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 خالصه

توسعه پایدار فرآیندی است برای به دست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و 

هدف این مقاله کشف نقش حسابداری پایدار در حفظ  جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. 

به عنوان و شرکت به طور تصادفی  20برای انجام این تحقیق  توسعه پایدار بخش صنعتی است.

نفر توزیع  120انتخاب شدند و پرسشنامه ای تهیه و بین واحدهای نمونه برداری متشکل از  نمونه

با استفاده از  و استنباطی )همبستگی ساده( )میانگین و انحراف معیار( گردید. از روش آمار توصیفی

که  نتایج نشان دادندجمع آوری شده استفاده شد.  برای آنالیز داده های، SPSS 20نرم افزار 

حسابداری مدیریت زیست محیطی و همبستگی مثبت و معنی داری بین حسابداری توسعه پایدار و 

و معنی داری بین  منفیهمچنین، همبستگی . وجود داردحفظ توسعه پایدار بخش صنعتی 

ر مجموع می د. مشاهده شدحسابداری مالی زیست محیطی و حفظ توسعه پایدار در بخش صنعتی 

آگاهی از حساسیت ها و ظرافت های موجود در نظام طبیعت و درک فرصت که یجه گرفت نتتوان 

 ریزان توسعه پایدار است. ضرورتی انکارناپذیر برای برنامه ها و تهدیدهای موجود در محیط زیست،

  Jel: Q56 :کد طبقه بندی       .لغات کلیدی: حسابداری مدیریت زیست محیطی، حسابداری مدیریت مالی، حسابداری پایدار، توسعه پایدار
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 مقدمه

توسعه پایدار فرآیندی است برای به دست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. به 

. منابع (2011همکاران، و  )آلبو عبارت دیگر توسعه پایدار، عنصر سازمان دهنده ای است که موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر می شود

محدودی که برای زندگی نسل آینده بر روی کره زمین ضروری است. از سوی دیگر توسعه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای فانی 

ی، ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیست

 آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان های حال و آینده جلوگیری کند

. از آنجا که انتشار گازهای گلخانه ای و تخریب منابع زیرزمینی آب و خاک، قابل اندازه گیری است حتی (2006)موئی سسکو و میهای، 

علم حسابداری مورد گیری کرد. می توان تمام مولفه های توسعه پایدار را از طریق زهاندا را که مقوله ای کیفی است،می توان توسعه 

 . (1391)پاکروان ،  گیری و تحلیل قرار دادبررسی، اندازه

روع می شود ولی بدان نکته دیگر این که حسابداری توسعه پایدار چون به استراتژی شرکت متصل است، اگرچه از حسابداری مالی ش

نمی شود، بلکه با عبور از شاخص های ملی به شاخص های غیرمالی و متوازن کردن شاخص های مالی و غیرمالی به یک ابزار جدید  ختم

 بررسی عملکرد دولت ها، بنگاه ها، و نهادهای اجرایی تبدیل می شود که نتیجه آن حفظ سالمت شهروندان و حفاظت محیط زیست است

 . (2008استرنج و بیلی، )

اصلی برای سازماندهی به زندگی بشر در نظر گرفت چرا که هدف آن به استفاده از منابع موجود عامل توسعه پایدار را می توان به عنوان 

این هدف  برای نیازهای رو به رشد انسان محدود می شود که شانس استفاده از منابع توسط نسل های آتی را افزایش می دهد. برای درک

واحدهای تجاری به شیوه ای تلفیق شوند که آنها را ملزم به توجه به مسائل زیست محیطی در حسابداری، و در باید مسائل زیست محیطی با 

براین اساس می توان گفت اگر ما بخواهیم چنین انسجامی را در آینده  (. 2010سطح قانونی، مالی و فنی سازند )نیکوالی و همکاران، 

ده کنیم باید بودجه ای را به تولید اختصاص دهیم که از طریق نهادهای حاکم کنترل می شوند. چنین نظارتی می تواند با تصویب قوانین مشاه

