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 چکيده

 های نقش به توجه با پایداری؛ ریسک مدیریت بر پایداری اصلی های ارزش تاثیر بررسی حاضر، پژوهش اصلی هدف
( تهران استان خانگی لوازم تولیدکننده های شرکت موردی مطالعه) ذینفعان فشار و ارشد مدیریت تعهد کنندگی تعدیل
 سازه PLS افزار نرم وسیله به آمار سطح درو  توصیفی آمار سطح در اس اس پی اس افزار نرم از استفاده با. باشد می

 مدلسازی از استفاده با و بررسی تاییدی عاملی تحلیل آزمون وسیله به ها آن از منتج های شاخص و تحقیق متغیرهای
 عامل، مدیران از نفر 224 های پاسخ به مربوط اطالعات شد. پرداخته تحقیق های فرضیه آزمون به ساختاری معادالت
 استان خانگی لوازم تولیدی های شرکت انسانی منابع مدیران و داخلی حسابرسان مدیریتی، حسابداران مالی، مدیران
 بررسی تحقیق های فرضیه آزمون برای متغیرها بین رابطه ساخته محقق پرسشنامه اساس بر تا شد آوری جمع تهران
 45.1 از باالتر و 054.7 با برابر پژوهش در آمده بدست تی آماره مقدار که داد نشان نخست فرضیه تحلیلی نتایج .شود
 معنی که ساخت مشخص تی آماره نتایج دوم، فرضیه خصوص در. دارد نخست فرضیه تایید و اثبات بر دلیل و باشد می
 45.1 از باالتر که داده اختصاص خود به را .4587 مقدار که طوری به است شده پذیرفته اول تعدیلگر متغیر تاثیر داری
 نشان که بوده .75.4 اثر این مسیر ضریب دیگر، سوی از. است داده اختصاص خود به را 757.1 پی مقدار متعاقبا و بوده
 روی پایداری اصلی های ارزش تاثیر ارشد مدیریت تعهد تعدیلگر متغیر ورود با یعنی. است متقابل اثر بودن مثبت دهنده
 تاثیر داری معنی که ساخت مشخص تی آماره نتایج سوم، فرضیه با ارتباط در. گردد می تقویت پایداری ریسک مدیریت
 و بوده 45.1 از باالتر که داده اختصاص خود به را 25182 مقدار که طوری به است شده پذیرفته دوم تعدیلگر متغیر
 دهنده نشان که بوده 75.44 اثر این مسیر ضریب دیگر، سوی از. است داده اختصاص خود به را 75770 پی مقدار متعاقباً

به  با توجه ؛یداریپا سکیر تیریمد بر یداریپا یاصل یهاارزش تاثير

)مطالعه  نفعانیذ ارشد و فشار تیریتعهد مد یکنندگ لیتعد یهانقش

 های توليدکننده لوازم خانگی استان تهران(موردی شرکت

 صباغان کرمان  فریبا
 موسسه آموزش عالی پرندک، ایران. )نویسنده مسئول( ارشد حسابداری مدیریت، کارشناسی دانشجوی
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 دکتر حسن همتی
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 یاندکتر شهرام بابالو
 مالی، مدرس گروه حسابداری موسسه آموزش عالی پرندک، ایران.دکترای مدیریت 

Sh.babaloo@yahoo.com 

 

 

ت )
یری
مد
 و 
ی
دار
ساب
 ح
داز
م ان
چش

وم
 س
ره
دو

) 

ره
ما
ش

 
28

ان
ست
 تاب
/

 
4.
..

 
ص 

ص
 /)
رم
ها
 چ
لد
)ج

14-
12

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

               )جلد چهارم(                                                                                                                   9311 تابستان، 82، شماره 3دوره 
 

12 
 

 مدیریت روی پایداری اصلی های ارزش تاثیر ارشد مدیریت تعهد تعدیلگر متغیر ورود با یعنی. است متقابل اثر بودن مثبت
 .گردد می تقویت پایداری ریسک
 لوازم تولیدکننده های شرکت ،ذینفعان فشار ،ارشد مدیریت تعهد ،پایداری ریسک مدیریت ،پایداری اصلی های ارزش: یديکل واژگان

 .تهران استان خانگی
 

 مقدمه
 بیروز  و افزایش افسارگسییخته جمعییت   ، خطر تغییرات جوی های در حال ظهور در حوزه پایداری، مانندمسائل و چالش
؛ 2740، 4)بیوی و دی ویلیرز   گیذارد  میی  تیثثیر  پاییدار  رشید  بیر  مداوم طور به بینی، پیش غیرقابل پایداری ریسک های

 زیرا است، شده واقع توجه مورد  .پایداری ریسک مدیریت ها، نگرانی این همین دلیل (. به2740، 2ویجثیلیک و همکاران
، 1و سیاراوانامو   2741، .؛ النسین و همکیاران  2771، 1)اندرسیون  گذارد می تثثیر مدت بلند سازمانی عملکرد بر امر این

( با ریسک های محیطیی و اجتمیاعی میرتب     .277) 0بر تعریف اندرسون و اندرسونبنا پایداری، ریسک (. مدیریت2748
 خود اجتماعی مسئولیت و زیست محی  نسبت به مسئولیت گیرند تا می قرار فشار تحت شرکت ها بر همین اساس، است.

 کره شدن گرم( الف: )کنند می اشاره پایداری ریسک مدیریت مؤلفه شش به خود مطالعات در نویسندگان، .پاسخگو باشند
 مسیئولیت ( ه) هیا،  اکوسیسیتم ( د) زیستی، محی  مسئولیت( ج) های مختلف، تحریم( ب) تغییرات آب و هوایی، و زمین

 پاییداری  ریسک مدیریت هاسازمان اگر که است این اصلی استدالل سخگویی مدیران و کارگزاران ارشد.پا( د) و اجتماعی،
 دست باال کیفیت با اجتماعی و محیطی مسئولیت پذیری با مدیریت به توانند می کنند، اتخاذ فعاالنه و واقعی صورت به را

 هیای  ریسک مدیریت عدم زیرا است، ها سازمان پایدار توسعه برای اساسی ضرورت یک پایداری، ریسک مدیریتیابند. 
 اندرسیون، ) شیود  کسب و کار شرکت ها مدت بلند بقای و رقابتی مزیت برای منفی عواقب به منجر است ممکن پایداری
 ریسیک  میدیریت  در شرکت برای سازمانی انگیزه هایمحرک برای را محدودی شواهد موجود ادبیات حال، این با (.2771
 خارجی و داخلی پایداری محرک های استراتژیک انطباق مورد در ادبیات پژوهشی خاص، طور به. نشان می دهد پایداری

(. بیر همیین اسیاس، در ایین     .274ویجثیلیک و همکیاران،  ) ایستایی است، دارای سکون و پایداری ریسک مدیریت در
خیود، بیه منریور     اصیلی  ارزش هیای  در را پایداری روش های اندازه چه تا سازمان ها که خواهد شد پژوهش، مشخص

 تیم که شود می گفته مدیریتی کنترل سیستم های به اصلی ارزش های کنند. می لحاظ تسهیل مدیریت ریسک پایداری
)جوالنیدز و همکیاران،    کنید  می استفاده ذینفعان بین در سازمانی اهداف مشترک درک ایجاد برای آنها از ارشد مدیریت
 سازمانی های استراتژی اجرای و طراحی در را مدیریت کنترل های سیستم از بر استفاده پژوهشی حاضر، ادبیات .(.274

 کننید، می تسهیل را شرکت پایداری های استراتژی که مدیریتی های کنترل(. 2741، 8)آکروید و همکاران تاکید می کند
ویجثیلییک و  ) کننید  میی  فراهم سازمانی تغییرات ارتقاء برای را هایی فرصت و دارند را پایداری ریسک مدیریت توانایی

 استراتژی بر شود، می استفاده ها ریسک مدیریت برای که مدیریتی های کنترل ماهیت ، این بر (. عالوه2741همکاران، 
 کیه  دهید  می نشان تجربی شواهد(. 4..4 ،.سیمونز) هستند متمرکز سازمان عملکرد و جهت بر که کند می تثکید هایی
)بیوی و دی ویلیرز،    دارند را سازمانی های شیوه و رفتار تغییر پتانسیل ریسک، مدیریت هم و مدیریت کنترل سیستم هم

                                                           
1
. Bui & de Villiers 

2
. Wijethilake et al 

3
. Sustainability risk management (SRM) 

4
. Anderson 

5
. Lenssen et al 

6
. Saravanamuthu 

7
. Anderson and Anderson 

8
. Akroyd et al 

9
. Simons 
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 ،4یکسامی ) دهید  میی  تشخیص را ریسک مدیریت و مدیریتی های کنترل بین ارتباط موجود ادبیات که حالی در (.2740
 بررسیی  را پاییداری  ریسیک  میدیریت  در مدیریتی های کنترل از استفاده بسیار اندکی، مطالعات ،(.277 ،2 وودز ؛ .277
( 2740) یکی از معدود و شاید انگشت شمار پژوهش های معتبر، پژوهش صورت گرفته توس  بوی و دی ویلرز .اند کرده

