اندتومیپیمایش و مطالعه موردی  مربوط به پایداری و نتایج آن برای پژوهشگران شود. هایسازه یمحاسبه دشواریبهمنجر 

ژوهش پ هاییافته پذیریتعمیممنجر به محدودیت  مسئلهاین  کهدرحالیدر شرایط خاصی از پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. 

نبال دکه به  ،بسیار قوی باشد. پژوهشگران آرشیوی )بایگانی( تواندمیپژوهش  هاییافتهو  هاشاخص، ارتباط میان شودمی

 در خصوص محاسبه تریجدیمختلف یک شرکت هستند، با مشکالت  هایبخشمرتبط با پایداری در خالل  سؤاالتبررسی 

داری مالی دارد، مانند افشای اطالعات، که ارتباط بیشتر با حساب هاییحوزهپژوهش در  .شوندمیو معیارهای سنجش مواجه 

ابعاد مختلف  یمحاسبهبرای  ASSET4 یا KLDتوسط منابعی مانند که دارد  CSR هایشاخصوابستگی شدیدی به 

 ر طول زمان رواج زیادید هاشرکتو دیگر منابع به دلیل در دسترس بودن برای بسیاری از  هادادهاین  .اندشدهپایداری معرفی 

مراقبت الزم را به عمل آورند. برای مثال پژوهشگران  هادادهاگر چه پژوهشگران باید در هنگام استفاده از این  است؛داشته 

 محیطیزیستقدرت  هایشاخصکه جمع خالصی از  کنندمیاستفاده  KLD هایدادهایجاد شده توسط  هاینمرهزیادی از 

، منجر به دهندمیخاص که اساس قدرت و ضعف را شکل  سؤاالتی بررس ( است.هانگرانی) محیطیزیست)قدرت( و ضعف 

گیرند؛ به همین دلیل است را اندازه می کردلمع، ابعاد مختلفی از سؤاالتاز این  هرکدامشده است که  نکتهآشکارسازی این 

، یطیمحزیست هاینمرهبرای مثال، در  نباشد.ی واقعیت کنندهو توصیفهای خالص چندان مناسب از شاخص که شاید استفاده

خطرناک  هایمکان)برای مثال مسئولیت در قبال  شودمیقائل  محیطیزیست( نگرگذشته) تأثیراتنقاط ضعف وزن باالیی در 

 SCS هایطرح(. این در حالی است که نقاط قوت وزن بیشتری بر ایگلخانهضایعات، زیرپاگذاشتن مقررات و انتشار گازهای 

 ( قائل است.ISO 14001مدیریت مانند  هایسیستمجلوگیری از آلودگی و  هایطرح) هامشیخط( و نگرآیندها )بیشتر گر

 ، نفتسنگزغالمنوط به صنعت شرکت در نظر گرفت )درآمدهای ناشی از محصوالت  تواندمیچندین نقطه قوت و ضعف را 
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حصوالت و م یکنندهتهیهاوزون، شرکت  یالیهیی آسیب رساننده به محصوالت شیمیا یتولیدکننده، شرکت هاآنیا مشتقات 

 نمره دهی خویش شناسیروشدر طول زمان،  ایدادهاز منابع  گونهاین. عالوه بر این، خدمات مفید و سودمند را در نظر بگیرید(

 هایسازهاز حسابداری مدیریت است، باید در انتخاب راهی که  مهمی. از آنجایی که محاسبه بخش بسیار دهندمیرا تغییر 

 دقت کافی را به خرج داد. آیدمیبه دست  هاآنروشی که نتایج بر اساس  طورهمینو  شودمیمحاسبه  هاآنپایداری از طریق 

مورد استفاده  هاضعفو ی شخصی از قوت هازیرمجموعهشاید الزم باشد تنها  سؤاالتخاصی از  یمجموعهبرای مثال، برای 

 قرار گیرند.

که از رویکرد تجربی برای بررسی پایداری و  شدهمعتبر حسابداری تنها منجر به یک مقاله  هایمجلهدر میان وجو جست

آتی در این حوزه وجود دارد. مزیت  هایپژوهشواضح است که فضای کافی برای  موضوعات حسابداری مدیریت بهره برده است.

پایداری )برای مثال تعریف آن( کنترل کامل داشته  هایجنبهبر تمام  تواندمیاز روش تجربی این است که پژوهشگر استفاده 

مشخص است که  خاص وجود ندارد. صورتبهباشد که شاید خارج از تمرکز اصلی پژوهش باشد و نیازی به بررسی آن 

وجود دارد اما موضوعات بسیاری زیادی در مباحث مرتبط با پایداری  هاآن پذیریتعمیمو  سؤاالتمانند انواع  هاییمحدودیت

 .هاستآن)تجربی( بهترین روش برای بررسی  هاروش گونهاینیافت که  توانمی

که یکی از روندهای پررنگ در ادبیات این حوزه، تمایل به هنجارگرایی در هنگام بحث در خصوص پایداری  رسدمیبه نظر 

شاید با تفسیر  گونهاین هایپژوهشوجود این که فضا برای پژوهش هنجاری در این حوزه وجود دارد اما  است. با وکارکسب

 وکارسبکیکی از فروض اساسی این روند هنجاری این است که پایداری بیشتری در  ذهنی شواهد تجربی تداخل داشته باشند.

و  داریجانبحوزه،  کلبهمواردی درست باشد اما تعمیم آن  همواره چیز خوبی )امر مثبتی( است. البته شاید این فرض در

 توانایی نویسندگان برای مشارکت در ادبیات این حوزه را کاهش دهد. تواندمیتورش خاصی دارد که 

 هایپژوهشزیادی برای  هایفرصتپایداری،  یحوزهدنبال کردن پژوهش حسابداری مدیریت در  هایچالش برخالف

استفاده از  نگریجامع طورهمینمحاسبه و  هایاستراتژیدارد. مقاله حاضر به دلیل دقت در تعریف، دقت در جذاب نیز وجود 

 هاپژوهش. این داردپژوهشی مختلف توان الزم برای مشارکت در جریان اصلی ادبیات حوزه حسابداری مدیریت را  هایروش

 شود. تریکپارچه وکارکسب یاداره هایروشباید در طول زمان افزایش یابد تا 
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