زیست محیطی تحقق یابد که پیامدهای گزافی را در سطح تولید شرکت هایی دارد که نمی توانند از عهده افزایش هزینه های تولید برآیند و 

ه هزینه اجرای قوانین زیست مایل به کاهش تولید معمول خود دارند که منجر به کاهش مصرف منابع طبیعی می شود. با توجه بدر نتیجه ت

پرسشی که در این لحظه . می سنجدمالی  اظهارنامه هایمجزا در  محیطی، بخش حسابداری، کیفیت معامالت و افشاگری های آن را به طور

در مطالعه ای عنوان کرد که کو دیمیتار، زجلیارسیدگی اطالعات زیست محیطی هستند؟  خش ها قادر به مطرح است این است که کدام ب
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 رفعو به این نتیجه رسید که تنها زیربخشی که می تواند این چالش ها را  نقش داشته باشدحسابداری می تواند در حفاظت زیست محیطی 

ه هدف بررسی نقش حسابداری پایدار، حسابداری مالی زیست محیطی نتیجه در این مقالدر (. 2009سازد، بخش حسابداری است )جلیازکو، 

  روی توسعه پایدار است. و حسابداری مدیریت زیست محیطی 

 پیشینه پژوهشی

 نقش حسابداری و حسابرسی محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدار در( در پژوهشی با عنوان 1391و لطفعلیان )فر، اصالنی همت

ها مشاهده کردند که مدیران در چارچوب تئوری مسئولیت های احجتماعی شرکت ها، و جهت چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت

دستیابی به توسعه پایدار می توانند سیستم های مدیریت محیط زیست را در شرکت ها مستقر نموده و با استفاده از اطالعات سیستم 

اری مدیریت محیط زیست، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که منجر به ایجاد منافع برای ذینفعان شرکت حسابداری محیط زیست و سیستم حسابد

 و جامعه شود.

( میزان بکارگیری روش های حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی عضو بورس را مورد 1389خدامی پور و طالبی )

 دی، تجزیه و تحلیل انحرافات و تجزیه و تحلیل سر به سر را تایید کردند.بررسی قرار داده و به کارگیری ابزارهای بودجه بن

عامل تاثیرگذار بر به کارگیری روش های  9( در تحقیق از مدیران مالی شرکت های تولیدی استان خوزستان، 1387دستگیر و سخنور )

مدیران مالی با مسائل حسابداری مدیریت، پاسخگو بودن اند که عبارتند از آموزش حسابداران، آشنایی حسابداری مدیریت را شناسانده

مدیران، وجود سیستم حسابداری، ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری مدیریت، هزینه تهیه و ارائه اطالعات حسابداری مدیریت، بهبود 

 شرکت ها و پیچیدگی عملیات شرکت. مستمر عملیات، شرایط رقابتی در بین

 فرضیه های تحقیق

 دار بخش صنعتی، همبستگی وجود دارد.یحسابداری پایدار و حفظ توسعه پابین  -

 بین حسابداری مالی زیست محیطی و حفظ توسعه پایدار بخش صنعتی، همبستگی وجود دارد. -

 بین حسابداری مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار بخش صنعتی، همبستگی وجود دارد. -
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 روش تحقیق

شرکت به طور تصادفی انتخاب شدند که نمونه آماری این  20برای بررسی اهداف این تحقیق، از بین شرکت های صنعتی در ایران، 

 . دادندتحقیق را تشکیل 

 گردآوری داده هاروش ابزار پژوهش و 

نفر از افراد تشکیل  120این پرسشنامه بین ع می دهد. اطالعات اولیه با توزیابزار مطالعاتی این تحقیق را پرسشنامه ای محقق ساخته تشکیل 

 دهنده نمونه آماری، به دست آمد.  