فرصیت   و خطیرات  بیه  پاسیخ  در را مدیریت حسابداری و تجاری استراتژی های از سازمان ها استفاده چگونگی است که
 ارزش های حمایت میزان مورد در حال، این با .کند می بررسی هوا و آب وضعیت تغییر سیاست های تغییر از ناشی های
ارزش های  که شده است استدالل شناخت بسیار کمی وجود دارد. اگرچه پایداری، ریسک های مدیریت از پایداری اصلی

 احتمیال  بیه  تثثیر این که دهد می نشان ادبیات پژوهشی اما کند، می پشتیبانی پایداری ریسک مدیریت از اصلی پایداری
 بیرای  ذینفیع  فشار( ب) و پایداری به ارشد مدیریت تعهد( الف) جمله از خارجی و داخلی ای زمینه عوامل تثثیر تحت زیاد

 پاییداری  روش هرگونه اجرای در ناپذیر جدایی بخشی عالی مدیریت تعهد(. .274 همکاران، و ویجثیلیک) است پایداری
مساله پژوهش حاضر نیز بیا بررسیی    (.2740 همکاران، و ویجثیلیک) نباشد عملی آن اجرای است ممکن آن بدون است،

 با باید ها و شرکت تولیدی ایرانی سازمان مؤثر، پاسخگویی پژوهش های پیشین، بر این مبنا شکل می گیرد که به منرور
 همکیاران  و پونیدیویال . سیازند  برآورده را آنها انترارات و داده توسعه را مدت بلند رواب  تعامل پویا داشته باشند، ذینفعان

 زیسیت  محیی   عملکرد و استراتژی تدوین در را ذینفعان نقش ذینفعان، فشار از مدیران درک که کنند می تثکید( .274)
 بیه  کمی توجه اما داده، قرار بررسی مورد را پایداری ریسک کاربردهای مطالعات اندکی اگرچه .کند می تعیین شرکت ها

 مورد در ذینفعان فشارهای و ارشد مدیریت تعهد تثثیر و مدیریت ریسک پایداری بر اصلی پایداریارزش های  تثثیر درک
 ریسیک  بیه  مربوط پایداری بر ارزش های اصلی پایداری مورد در موجود تحقیقات از ای عمده بخش. است شده پایداری
 تعیدیل  اثیرات  افزایش فهیم و درک میا از   هدف با پژوهش، است. در پاسخ به این مهم، این شده متمرکز تثمین زنجیره
انجیام میی    مدیریت ریسیک پاییداری،   و ارزش های اصلی پایدار بین رابطه بر ذینفعان فشار و ارشد مدیریت تعهد کننده

 گیرد و دو سوال اصلی برای پاسخ به این اهمیت مطرح می شود تا قوام دهنده پژوهش حاضر باشد:
 چیست؟ پایداری ریسک مدیریت بر پایداری اصلی ارزش های . تثثیر4
 پایداری ریسک مدیریت های شیوه و پایداری اصلی ارزش های بین رابطه در ذینفعان فشار و ارشد مدیریت . تعهد2

 چیست؟
 

 پژوهش پيشينۀ
 پایدار  ریسک سازمانی و مدیریت ریسک مفهوم مدیریت

سازمان بر مبنای آن، فرآیندهای مدیریت ریسک را پایه ارکان مدیریت ریسک سازمانی، به راه و روشی که یک شرکت یا 
بر اساس نریر   (.2747، .)فانستون و واگنر گذاری کرده و به بهبود تصمیم گیری های مهم شرکت می پردازد، اشاره دارد

 یتیالش هیا   پیوستگیکند که انسجام و  یعمل م مکمل اصلی یک به عنوان سکیر تیریمد( 2747و  .277) 1دلویت
و ساختار  ندهایها، فرا هیها، رو استیشامل س سکیر تیریسازمان را به همراه دارد. ارکان مد کی یفرد سکیر تیریمد

 یبیرا  یادیی ز فیتعیار (. .274، .)ماناب و عزیز می باشد سکیر تیریمد یها تیقابل شرفتیدر پ لیتسه یبرا یسازمان
 میدیریت ریسیک سیازمانی را بیه عنیوان      (2777) 1پیرین و همکیاران    ارائه شده است. مدیریت ریسک سازمانیمفهوم 

                                                           
1
. Mikes 

2
. Woods 

3
. Funston & Wagner 

4
. Deloitte 

5
. Manab & Aziz 

6
. Perin et al 
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 کیو هدف  کیبه اهداف استراتژ یابیکه دست یاز همه منابع یناش ریسک های شناساییو  یابیارز یبرا قیدق یکردیرو
مربیوط   یفرصت ها انگریدهد که ب یرا نشان م ، ریسک هایینیعالوه بر ا تعریف می کنند. ،دنکن یم دیسازمان را تهد
سیاختار   کیرد یرو ک( از سویی دیگر، مدیریت ریسک سازمانی را یی 2777) 4دیالوچ. می باشد یرقابت تیبه استفاده از مز

 تیی عیدم قطع  تیریو مید  یابیو دانش را با هدف ارز ی، فناورافراد، فرآیندها، یاستراتژ مدون تعریف می کند کهو  افتهی
میدیریت  از آن اسیت کیه    یحیاک  فیتعیار . "کنید  ی، تراز مشوند یارزش با آن روبرو م جادیکه شرکت ها هنگام ا ییها

توان به آن اشاره  یم ها سکیاز ر پورتفوییبه  یاست که با نگاه سکیر تیریجامع در مد کردیرو کی ریسک سازمانی
آن بیه   یشود. اجرا یسازمان م؛ و شامل کارمندان در تمام سطوح می باشدشرکت  یکه مطابق با استراتژ فرآیندیکرد. 

 (. 2741)عزیز و ماناب،  ارزش سهامداران است شیمنرور افزا
، حیوزه ای جدیید و در حیال ظهیور در     یداریپا سکیرپایدار، باید گفت که   ریسک در خصوص تببین مفهوم مدیریت

 سکیر تیری، مدیداریپا سکیبا ر ارتباط. در به شمار می آید کمیو  ستیمهم قرن ب ریسک حوزه هایاز  یکیو ریسک 
سیبز   یهیا  اسیت یهیا و س  یاستراتژ» شود که اهداف سود را با یمطرح م کسب و کار یاستراتژ کیبه عنوان  یداریپا

کیاهش اسیتفاده از منیابع     همیراه بیا   زیستی  یمح یاثرات منف کاستن ها به دنبال  استیس نیکند. ا یتراز م « 2یداخل
 نیا یداریپا سکیر تیریهدف مد(. .274، .)زیو هستند فرعی یو فرآورده ها یو کاهش انتشار کربن، مواد سم یعیطب

حفظ کنید.   داده وتوسعه  را کسب و کار، ستیز  یکارآمد باشد تا ضمن حفظ مح یبه اندازه کاف هم ترازی نیاست که ا
 سکیر تیریشده است. مد فیتعر یو اجتماع یطیمح تیمسئول ریسک هایدر مورد  نیهمچن ی،داریپا سکیر تیریمد
 "داریی توسعه پا" یک عنصر اصلو ی شود یدر نرر گرفته م یسازمان سکیر تیریدر مد یمهم یه عنوان بخشی، بداریپا

 تیریمید  (..277 ، 1)اندرسیون  میی باشید   ی، اخالق و عدالت اجتمیاع یطیمح ستیخطرات ز تیریاست و مربوط به مد
و  .از فاجعه یابی، بازاتیمانند عمل کسب و کار سکیر تیریمد یسنت حوزه هایدر تکامل از  گرید یامگی، داریپا سکیر
 نیتیثم  تیریو مید  سیاخت ،  دیی از جملیه تول  یرا در سطح بیاالتر  سکیر تیریمد ی،داریپا سکیر تیریاست. مد تیامن

 هیسه ارزش مهم شامل رشد، بازده سرما ی شاملداریپافرآیند  پباده سازی (..274 ،وی)ز در نرر می گیردمواد  ایکنندگان 
 میه یجر قانون گذاران بیا کند، توس   تیریرا مد یداریمربوط به پا سکیکه نتواند ر ی. شرکتمی باشد سکیر تیریو مد
 هیرشد و بیازده سیرما  (. 2741)عزیز و همکاران،  نیز متعاقب آن رو به افول می گذاردو اعتبار شرکت ها  روبرو شده یها

 یهیا  وهیاز شی  یاری(. بسی 2744، 1و گیورنر  ینی)بیون  شیود  یم تیاجرا شده توس  شرکت تقو داریپا یشرکت با استراتژ
 ریسیک هیای میرتب  بیا     مدیریت ریسک پایداری، دربرگیرنده یتمرکز دارند.  یکم لیو تحل هیبر تجز سکیر تیریمد

اندرسیون   نریر  براسیاس  (.2744، 0الید )میک دون  باشید می  یو اقتصاد یطیمح ستی، زیاجتماع راتیاز تثث یناش اعتبار
و شیرکت هیا    سیت یز  یمحی  یاجتمیاع  تیمسئول یاز حوزه ها یناش ریسک هایبا  یداریپا سکیر تیریمد"( 2770)

 سیت ی، ز یاجتماع یها در رابطه با جنبه ها شرکت ریسک هایهمه  تیریبه مد مدیریت ریسک پایداری. "سروکار دارد
گسترده  فیاست که ط یندیفرا مدیریت ریسک پایداریقطعاً،  (.2747، 8سیو فلور لمازیی) اشاره دارد یو اقتصاد یطیمح
بیه ارزش   یابیدسیت  یبیرا  یداریی کند که از موضوعات پا یم تیریو مد شناساییرا  دیناشناخته و جد ریسک هایاز  یا
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میدیریت ریسیک   ،  کسب و کیار از  یناش هایریسک  یدگیچیپ لیشود. به دل یم یمدت ناش یطوالن یبقا یبرا داریپا
  (..277، 4ندرسون)اندرسون و ا شود در نرر گرفته مدیریت ریسک سازمانیدر چارچوب  دیبا پایداری،

 

 پایداری اصلی های ارزش
رائیه شیده اسیت. هیارت و     ا "داریارزش پا جادیا"( در .277)2نیلشتیتوس  هارت و م داریاز ارزش پا فیتعر نیواضح تر

 ارزش بیه ایجیاد  که  یکنند که در حال یم فیتعر ییها هیها و رو یاستراتژ"را به عنوان  داری( ارزش پا.277) نیلشتایم
روش ها و مقباس شامل  نیلشتیچارچوب هارت و م .کند یکمک م نیز داریپا ین، به جهاان منجر می شودسهامدار برای
ارزش  یریی . انیدازه گ به شمار می آید یعلم نهیدر زم نوع خود نیرگذارتریاست و تثث داریارزش پا فیتعر یثابت برا های
، متوس  و بلند کوتاه مدت یری)جهت گ ی( و زمانیو خارج یداخل نفعانی)ذ یمکانیعنی در دو شاخص  در مدل آنها داریپا

از آن  یداریشد. دستور کار پا یمعرف .277، در سال  شیپ میدهه و ن کیاز  شیمدل ب نیحال، ا نیبا ا می باشد.مدت( 
صادر کرد را  ". 27.7 داریاهداف توسعه پا"، سازمان ملل متحد .274کرده است. در سال  رییتغ یریزمان به طرز چشمگ

مربیوط بیه    ، تمامی موارد 27.7 داریاهداف توسعه پا به منرور تعریف جامع و بین المللی از پایداری آورده شده است.که 
 ستیز  یمح بی، تخر ییآب و هوا راتیی، تغ یشود: فقر ، نابرابر یرا شامل م ستیز  یسه گانه، نه فق  مح یخ  مش

کوتیاه میدت    "بود که خطیرات   2778سال  ی، بحران مال دو دهه اخیر ریاز تحوالت چشمگ گرید یکی ، صلح و عدالت.
، شیامل افیت شیاخص    نیز بود برگشت رقابلیغ یاریبسکه ، پیامدها نی. امتمرکز نمود ،سود بیشینه سازیبر را  "1یگرائ
این سیوال چیالش    یبحران مال(. 2744، .)هیزر بود ینابرابر شی، فقر و افزایکاری، بیموسسات مال یسهام، فروپاش یها

می توانید   ایشود  یمحسوب م کسب و کارها یبرا یدیتهد " 1شرکتی اجتماع تیمسئول" ایآ برانگیز را مطرح نمود که
 یانقیالب صینعت  "با عنوان سرانجام، آنچه که (. 2744،  0)جیاناراکیس به عنوان یک فرصت ایده آل در نرر گرفته شود؟

به عنوان عامیل   یساز یارزش را مختل کرده است. رقم جادیا فرآیندو  کسب و کارشود، درک ما از  یخوانده م  8چهارم
نامشهود،  یها یی، دارانهیزم نیدر ا(. .274، .)کاگرمن شناخته شده است دیاقتصاد جد یتحول در همه بخش ها یاصل

فدراسییون  ) شده اند لیشرکت تبد کیارزش  ی، به بخش اصلرهیو غ یمنابع انسان ییمانند حق ثبت اختراع، دانش، توانا
مفهیوم بیه   این ، اما می شود بررسی پژوهشی اتیغالباً در ادب "داریارزش پا"اگرچه اصطالح (. .274،  47حسابداران اروپا

ارزش "، " 42ارزش مشیترک "، " 44ارزش ینیهم آفر"مترادف مشترک عبارتند از: اصطالحات نشده است.  فیتعر یخوب
 ارزش"شیوند عبارتنید از:    یظیاهر می   یفراوان نیشتریکه با ب ی. عبارات"نفعانیارزش ذ "و  "یطیارزش مح"، "یاجتماع
 (. .274، .4و کرامر )پورتر"داریارزش پا"و  "مشترک

 

 ارشد مدیریت تعهد

                                                           
1
. Anderson and Anderson 

2
. Hart and Milstein 

3
. 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) 

4
. Short-termism 

5
. Heyzer 

6
. Corporate social responsibility (CSR) 

7
. Giannarakis  

8
. Fourth Industrial Revolution 

9
. Kagermann 

10
. Federation of European Accountants FEE 

11
. value co-creation 

12
. shared value 

13
. Porter  and  Kramer 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

               )جلد چهارم(                                                                                                                   9311 تابستان، 82، شماره 3دوره 
 

11 
 

سیازمان   از طرییق کارمنید   کیی کنند که  یم یمعرف و میزانیرا به عنوان درجه  ی( تعهد سازمان2777) 4و همکاران نویی
شده اسیت کیه    انی( ب2770)  2نزیتوس  راب دهیعق نیهم و تمایل دارد تا اهداف سازمانی را محقق سازد. شود یم تعریف

در  تیحفیظ عضیو   یبیرا  آن آرمان هایسازمان خاص و اهداف و  کیکارمند با  کیاست که  ی، درجه ایتعهد سازمان
شیود:   ی( خالصه م2771)  .شده بود، توس  لوتانز بیان شده بودکه قبالً  یتعهد سازمان فی. تعارشود یم شناختهسازمان 

در راسیتای اهیداف   از تیالش   ییبه انجیام سیطح بیاال    لی( تما4اغلب به عنوان ) ینگرش، تعهد سازمان کی نبه عنوا"
 گروهی، انسجام عواملی نریر با معموالً تعهد"شود.  یم فیبه ارزش و اهداف سازمان تعر نانیو اطم نیقی ( 2)و  سازمان

 اغلب تعهد (.2770 رابینز،)است ارتباط در قدرت موضوعات با مرتب  وفاداری یا رهبری روحیه، پذیری، جامعه یکپارچگی،
 کلیی  طور به حال، این با هم جهت می باشد.: ایدئولوژی یا سازمان افراد، از گروهی دیگران، نسبت به : خود، وفاداری با

 جهیت  و وفیاداری . شیود  می تلقی سازمان به فردی خودگذشتگی از ای رابطه عنوان به تعهد. است وفاداری تعهد جوهر
 گیرنده تصمیم باالترین نهاد ارشد، (.  مدیریت2741،  می باشند)سیف اهلل تعهد معنای به یکپارچه مفهوم دو هدف، گیری
 بیا  و طرییق  از را اهیداف  بیه  دسیتیابی  وظیفه سازمان، در مدیران یا مقامات باالترین عنوان به آنها. می باشد سازمان در

 رفیاه  بیه  دسیتیابی  به سمت و است چندبٌعدی ارشد، مدیریت وظیفه(. 2771 ، 1هانگر و ویلن)دارند عهده بر دیگر اعضای
 .اسیت  شیده  گییری  جهت شود، می ایجاد کسب و کار فرایندهای و ها اهداف، استراتژی رسالت، از که سازمان، عمومی
کند.  مدیریت مؤثر طور به را استراتژیک ریزی برنامه فرایند بتواند تا باشد داشته هایی مهارت باید ارشد مدیریت ، بنابراین
 نتیجیه  تیوان  می فوق توضیحات به استناد با. دارند ای کننده تعیین موضع سازمان، موفقیت عدم یا موفقیت مورد در آنها