 روایی و پایایی پرسشنامه

تن از اساتید حسابداری استفاده شد و روایی سواالت مورد تایید آنها قرار گرفت. پایایی آزمون نیز  5برای روایی سواالت پرسشنامه از نظر 

 به دست آمد که قابل قبول است.  85/0نباخ، با استفاده از روش آلفای کرو

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 استفاده شد.  SPSS 20برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

 نتایج 

 ویژگی های واحد نمونه برداری

 ( ویژگی های دموگرافی واحدهای نمونه برداری را نشان می دهد. 1جدول )

 (. فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های دموگرافی1جدول )

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 میزان تحصیالت

 %83/15 19 فوق دیپلم

 %33/73 88 لیسانس
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 %84/10 13 فوق لیسانس

 %100 120 کل

 میزان تجربه

 %67/26 32 سال 5یا کمتر از  5

 %67/31 38 سال 6-10

 %16/24 29 سال 11-15

 %50/17 21 بیشتر سال و 15

 %100 120 کل

 زمینه کاری

 %67/61 74 حسابداری

 %50/12 15 مدیر کسب و کار

 %50/17 21 مالی

 %33/8 10 غیره

 %100 120 کل

 

( دارندگان مدرک فوق %83/15( هستند، در حالی که )%33/73( نشان می دهد که اکثر پاسخ دهنده ها دارای مدرک لیسانس )1جدول )

( است که پس از آن کمتر %67/31سال ) 10-6( مدرک فوق لیسانس دارند. همچنین، بیشترین میزان تجربه مربوط به %84/10تنها ) دیپلم و

(، قرار دارد. عالوه بر این، اکثر پاسخ دهنده ها دارای زمینه %50/17سال یا بیشتر ) 15( و در آخر %16/24سال ) 15-11(، %67/26سال ) 5از 

 (، قرار دارند.%33/8( و بقیه )%50/12(، مدیر تجاری )%50/17( هستند و پس از آن به ترتیب مدیر مالی )%67/61) کاری حسابداری

 یافته های توصیفی

 ( آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار( مربوط به حسابداری پایدار و حفظ توسعه پایدار آورده شده است.2در جدول )

 معیار حسابداری پایدار و حفظ توسعه پایدار (. میانگین و انحراف2جدول )

 انحراف معیار میانگین بندهای پرسشنامه

 69677/0 047/4توسعه پایدار منجر به پیشرفتی در رفع نیازها و الزامات نسل های فعلی بدون به خطر انداختن توانایی های نسل های آتی برای رفع  -1
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 نیازهایشان می شود.

شیوه اجرایی به مسائل زیست محیطی پرداخته شود، باید با یک شیوه جامع و منسجم برای دستیابی به توسعه به جای این که با یک  -2

 اقتصادی بدون تضعیف منابع زیست محیطی، پرداخته شود.

452/3 69677/0 

 56618/0 857/3 هدف توسعه پایدار بهبود کیفیت و شرایط زندگی انسان است. -3

نوان وسیله برابری درک شود که روی دستیابی به تعادل زیست محیطی برای حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار می تواند به ع -4

 تمرکز دارد.

619/3 76357/0 

 8165/0 666/3 برای پشتیبانی از توسعه پایدار، فعالیت های صنعتی که منجر به تخریب محیط زیست می شوند، ممنوع است. -5

که از چنین  به کار می رودیدار برای تغییر مسیر فناوری با هدف محدودسازی ریسک هایی استراتژی به کار رفته برای توسعه پا -6

 فناوری استفاده می کنند.