 ارشید،  تیری(. مید 2770 رابینز،) است سازمانی توانمندسازی ویژگی های مهمترین از یکی عالی مدیریت تعهد که گرفت
منابع و  به تعهددربردارنده  ماتیتصم نیا رایکند، ز یم فایا یداریپا یها یاستراتژ سازی پیادهدر  حیاتی و بنیادیننقش 
( خاطرنشان کردند که 2777)  وو ر (. بانسال2747بنیتو،  -و گوننزالو 2777،  .)بانسال و رو  می باشد یسازمان راتییتغ

 .ضروری است بسیار پایداری،موضوع ها به  سازمان میزان تمرکز و توجهتعهد مدیریت ارشد برای تشخیص 
 کیی را بیه عنیوان    یداریپا یها وهیها و ش استیکه اگرچه سازمان ها س ( بیان می دارند2740) نو همکارا کیلیجثیو 

 تیکننده موفق نییتع یاصل یشاخص ها ی،داریفلسفه پابه ارشد  تیریکنند، اما تعهد مد یحفظ م یهنجار یفشار نهاد
اوقات  ی، گاهیداریپا ارزش های ارشد متعهد به تیری، مدنیعالوه بر ا  به شمار می آیند. یداریپا یها یاستراتژ یاجرا
اکثیراً   یداریی پا سیک ی، گرچیه ر یطیور سینت  . بیرد  یمی  شیپ یخود را بدون توجه به برنامه سازمان یداریپا ریزی برنامه

کیردن   یدرونی  بیر هیا   سیازمان  بیرای  یداریاروزافزون موضوعات پ تی، اما اهمموضوعی خارج از سازمان تلقی می شود
 ییدر پروژه هیا  یگذار هیو سرما ییشناسا تیریمد یاصل فهیبه طور خاص، وظ؛ گذارد یم ریتثث یسازمان یهای استراتژ

 ینقش مهمی  یداریارشد به پا تیریرسد، تعهد مد ی، به نرر م نیکنند. بنابرا یم جادیبازده ممکن را ا نیاست که باالتر
 (..274، و همکاران کیلیجثیو) دارد مدیریت ریسک پایداریدر 
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 یهیا  وهیهیا جهیت اتخیاذ شی     سازمان یبرا یقابل توجه زهیانگ جادیمنجر به ا نفعانیذ ی، فشارهانفعانیذ هیمطابق نرر
را بیه   نفعیان یذ( 4.81) .منیفیر (. 2771، 2؛ ایزی و لینیوکس .277، 4)بایسی و وربیک شوند یم یطیمح ستیمختلف ز
 فیتعر "گیردقرار  آن ریتحت تثث ایبگذارد  ریسازمان تثث کیبه اهداف  یابیدست برتواند  یکه م یفرد ایهر گروه "عنوان 

 یمی  ی ایجادرونیب یامدهایها پ شرکت بر مبنای آن، موضع را اتخاذ کرد که نی( ا4.81) منی، فرفیتعر نیکند. در ا یم
 یاغلب باعث م ی،رونیب یامدهایپدارد.  یخارج تاثیر و هم یداخل تاثیر هم وگذارد  یم ریتثث نیاز طرف یاریکنند که بر بس

 هی. در نرربیفزایندموارد مثبت بر و  دادهرا کاهش  یمنف راتیدهند تا تثث شیها افزا فشارها را بر شرکت نفعانید تا ذنشو
هیا مهیم    شیرکت  یبیرا  یاجتمیاع  تیمشیروع  جیاد یمنریور ا بیه   "نفعیان یمشیارکت ذ "شود کیه   ی، استدالل مینهاد
 نفعیان یاز تعامل ذ یکنند بخش مهم یم تیرا تقو یطیمح ستیز یریادگیو  یکه همکار یسازمان یها تقابلی   است.
 یمتناقض یکه فشارها یهنگام ژهیدارد، به و اجیاحت یسازمان یریادگی یها ییبه توانا نفعانیبه فشار ذ ییپاسخ گو است.

شیود.   یرا شیامل می   یو خیارج  یداخل نفعانیهم ذ نفعانی(. ذ2771،  1جنی)رووم و و ، وجود داشته باشدنفعانیاز انواع ذ
 یطی یمح یهیا  تیی فعال رنیده یغالباً مبتکیر و گ  ،کارمندان رایباشند ز یمربوط مسازمانی آموزش  حوزه به یداخل نفعانیذ

از  یو رهبیر  یبانی(. پشیت 2777،  1؛ هانیا و همکیاران   2774، .و هوانگ یلای)د به شمار می آیندسازمان  کی کنشگرایانه
،  0)زو و همکاران است یاتیح اریبس یطیمح ستیاز درک گسترده سازمان و تعهد به مسائل ز نانیاطم یبرا ارشد رانیمد

بیا گذشیت    یسیت یز  یمح یسازمان یو بهبود استراتژ یطیحم ستیز دیجد یاتخاذ برنامه ها یتعهدات برا نی(. ا2778
، (2777،  8)کوردانیو و فرییز   یتیریمید  یهیا  دگاهیی ، نگیرش هیا و د  ژهیبه وبرخوردار شده است.  یاساس تیزمان از اهم

در  یتیریمید  یها یریگ میهمه بر تصمارشد، و رهبران  ی محی  زیستیها( و ارزش2777، .شارما) یتیریمد یرهایتفس
 کارکنان،، نی(. بنابرا2777؛ شارما،  .277، 47)فرناندز و همکاران گذارند یم ریتثث آن یطیمح ستیز یها تیرابطه با فعال
 نسیبت بیه   کیه  ییهیا  دارنید. سیازمان   ستیز  یمح یاتیعمل یها وهیدر اتخاذ ش ینقش مهم یداخل نفعانیبه عنوان ذ
تیاب آوری   کنش گرایانیه  ستیز  یمح تیریمد یابزارها یاجرا به منرور )کارکنان و مدیران( داخلی نفعانیذ یفشارها
، بدین معنی کیه شود.  یم یداخل نفعانیاز طرف ذ یاضاف یکنند که منجر به فشارها یم جادیا مطلوبچرخه  کی، دارند
کیه   اسیتخدام نماینید  را  یبا استعداد انیمتقاض می توانند، شرکت ها ممکن است یطیمح ستیز یآموزش ها یبا اجرا
استدالل هیا   نیاد. هستنکنش گرایانه  ستیز  یمح تیریمد یبا فلسفه ها ییکار در بنگاه ها یبرا یجد تیاولو یدارا
 یحسابرس ی)کارمندان( خود، برنامه ها یداخل اننفعیذ یفشارها شناسایی و تعیین یاز آن است که شرکت ها برا یحاک
، یداخلی  نفعیان یبیر خیالف ذ   یخیارج  نفعانیذ (. 2747، 44)سارکیس و همکاران کنند یم یساز ادهیرا پ یطیمح ستیز

را دارنید کیه افکیار     ییتوانا نی(. در عوض، آنها ا.277،  42اکی)شارما و هنر ندارنددر دست مهم را  یکنترل منابع سازمان
، یجخار نفعیذ ی(. گروه ها4.81،  .4منی)فر کنند جیبس ای میسازمان تنر یطیدر تقابل با اقدامات مح ایرا به نفع  یعموم
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. Hanna et al 

7
. Zhu et al 

8
. Cordano and Frieze 

9
. Sharma 

10
. Fernandez et al 

11
. Sarkis et al 

12
. Sharma and Henriques 

13
. Freeman 
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مشخص ترین و ( 2770،  4)بکر و دولت ینرارت ینهادها می باشند.دولت، سهامداران و جامعه  یان، کارگزارانمشترشامل 
و ژ) همراه هستند یاجبار یهستند و به طور معمول با فشارها یطیمح ستیدر مورد مسائل ز یخارج نفعانیذ ویژه ترین
شرکت ثروت ایجاد در  داوطبانه ریغ ایهستند که به طور داوطلبانه ی افراد و هیئت موسسان" نفعانی(. ذ2770، سیو سارک

بیان می  نفعانیذ هینرر(. 2772،  2)پوست و همکاران"آن محسوب می شوندبالقوه  نفعانیذ نیو بنابرا ها مشارکت دارند
کننیدگان،   نی، تیثم انیمؤثرتر مانند کارمندان، مشتر یانترارات اعضا دیبا یتحقق اهداف سازمان یها براکه سازمان دارد

تواننید در   یهیا می   (، سیازمان 4.81) منی(. طبق گفته فر4.81، منی)فر رندیدولت، رقبا، رسانه ها و جامعه را در نرر بگ
کیه   دهند ی( نشان م2777) گریو شلت گی. فبه بقای خود ادامه دهند، نفعانیمدت مثبت با ذ یطوالنرواب   جادیصورت ا
 نفعیان یاز آن است که رابطه بیا ذ  یمفهوم حاک نیا است. دهیسهامداران آن در هم تن تیسازمان و مشروع یمال تیموفق
و  ی، اجتماعیباشد و ابعاد اقتصاد یداریپا یرا اتخاذ کند که دارا یتیریمد کردیسازمان رو کیشود که  یم جادیا یهنگام
 در خصوص نیهمچن نفعانیذ هینرر(. 2748)جوالندز و همکاران،  نمایدخود ادغام  یندهایها و فرآ ستمیرا در س یطیمح
 تیها، مسئول شرکت تی، حاکمکسب و کاراخالق  در ارتباط باخاص  در موقعیت هایها  که سازمان ییراهکارها حیتوض