2143/2 7168/0 

روش های قابل اجرای توسعه پایدار با هدف کاهش مصرف بی اثر انرژی و منابع طبیعی با بهبود سطح کارایی استفاده می شود،  -7

 را به روز می کند.بنابراین سبک زندگی انسان 

1667/2 72974/0 

 8026/0 288/3 کل

 

(  نظر واحد نمونه برداری راجع به توسعه پایدار مثبت بود به طوری که آنالیز داده ها نشان می دهد میانگین کل برابر 2با توجه به جدول )

( نشان می دهد 3. عالوه بر این، جدول )می شود امتیاز خوبی برای حسابداری توسعه پایدار و حفظ توسعه پایدار محسوباست که  288/3

 معیار( با انحراف 1667/2( کمترین میانگین )7( و بیانیه )6977/0( با انحراف استاندارد )047/4( دارای باالترین میانگین )1که بیانیه )

حسابداری مالی زیست محیطی در حفظ توسعه ( آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( مربوط به سهم 3در جدول )( می باشد. 72974/0)

 پایدار، آورده شده است.

 (. میانگین و انحراف معیار سهم حسابداری مالی زیست محیطی در حفظ توسعه پایدار3جدول )

 انحراف معیار میانگین بندهای پرسشنامه

است که توسعه پایدار را در شرکت ها توسعه می  دامنه کاری حسابداران و مقامات زیست محیطی شامل شیوه ها و سیاست هایی -1

 دهد.

788/3 8306/0 

اگر مقدار از دست دادن برای ارزیابی صحت، محتمل و ممکن باشد، شرکت ها مسئولیت زیست محیطی را در بیانیه های مالی  -2

 معین می کنند.

53/2 8207/0 

 7005/0 43/2 خود عالوه بر سود عملیاتی، افشا می کند.شرکت، اطالعات اجتماعی و زیست محیطی را در بیانیه های مالی  -3
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 5388/0 882/2 اطالعات زیست محیطی مربوط به شرکت شما به شیوه ای توصیفی در بیانیه های مالی افشا می شوند. -4

ضایعات هزینه های زیست محیطی و این که تا چه حد شرکت شما به مسائل آلودگی پرداخته است و راهی را برای خالصی از  -5

 ارائه داده است در بیانیه های مالی سالیانه برای اشخاص ثالث، افشا می شود.

785/2 6967/0 

 717/0 8468/2 کل

 

( نشان می دهد که نظر واحد نمونه برداری راجع به سهم حسابداری مالی زیست محیطی برای حفاظت از محیط زیست و 3جدول )

است که امتیاز خوبی برای سهم  8468/2پشتیبانی از توسعه پایدار، مثبت بود، به طوری که آنالیز داده ها نشان می دهد میانگین کل برابر 

( با 788/3( دارای باالترین میانگین )1حفظ توسعه پایدار محسوب می شود. عالوه بر این بیانیه شماره )حسابداری مالی زیست محیطی در 

( آماری توصیفی 4در جدول ) ( می باشد.7005/0( با انحراف معیار )43/2( دارای حداقل میانگین )3( و بیانیه شماره )8306/0انرحاف معیار )

 سهم حسابداری مدیریت زیست محیطی در حفظ توسعه پایدار آورده شده است.)میانگین و انحراف معیار( مربوط به 

 (. میانگین و انحراف معیار سهم حسابداری مدیریت زیست محیطی در حفظ توسعه پایدار4جدول )

 انحراف معیار میانگین بندهای پرسشنامه

 77/0 804/3 اطالعات اقتصادی شرکت در فرآیند تصمیم گیری مدنظر قرار داده می شوند. -1

 87/0 75/2 زمان تهیه بودجه های سرمایه، مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار داده می شوند. -2

شرکت از یک رویکرد استراتژیک برای حسابداری مدیریتی استفاده می کند که جنبه های اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قرار می  -3

 دهد.