 یم تفاده، اسرندیگ یبکار م یداریو پا داری(، توسعه پا.274،  .و همکاران وگی)رودر ستیز  ی، حفاظت از محآنها یاجتماع
( 2741و همکیاران )  شیهیر (. .277، 1، استیورر و همکیاران 2777، .؛ روندینلی و بری2741، 1)هوریش و همکاران شود

، یطی یمح سیت یارزش بلنید میدت ز   جیاد یاز نریر ا  یداریی و پا نفعانیذ هیهر دو نرر یاصل نید که مضامنده ینشان م
 و سازمان مشابه هستند. نفعانیذ یبرا یو اقتصاد یاجتماع
 در قالب جداول زیر عنوان می گردد: نتایج و عنوان/نویسنده مبنای بر و خارجی داخلی پژوهشی های پیشینه

 پيشينه های پژوهشی داخلی بر مبنای نویسنده/عنوان و نتایج (:9)جدول 

 نتيجه پژوهش عنوان پژوهش نویسنده / سال

احمدی خوشابری 
و کاردوست 
 پوستین سرایی

(4..8) 

 بر پایدار گزارشگری تاثیر بررسی
 شرکت ریسک مدیریت میان رابطه
 های شرکت مالی عملکرد و

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 تهران

 ریسیک  میدیریت  مییان  رابطیه  بیر  پایدار گزارشگری تاثیر بررسی هدف با پژوهش این
 انجیام  تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شده پذیرفته های شرکت مالی عملکرد و شرکت
 متغییر  و تحقییق  مسیتقل  متغیر شرکت پایدار گزارشگری و شرکت ریسک مدیریت. شد

 شیرکت -سال 11. شامل تحقیق آماری نمونه. بودند تحقیق وابسته متغیر مالی، عملکرد
 هیای  شیرکت  از 1..4 تیا  7..4 زمیانی  بازه طی( شرکت 4.8 و مالی سال 0) مشاهده
 بیا  تحقییق  هیای  فرضیه تحلیل و تجزیه. بود تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 افییزار نییرم از اسییتفاده بییا دیتیا  پانییل رگرسیییون و ترکیبییی رگرسیییون روش از اسیتفاده 

 بیا  تحقییق  این در ها فرضیه تحلیل و تجزیه. گردید انجام Eviews10 اقتصادسنجی
 میدیریت  کیه  داد نشیان  درصد .. اطمینان سطح در EGLS تخمین روش از استفاده
 تیاثیر  پاییدار  گزارشیگری . نیدارد  شیرکت  مالی عملکرد بر معناداری تاثیر شرکت ریسک
 افیزایش  بیا  نمیود  عنوان توان می اساس این بر دارد، مالی عملکرد بر معناداری و منفی

 کیه  داد نشان نتایج نهایت در و یابد می کاهش شرکت مالی عملکرد پایدار، گزارشگری
 میالی  عملکیرد  و شرکت ریسک مدیریت میان رابطه بر معناداری تاثیر پایدار گزارشگری

 .ندارد

این پژوهش به بررسی ارتباط بین نوآوری هیای حسیابداری و گزارشیگری پاییداری در     بررسی ارتباط بین نوآوری های  (8..4) رضایی

                                                           
1
. Backer 

2
. Post  et al 

3
. Rodrigue et al 

4
. Hörisch et al 

5
. Rondinelli & Berry 

6
. Steurer et al 
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حسابداری و گزارشگری پایداری 
در راستای توسعه پایداری )مطالعه 
 موردی: شرکت ایرانخودرو(

راستای توسعه پایداری )مطالعه موردی:شرکت ایرانخودرو( پرداخته است. نتایج پیژوهش  
انجام شده نشان داده است که نوآوری حسیابداری میتوانید بیا گزارشیگری پاییداری در      

رو ارتباط مثبت و معنادار داشته باشد تیالش ایین   راستای توسعهپایداری شرکت ایرانخود
پژوهش برای استفاده از امکانات جدید در حوزه حسابداری می باشد تا سازمان بتواند بیه  

 عنوان ابزاری برای بهبود گزارشگری پایداری خود کمک گرفت.

 نانیو عدم اطم یاثرات استراتژ (8..4) جانباز
 تیریو تعهد مد یطیمح ستیز

در  یعملکرد سازمان ارشد بر
استان چهار  یدیتول یشرکت ها

 یاریمحال و بخت

 یاسیتراتژ  یمولفه هیا  انیدهد م یپژوهش نشان م نیا اتیحاصل از آزمون فرض جینتا
 یارشد بر عملکیرد سیازمان   تیریو تعهد مد ستیز  یمح نانیعدم اطم ،یطیمح ستیز

 داریی پا یو طراحی  داریی تیدارکات پا  یمولفه ها نیب ن،یوجود دارد. همچن یرابطه معنادار
 .وجود دارد یارتباط معنادار زین یازمانو عملکرد س یطیمح ستیز یها یاستراتژ

 
 پيشينه های پژوهشی خارجی بر مبنای نویسنده/عنوان و نتایج (:8)جدول 

 نتيجه تحقيق عنوان پژوهش نویسنده و سال

کوالسزکی و 
 4کوچارسکا

(2727) 

 عملکردهای نتایج و درآمدها
 فشار: شرکتها اجتماعی مسئولیت
 کارکنان تعهد ، فرهنگ ، ذینفعان

 برند عملکرد و شرکت ها شهرت ،

شرکت هیا و ارزش هیای    اجتماعی مسئولیت از کارکنان ادراک مقایسه هدف با مطالعه این
 شیده  انجیام  آلمان و لهستان در ساز و ساخت صنعت در عملکرد نتایج و درآمدها  حرفه ای،

 هیای  شییوه  و فرهنیگ  ، ذینفعیان  فشیار  تثثیر که دهد می ارائه را مدلی پژوهش این. است
 هیا  یافتیه . کنید  میی  بررسی را شرکت تجاری نام عملکرد شرکت ها در اجتماعی مسئولیت
 ییک  در پیروژه  میدیریت  با ساختمانی های شرکت برای رواب  ساختار که است آن از حاکی
 متفیاوت  است تحول و تغییر حال در سرعت به که لهستان و آلمان مانند یافته توسعه کشور
 سیاختارهای  بیین  تفیاوت  تحلییل  و تجزیه برای ساختاری معادالت سازی مدل روش. است
 میی  نشیان  کلییدی  یافته. شد گرفته کار به فرآیند و AMOS افزار نرم از استفاده با رواب 
شیرکت هیا و ارزش    اجتماعی مسئولیت با سازگار سیستم به تواند می ذینفعان فشار که دهد

 . شود منجر تجاری محی  های حرفه ای در

استولکا و  -سروکا
  2فیجورک

: ها شرکت پایدار توسعه تقویت
 فشار ، محیطی فعال استراتژی
 اندازه تعدیل کننده نقش و ذینفعان

 شرکت

 ، محیطیی  زیست های استراتژی اتخاذ در ذینفعان فشار از متمایز نوع 47 تثثیر مقاله این در
 در شرکت اندازه تعدیل اثر. است شده ارزیابی  فعال زیست محی  استراتژی بر ویژه تمرکز با
 هیای  استراتژی و ذینفعان فشار بین رابطه وجود. است شده بررسی عمیق طور به رابطه این

 قابیل  طیور  بیه  مطالعه این. است گرفته قرار بررسی مورد بیشمار مطالعات با محیطی زیست
 ادبییات  در نیدرت  بیه  شیرکت  انیدازه  تعدیل اثر زیرا ، افزاید می مداوم بحث این به توجهی
 تیثثیر  آرا اتفیاق  بیه  تقریبیاً  لجستیک رگرسیون مدل های از حاصل نتایج. است شده بررسی
 تنرییم  فشارهای شده تعدیل و مستقیم ، غیرخطی اما ، مثبت اثر. کرد تثیید را ذینفعان فشار
 در کارمنیدان  و سیهامداران  ، هیا  رسیانه  ، دولتیی  غییر  های سازمان ، مشتری ، رقبا کننده،

 و کننیدگان  مصیرف  ، کننیدگان  تیثمین  میورد  در. شید  فعال کشف زیست محی  استراتژی
 همچنین. بود تر فعال پیچیده زیست محی  استراتژی -فشارذی نفعان رابطه ، ارشد مدیریت

 به فعال نسبت زیست محی  استراتژی اتخاذ هنگام در بزرگ های شرکت رسد می نرر به ،
 .دارند بیشتری مقاومت کوچک شرکتهای به نسبت کوچک شرکتهای

ویجثیلیک و 
 (.274همکاران)

ارزشهای اصلی پایداری و مدیریت 
ریسک پایداری: اثرات تعدیل 
کننده تعهد مدیریت باال و فشار 

این مطالعه به بررسی اثرات تعدیل کننده تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان بر رابطیه بیین   
ارزشهای اصلی پایداری و مدیریت ریسیک پاییداری میی پیردازد. داده هیای نررسینجی از       
مدیریت ارشد در سازمان های محلی و چند ملیتی در سریالنکا جمع آوری گردید. داده ها با 

                                                           
1 
Kowalczyk, R., & Kucharska 

2 
Seroka‐Stolka, O., & Fijorek 
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 ذینفعان.
 

معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفیت.  استفاده از الگوی 
همانطور که پیش بینی شده است ، تعهد مدیریت ارشد به پایداری رابطه را تعدیل می کنید.  
اما برخالف انترار ، فشار ذینفعان برای پایداری تثثیر منفی بر رابطه دارد. بینش جدییدی در  

ک های پایداری داخلی و خارجی در مدیریت ریسیک پاییداری   مورد انطباق استراتژیک محر
 در این پژوهش اضافه گردید.

 
 فرضيه های پژوهش

 فرضيه اصلی پژوهش

مثبیت و   ریتیاث  ،نفعیان یارشید و فشیار ذ   تیریتعهد مید ی، با توجه به نقش های تعدیل کنندگی داریپا یاصل یها ارزش
 دارد. یداریپا سکیر تیریبر مد معناداری
 های ویژه پژوهش فرضيه

 . ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری، تاثیر معناداری دارد.۱

 تااثیر  پایداری، ریسک مدیریت بر پایداری با توجه به نقش تعدیل گر تعهد مدیریت ارشد، اصلی های . ارزش2

 .دارد معناداری

 تااثیر  پایاداری،  ریساک  مادیریت  بار  نفعان، ذی فشار گر تعدیل نقش به توجه با پایداری اصلی های . ارزش3

 .دارد معناداری

 
 روش شناسی پژوهش

 نمونه حجم و گيری نمونه روش آماری، جامعه

 ی ، حسابرسان داخلی و مدیران منابع انسانیتیریحسابداران مد ی،مال رانی، مدعامل رانیپژوهش حاضر را مد یجامعه آمار
بر اساس آخرین بررسی صورت گرفتیه تعیداد شیرکت     دهند. یم لیاستان تهران تشک یلوازم خانگ یدیتول یشرکت ها

اسیتفاده   یا طبقیه  یاز روش تصادف ینمونه بردار به منرورپژوهش  نیدر ا شرکت می باشد. 240های مورد نرر برابر با 
؛ دلیل آن از هر طبقه است اه یآزمودن یو سپس انتخاب تصادف یمستلزم طبقه بند یا طبقه یتصادف ینمونه بردار. دیگرد

کیه در بافیت پیژوهش میرتب ،      یناسیازگار  یهیا  ابتدا به گروه یجامعه آمار ،یرینوع نمونه گ نیدر ا هم این است که
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برای جوامع معلوم تعییین  در این پژوهش،  .شود یم میهستند تقس نادارمتناسب و مع

 گردید. 

 
   ppzdN
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 نفر از جامعه آماری، مورد نیاز پژوهش عبارت است از:  12۱بنابراین حجم نمونه برای تعداد 

 

   
221

5.05.0*96.105.0*521

5.05.0*96.1*521
22

2




n

 
بود. در نهایت، روش  نفر خواهد 22۱براساس فرمول فوق، در جامعه آماری مورد نظر این پژوهش، تعداد نمونه 

 باشد. دفی طبقه ای میتصاگیری پژوهش به صورت نمونه
 

 

 اطالعات گردآوری روش
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باشد، همچون بسیاری از مطالعات توصیفی از منابع ثانوییه بیرای روشین    از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می
ای به عنوان مفییدترین روش  آوری کتابخانهشدن مباحث نرری تحقیق و بدست آوردن اطالعات مورد نیاز از روش جمع

آوری اطالعات در زمینه ادبیات و پیشینه استفاده گردیده است. لذا بیا مطالعیه   است. از این روش برای جمع استفاده شده 
همچنیین، در   آوری گردید.کتاب ها، مقاالت و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت اطالعات مورد نیاز جمع

باشید، اسیتفاده شیده     کی از ابزارهای بسیار متداول در تحقیقات پیمایشی میاین تحقیق از ابزار پرسشنامه که به عنوان ی
 است.
 

 اطالعات  و ها داده گردآوری ابزارهای

 مقاالت، ای، گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نرری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه به منرور بخش،در این 
ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق،  .خواهد شد( استفاده نترنتای) اطالعات جهانی شبکه از نیز و نیاز مورد های کتاب

-باشد. قسمت اول دربردانیده ویژگیی هیای فیردی پاسیخ     پرسشنامه این پژوهش، شامل دو قسمت میپرسشنامه است. 

ای لیکرت طیف پنج گزینهباشد. بخش دوم از دهندگان با فیلترهای اطالعاتی جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کاری می
سنجد. گویه هیای متغیرهیا از طرییق    باشد که متغیرهای پژوهش را میگویه می ..( و مشتمل بر .برخوردار بوده)جدول

استفاده از ترجمه مقاالت معتبر انگلیسی زیر نرر استاد راهنما و استاد مشاور به فارسی برگردانده که مشخصات آنهیا بیه   
 ره زیر آورده شده است:طور کامل در جدول شما

 های پرسشنامه پژوهش(:  جدول گویه3جدول)

 منابع ها گویه متغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش های 

 اصلی پایداری

  در این شرکت، تعهد اخالقی و حرفه ای در راستای پیاده سازی شیوه های پایداری وجود دارد.
 
 
 
 

)ویجثیلیک و 
(. .274همکاران، 

)ویجثیلیک و 
( و 2740همکاران، 
 (..274جایئوال)

 در این شرکت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری کافی نسبت به فعالیت های پایداری وجود دارد.

 در این شرکت، پرداختن به مقوله پایداری به منرور دستیابی به موفقیت، بسیار مهم است.

 و کلیدی به شمار می آید.در این شرکت، مساله پایداری، در قیاس با مسائل دیگر، اولویت اصلی 

در ایین شییرکت، موضییوع پایییداری و چگییونگی اسییتفاده از آن، بیه عنییوان مزیییت رقییابتی در نرییر گرفتییه   
 می شود.

در اییین شییرکت، هزینییه هییای مییرتب  بییا دسییتمزد در قیییاس بییا شییرکت هییای دیگییر تولیییدی، در سییطح 
 مطلوب و رضایت بخشی قرار دارد.

 سییطح در ،یدیییتول گییرید یهییا شییرکت بییا اسیییق درهییای مییرتب  بییا انییرژی  نییهیهز شییرکت، نیییا در
 .دارد قرار یبخش تیرضا و مطلوب

 در ،یدیی تول گیر ید یهیا  شیرکت  بیا  اسیی ق در میواد میورد اسیتفاده    بیا  میرتب   یها نهیهز شرکت، نیا در
 .دارد قرار یبخش تیرضا و مطلوب سطح

 سییطح در ،یدیییتول گیر ید یهییا شییرکت بیا  اسیییق در امکانییات بیا  مییرتب  یهییا نیه یهز شییرکت، نیی ا در
 .دارد قرار یبخش تیرضا و مطلوب

 گیر ید یهیا  شیرکت  بیا  اسیی ق در نقیل  و حمیل  و عیی توز ، هیی ته بیا  میرتب   یهیا  نیه یهز شرکت، نیا در
 .دارد قرار یبخش تیرضا و مطلوب سطح در ،یدیتول

 درآمدها پرداخت می شود.میزان مالیات، متناسب با هزینه ها و  شرکت، نیا در

 بر میزان کیفیت و قیمت محصوالت تاثیر می گذارد. ارز نرخ نوساندر این شرکت، 

در این شرکت، سیاست و راهبرد نفیوذ در بازارهیای جهیانی بیه منریور ارائیه محصیوالت ایرانیی در نریر          
 گرفته می شود.
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ارزیییابی و تجزیییه و تحلیییل دقیییق قییرار مییی  داخلی، مییوردبییازار بییالقوه یتقاضییادر اییین شییرکت، میییزان 
 گیرد.

 .ردیگ یم قرار دقیق لیتحل و هیتجز و یابیارز مورد بازار، سهم رشد در زانیم شرکت، نیا در

 .ردیگ یم قرار لیتحل و هیتجز و یابیارز مورد فروش، رشد زانیم شرکت، نیا در
 

 

مدیریت 

ریسک 

 پایداری

 

 

در اییین شییرکت، ریسییک هییای مربییوط بییه ایمنییی و کیفیییت عملکییرد، بییه صییورت مییداوم بررسییی مییی  
 گردد.