9/2 98/0 

 76/0 7678/3 سیاست های مدیریتی است که هدف آن افزایش منظر اجتماعی است.شرکت آماده کسب اجتماعی با اجرای  -4

 81/0 6/2 برآوردهای زیست محیطی شامل هزینه تولید می شود. -5

 887/0 554/3 شرکت عالقه مند به تعیین نوع هزینه های زیست محیطی برای جلوگیری از هر گونه جرایم دولتی است. -6

 543/0 195/3 کل

 

نشان می دهد که نظر واحد نمونه برداری راجع به سهم حسابداری مدیریت زیست محیطی برای حفاظت از محیط زیست و ( 4جدول )

است که امتیاز خوبی برای سهم  195/3پشتیبانی از توسعه پایدار، مثبت بود، به طوری که آنالیز داده ها نشان می دهد میانگین کل برابر 
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( با 804/3( دارای باالترین میانگین )1حفظ توسعه پایدار محسوب می شود. عالوه بر این بیانیه شماره ) حسابداری مدیریت زیست محیطی در

 ( می باشد.98/0( با انحراف معیار )6/2( دارای حداقل میانگین )5( و بیانیه شماره )77/0انحراف معیار )

 

 یافته های استنباطی

مثبت و معناداری بین حسابداری پایدار و حفظ توسعه پایدار در بخش صنعتی  همبستگیفرضیه اصلی بیان می کند که  فرضیه اصلی:

 ( نتایج مربوطه آورده شده است.5انجام شد. در جدول ) همبستگی ساده،وجود دارد. برای تایید این فرضیه، آزمون 

 رابطه بین حسابداری پایدار و حفظ توسعه پایدار(. 5جدول )

 نتیجه حفظ توسعه پایدار متغیر

 تایید 295/0** ضریب همبستگی پیرسون  پایدارحسابداری 

 000/0 سطح معناداری

 )دو دامنه( 01/0)دو دامنه(         ** معنی داری در سطح  05/0* معنی داری در سطح 

حفظ توسعه و  پایداربین حسابداری  (p=000/0و  r=295/0( می توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت و معنی داری )5با توجه به جدول )

 ، وجود دارد. پایدار

بخش بین حسابداری مالی زیست محیطی و حفظ توسعه پایدار در همبستگی منفی و معنی داری این فرضیه بیان می کند که  فرضیه اول:

 مربوطه آورده شده است. ( نتایج6انجام شد. در جدول ) همبستگی ساده،وجود دارد. برای تایید این فرضیه، آزمون صنعتی، 

 (. رابطه بین حسابداری زیست محیطی و حفظ توسعه پایدار6جدول )

 نتیجه حفظ توسعه پایدار متغیر

 تایید -239/0** ضریب همبستگی پیرسون حسابداری مالی زیست محیطی 

 001/0 سطح معناداری

 )دو دامنه( 01/0سطح )دو دامنه(         ** معنی داری در  05/0* معنی داری در سطح 
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بین حسابداری مالی زیست محیطی و  (p=001/0و  r= -239/0( می توان نتیجه گرفت که رابطه منفی و معنی داری )6با توجه به جدول )

 حفظ توسعه پایدار، وجود دارد. 

محیطی و حفظ توسعه پایدار در بین حسابداری مدیریت زیست همبستگی مثبت و معنی داری این فرضیه بیان می کند که  فرضیه دوم:

 ( نتایج مربوطه آورده شده است.7انجام شد. در جدول ) همبستگی ساده،وجود دارد. برای تایید این فرضیه، آزمون ش صنعتی، بخ

 (. رابطه بین حسابداری زیست محیطی و حفظ توسعه پایدار7جدول )

 نتیجه حفظ توسعه پایدار متغیر

 تایید 202/0** ضریب همبستگی پیرسون حسابداری مدیریت زیست محیطی 

 007/0 سطح معناداری

 )دو دامنه( 01/0)دو دامنه(         ** معنی داری در سطح  05/0* معنی داری در سطح 

بین حسابداری مدیریت زیست محیطی  (p=007/0و  r= 202/0( می توان نتیجه گرفت که رابطه مثبت و معنی داری )7با توجه به جدول )

 و حفظ توسعه پایدار، وجود دارد. 