 
)ویجثیلیک و 

(. .274همکاران، 
)ویجثیلیک و 

 (2740همکاران، 

، بییه صییورت هییا هیییو رو اتیییعمل یآمییدکارو  عییدم اعتبییارمربییوط بییه  یهییا سییکیشییرکت، ر نیییدر ا
 پیوسته بررسی می گردد.

 بررسی و تحلیل ریسک های پایداری، مبتنی بر مشتریان کلیدی می باشد. در این شرکت،

در این شرکت، بررسی ریسک هیای بیازار در رابطیه بیا پاییداری، مبتنیی و متمرکیز بیر تحلییل رقبیا میی            
 باشد.

 در این شرکت، بررسی ریسک های پایداری، جایگزین محصوالت شده است.

فشیار افکیار عمیومی در خصیوص اسیتفاده بییش از حید از منیابع          در این شیرکت، بررسیی ریسیک هیای    
 وجود دارد.

بییاری در خصییوص سییرمایه گییذاری در پییروژه هییایی بییا    در اییین شییرکت، بررسییی ریسییک هییای اعت  
 محوریت پایداری وجود دارد. 

 وجود دارد. و داوطلبانه یعدم انطباق با الزامات قانوندر این شرکت، ریسک های 

 

 

 

مدیریت تعهد 

 ارشد

 

 انجام می دهد.را  یداریپا یها وهیاز ش حمایت کافی و کامل ارشد، تیریمددر این شرکت، 

 دهد. افزایشرا  اتیاز عمل یناش یداریمتعهد است که مسائل پا ارشد تیریمددر این شرکت، 

 کند. یم یابیرا ارز کسب و کار یداریپا راتیارشد به طور مداوم تثث تیریمددر این شرکت، 

 یرقیابت  تیمز کیبه عنوان  یداریدهد که نشان دهنده پا یرا نشان م یرفتار ارشد تیریمددر این شرکت، 
 است.

)ویجثیلیک و  رقبا دارد. یداریپا یها وهیاز ش یارشد درک خوب تیریمددر این شرکت، 
(. .274همکاران، 

)ویجثیلیک و 
 (2740همکاران، 

 دارد. یادیاطالعات ز انیمشتر یداریپا یازهایارشد درباره ن تیریمددر این شرکت، 

 صنعت دارد. یداریدر مورد الزامات پا یادیارشد دانش ز تیریمددر این شرکت، 

 کند. یم ایجاد نفعانیذ نیبببه صورتی موثر در را  یداریپا یها روش ارشد، تیریمددر این شرکت، 

 

 

 

فشار ذی 

 نفعان

الزمات قانونی از سوی دولت و دیگر نهادهای قانونگذار در خصوص موضیوعات محیی  زیسیتی و    فشارها و 
 پایداری وجود دارد.

 
)ویجثیلیک و 

(. .274همکاران، 
)ویجثیلیک و 

 (2740همکاران، 

 وجود دارد.و پایداری  یستیز  یدر خصوص موضوعات مح مشتریان یاز سو پیگیری های مداوم

 وجود دارد. ی و پایداریستیز  یدر خصوص موضوعات مح تامین کنندگان یمداوم از سو یها یریگیپ

 وجود دارد. یداریو پا یستیز  یدر خصوص موضوعات مح ذی نفعان اصلی یمداوم از سو یها یریگیپ

و  یسیت یز  یدر خصیوص موضیوعات محی    سازمان های میردم نهیاد و جامعیه    یمداوم از سو یها یریگیپ
 وجود دارد. یداریپا

 وجود دارد. یداریو پا یستیز  یدر خصوص موضوعات مح کارکنان شرکت یمداوم از سو یها یریگیپ

  وجود دارد. یداریو پا یستیز  یدر خصوص موضوعات مح رقبا یمداوم از سو یها یریگیپ

 

نفر از استادان و خبرگان دانشیگاهی، میورد    47 های هر کدام از متغیرها توس ، پرسشی اعتبار محتوادر راستاهمچنین، 
ها اظهارنرر کردند و در نهایت پس از محاسبه و  ها درباره سودمند بودن یا نبودن هر کدام از گویه بررسی قرار گرفته و آن

افیزار   نرمدر این پژوهش، با استفاده از  تایید قرار گرفت. مورد  ها تمام گویهاعتبار محتوایی مشخص شدن ضریب الوشه، 
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SPSSاسیت و سیپس    شناختی پاسخگویان از نریر توزییع فراوانیی پرداختیه شیده       های جمعیت ، ابتدا به توصیف ویژگی
اند. همچنین، در این پژوهش، با توجه  های مرکزی و پراکندگی، مورد بررسی قرار گرفته متغیرهای تحقیق از نرر شاخص
ها برقرار بوده و  ها و آزمون فرضیه ستفاده از آمار پارامتریک برای تحلیل دادهها، شرای  ا به حجم نمونه و نرمال بودن داده
 است. ، استفاده شده PLSافزار  های تحقیق، نرم بر این اساس، برای آزمون فرضیه

 

 فرضيه های پژوهش آزمون و ها داده تحليل و تجزیه نتایج

 پژوهش متغيرهای بودن نرمال بررسی

های پژوهش استفاده شده  برای بررسی فرض نرمال بودن داده 4معتبر کولموگروف اسمیرنوفدر این پژوهش از آزمون 
 ها نهاده شده است: است؛ در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده

: H0 ها دارای توزیع نرمال هستند. داده 
H1 ها دارای توزیع نرمال نیستند. : داده 

 .ول آزمون کولموگروف اگر سطح معناداری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح خطای با توجه به جد
 باشند. ها نرمال می درصد باشد توزیع داده

 (: آزمون نرمال بودن متغيرهای مورد بررسی4)جدول

 نتيجه سطح معنی داری آماره آزمون حجم نمونه متغير

 نرمال نیست .7574 .7571 224 های اصلی پایداری ارزش

 نرمال نیست .7571 75714 224 مدیریت ریسک پایدار

 نرمال نیست 75718 ..757 224 تعهد مدیریت ارشد

 نرمال نیست .7577 75401 224 فشار ذینفعان در راستای پایداری

باشد، و متغیر ارزهاش می 7/.7باتوجه به مقادیر جدول فوق که سطح معناداری آزمون برای تمامی متغیرها کمتر از میزان 
رد شده و لذا توزیع متغیرهیا از توزییع نرمیال     H0توان بیان کرد که فرضیه است، لذا می .757مطلوب مشتری نیز برابر 

 شود.های ناپارامتری استفاده میکنند. لذا برای بررسی رواب  متغیرهای پژوهش و بررسی فرضیات از روشپیروی نمی
 

 پژوهش های فرضيه بررسی

 فرضيه های اصلی اثر مستقيم

 نتایج فرضیه های اصلی پژوهش در جدول زیر نمایش داده شده است: 

 (:  نتایج تایيد یا رد فرضيات فرعی پژوهش5)جدول

 عنوان فرضیه های فرعی پژوهش ضرایب مسیر انحراف استاندارد  T معنی داری نتیجه آزمون

ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک  75.11 .7571 054.7 75777 پذیرش
 پایداری، تاثیر معناداری دارد.

 اول

جدول فوق نتایج اثبات و رد فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. همانطور کیه میی دانییم بیرای اثبیات ییک فرضییه        
درصد می  ..درصد و یا با اطمینان  .باشد. آنگاه در سطح خطای  45.1یا آماره تی باالی  t-valueکافیست که مقدار 

نیز میی تیوان فرضییه ای را     p-valueتوانیم ادعا کنیم که آن فرضیه اثبات شده است. از سوی دیگر، از طریق آماره  
رد نرر تایید و اثبیات و اگیر بیاالی مقیدار     باشد آنگاه فرضیه مو .757اثبات کرد به این صورت که اگر این مقدار کمتر از 

                                                           
1
 kolmogorov smirnov 
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باشد آن فرضیه رد می شود. به استناد یافته های جدول فوق، فرضیه اول تایید شد. چراکه این مسیر مقدار آماره تی  .757
را به خیود اختصیاص داده اسیت. لیذا      75777به خود اختصاص داده است. همچنین از حیث مقدار پی ولیو، مقدار  054.7

نتیجه می گیریم که فرضیه اول پژوهش تایید می گردد و متغیر ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسیک پاییداری،   
 تاثیر  مثبت و معناداری دارد.