 بحث و نتیجه گیری

در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معنی داری از نظر آماری بین حسابداری پایدار و حفظ توسعه پایدار در بخش صنعتی 

(، دستگیر و سخنور 1389خدامی فر و طالبی ) (،1391)فر و همکاران همت (، 1382نتایج این تحقیق با مطالعات زاهدی ). داردوجود 

آنالیز مجزا نشان داد که بین پاسخ دهنده ها برسر قابلیت کاربرد توسعه پایدار  همچنین،( همخوانی دارد. 2014و توفیق و همکاران ) (1387)

، دفع زباله ها، آلودگی یت های صنعتی به شکل تخلیه منابع طبیعیفعالدر رفع نیاز و الزامات نسل های حال و آینده توافق نظر وجود دارد. 

هوا و آب می تواند منجر به تاثیرات جبران ناپذیری بر سالمت شود؛ بر این اساس از دیدگاه صنعتی توجه به پارامترهایی برای بازسازی 

تخریب محیط  که منجر بهفعالیت های صنعتی  شناساییتصمیمات کاری به منظور رفاه جامعه ایرانی ضروری است و سطح مدیریتی به 

بنابراین، دور جدیدی از اقدامات برای افزایش، جایگزینی یا حذف آنها  .(2012و همکاران،  )کورشی ک خواهد کردکممی شوند، زیست 

با این وجود، بین پاسخ دهنده ها توافق خواهد شد.  یباعث ایجاد توازن در معادله تخلیه خدمات اکوسیستم و تاثیراتی فراتر از مرزهای شرکت

اگر آن را با دیگر بازارها مقایسه کنیم هنوز در  برای مثال وجود دارد. نظری بر سر استراتژی های توسعه پایدار و شیوه های مربوط به آن

)کوئیک،  محیطی کافی نیستبرای توانمندسازی حفاظت های زیست ه قوانین مربوط می توان نتیجه گرفت که مراحل اولیه قرار دارد و

2014) . 
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مشاهده شد. آنالیز مطالعات ارتباط منفی همچنین، از نظر آماری بین حسابداری مالی زیست محیطی و حفظ توسعه پایدار در بخش صنعتی 

را برای ترویج توسعه مسئولین محیط زیست و حسابداران طریق، آن  ازنشان داد که حتی اگر سیاست ها و شیوه هایی در نظر گرفته شوند که 

سازد و به افشاگری اطالعات محیطی به شیوه ای توصیفی در بیانیه های مالی اشاره شود و به  شرکت ها کمک شود تا به پایدار توانمند 

ست محیطی افشا می شوند. از سوی دیگر کمتر کاری زیدر بیانیه های مالی، حجم ضعیفی از اطالعات  ، مسائل زباله و آلودگی بپردازند

؛ لئونتینا، 2006)موئی سسکو و میهای،  می شودشرکت، انجام  برای مسئولیت هاییهزینه های زیست محیطی به عنوان اختصاص برای شروع 

2014).  

ت محیطی و حفظ توسعه پایدار در بخش آنالیز داده ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین حسابداری مدیریت زیساز طرفی، 

و  "هدفمندسازی یارانه ها"در کشور ما با توجه به تصویب و اجرای قانون برای تبیین این فرضیه می توان بیان کرد که دارد. نصنعتی وجود 

حسابداری مدیریت مفید در این مدیریت این هزینه ها و روش های  "اصالح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی های کلیسیاست    "ابالغ 

. قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت را مکلف نموده است که (1387)دستگیر و سخنور،  مسیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است

ت ها و سازمان هایی قیمت حامل های انرژِ، آب، برق و گاز را رفته رفته به قیمت واقعی آنها نزدیک نماید. مسلما با اجرای این قانون، شرک

ر موفق خواهند بود که بتوانند به هر طریقی مصرف خود را در چنین هزینه هایی مدیریت و کنترل نمایند. از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی نیز ب

 .(1389)خدامی پور و طالبی،  صرفه جویی، اصالح الگوی مصرف منابع طبیعیو جلوگیری از هدرروی آنها تاکید دارد
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