 
 تبيين نقش تعدیلگری از جنس اثر متقابل 

و متغیر به یک متغیر تعدیلگر برخورد می کند و نیاز پییدا  برخی موارد پیش می آید که پژوهشگر در بررسی رابطه میان د
می کند که اثر  این متغیر تعدیلگر را در رابطه میان دو متغیر اصلی بررسی نماید. همانطور که می دانیم متغییر تعیدیلگر   

متغیر تعیدیلگر تعهید    رابطه میان دو متغیر مستقل و وابسته را تعدیل )کم یا زیاد( می کند. در پژوهش حاضر نیز تاثیر دو
نفعان  روی رابطه ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری انیدازه گییری شیده     ذی مدیریت ارشد  و فشار

 است. جدول زیر خروجی آزمون معنی داری را برای دو مسیر تعدیلگر نشان می دهد.

 (:  نتایج معنی دار بودن متغير های تعدیلگر6)جدول
 عنوان فرضیه های فرعی پژوهش ضرایب مسیر انحراف استاندارد  T معنی داری نقش تعدیلگری

 تقویت
 می کند

پایداری با توجه به نقش تعدیل  اصلی های ارزش 0.315 0.051 1.809 0.036
 ریسک مدیریت بر گر تعهد مدیریت ارشد،

 .دارد معناداری تاثیر پایداری،

 دوم

 تقویت
 می کند

 تعدیل نقش به توجه با پایداری اصلی های ارزش 0.311 ..757 25182 75770
 پایداری، ریسک مدیریت بر نفعان، ذی فشار گر

 .دارد معناداری تاثیر

 سوم

نفعان  بیر روی رابطیه ارزش هیای اصیلی      ذی جدول فوق نتایج اثر متقابل دو سازه تعدیلگر تعهد مدیریت ارشد  و فشار
پایداری بر مدیریت ریسک پایداری را نشان می دهد. همانطور که از نتایج ستون آماره تی ولیو نیز مشخص است معنیی  

 45.1را به خود اختصاص داده کیه بیاالتر از    .4587داری تاثیر متغیر تعدیلگر اول پذیرفته شده است به طوری که مقدار 
بیوده کیه    .75.4را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ضریب مسیر این اثر  757.1اقبا مقدار پی ولیو بوده و متع

نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است. یعنی با ورود متغیر تعدیلگر تعهد مدیریت ارشد، تاثیر ارزش های اصلی پایداری 
 ذی فرضیه سوم که برای اثر متقابل دوم، یعنی تیاثیر فشیار   روی مدیریت ریسک پایداری تقویت می گردد.  همچنین در

نفعان روی ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری تایید شد و رابطه به دلیل داشتن ضریب مسییر مثبیت   
اختصیاص  را به خیود   75.44بوده که مقدار ضریب مسیر مثبت  25182است. مقدار آماره تی ولیو برای اثر متقابل برابر با 

معنیی دار   .757بوده که به دلیل پایین تیر بیودن از    75770داده است. از سوی دیگر، مقدار پی ولیو برای این اثر برابر با 
 است. 

 
 پيشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش و گيری نتيجه

 پژوهش نتایج بررسی و بحث

 پایداری، تاثیر معناداری دارد:ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک  اول: فرضیه 
می باشید و دلییل بیر اثبیات و تاییید       45.1بدست آمده و باالتر از  054.7مقدار آماره تی بدست آمده در پژوهش برابر با 

می باشد. که تاییدی بر صحت فرضیه مطروحه میی   75777فرضیه باال دارد.  همچنین از حیث مقدار پی ولیو نی برابر با 
 باشد.
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  ( 8..4) ارتباط با تطبیق یافته های حاصل از پژوهش حاضر بیا دیگیر پیژوهش هیای داخلیی؛ مینیایی و صیفری       در
فیازی انجیام    منطق از استفاده با پروژه ریسک مدیریت در پایداری های شاخص تحلیل و پژوهشی را با عنوان شناسایی

در مدل تدوین شده آنها اهمیت و تاثیر زیادی بر  دادند. نتایج بدست آمده پژوهش آنها نشان داد که شاخص های پایداری
شاخص های مدیریت ریسک به ویژه از بُعد زیست محیطی دارد. در خصوص تطبیق یافته های ایین پیژوهش بیا نتیایج     
حاصل از پژوهش ما باید عنوان نمود که از حیث تاثیرگذاری ابعاد زیست محیطی ارزش های اصلی پایداری بر میدیریت  

ری، این دو پژوهش همپوشانی و تطابق زیادی دارند. چرا که نتایج و یافته های ما نشان داد که ارزش هیای  ریسک پایدا
اصلی پایداری)مسائل زیست محیطی( بر مدیریت ریسک پایداری تاثیرگذاری معنادار و مثبتی دارد و یکی از دغدغه های 

 اصلی مدیران و حسابداران مدیریت در زمان حال می باشد.
     تیاثیر  ( پژوهشیی را بیا عنیوان بررسیی    8..4) در پژوهشی مشابه، احمدی خوشابری و کاردوسیت پوسیتین سیرایی 

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی عملکرد و شرکت ریسک مدیریت میان رابطه بر پایدار گزارشگری
 .. اطمینیان  سیطح  در EGLS تخمیین  روش از تفادهاس با تحقیق این در ها فرضیه تحلیل و تهران انجام دادند. تجزیه

 و منفیی  تاثیر پایدار گزارشگری. ندارد شرکت مالی عملکرد بر معناداری تاثیر شرکت ریسک مدیریت که داد نشان درصد
 شیرکت  میالی  عملکیرد  پاییدار،  گزارشگری افزایش با نمود عنوان توان می اساس این بر دارد، مالی عملکرد بر معناداری
 و شیرکت  ریسک مدیریت میان رابطه بر معناداری تاثیر پایدار گزارشگری که داد نشان نتایج نهایت در و یابد می کاهش
 رابطه بر معناداری تاثیر پایدار با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر عدم تاثیرگذاری گزارشگری .ندارد مالی عملکرد
گفت که نتایج در تضاد با یافته های پژوهش ما می باشد. چرا که نتایج مالی باید  عملکرد و شرکت ریسک مدیریت میان

و یافته های ما نشان داد که ارزش های اصلی پایداری)مسیائل میالی زیسیت محیطیی( بیر میدیریت ریسیک پاییداری         
 ی باشد.تاثیرگذاری معنادار و مثبتی دارد و یکی از دغدغه های اصلی مدیران و حسابداران مدیریتی در زمان حال م

 پژوهشی را بیا عنیوان ارزش هیای    (.274) همکاران و در ارتباط با تطبیق و همپوشانی پژوهش های خارجی؛ ویجثیلیک
ذینفعان انجام دادند. نتیایج آنهیا    فشار و باال مدیریت تعهد کننده تعدیل اثرات: پایداری ریسک مدیریت و پایداری اصلی

 بیرخالف  امیا . کنید  می تعدیل را پایداری ریسک رزش های پایداری و مدیریتا ارشد، رابطه مدیریت نشان داد که تعهد
در خصوص تطبیق یافته  .دارد پایداری  ریسک رابطه ارزش های پایداری و مدیریت بر منفی تثثیر ذینفعان فشار ، انترار

های این پژوهش با نتایج  بدست آمده از پژوهش ما باید گفت که هر دو پژوهش نشان دادند کیه بکیارگیری درسیت و    
از حیث حفظ محی  زیست و هزینه های میرتب  تاثیرگیذاری مثبیت و معنیاداری بیر       پایداری اصلی اصولی ارزش های

 و گفت نتایج در خصوص ایین فرضییه بیا یافتیه هیای پیژوهش ویجثیلییک       پایداری دارد. لذا می توان  ریسک مدیریت
 مطابقت کامل دارد. (.274) همکاران

 بیا  آن ارتبیاط  و سازمانی ریسک مدیریت در پایداری های گزارش ( پژوهشی را با عنوان ادغام.274) شاد و همکاران 
 لگریدهد که اثرات تعید  یقرار م یرا مورد بررس یچارچوب یمقاله به صورت مفهوم نیاکار انجام دادند.  و کسب عملکرد

کند. اتخاذ موثر  یم یو عملکرد کسب و کار بررس یسازمان سکیر تیریمد یساز ادهیپ نیرا در رابطه ب یداریگزارشات پا
 ویپورتفول  هیو نرر نفعانیذ هینرر بیکسب و کار دارد. با ترک یبر عملکرد کل یقابل توجه ریتثث یسازمان سکیر تیریمد

آنها  بر ارزش افیزوده   ریتاث یبررس یبرا یداریرا با گزارشات پا  یسازمان سکیر تیریمد یساز ادهیمطالعه پ نیمدرن، ا
بیه دسیت آوردن    یساالنه برا یاز گزارش ها  یکمّ یمحتوا لیتحل کیمقاله  نی. اکندی کسب و کار ادغام م یاقتصاد
نتایج بدست آمده از این پژوهش  دهد. یارائه م یداریشرکت ها و گزارشات پا سکیر تیریدر مورد اقدامات مد عاتاطال

 ریسیک  میدیریت  بر پایداری اصلی های تا حد زیادی با یافته های پژوهش ما مبنی بر تاثیرگذاری مثبت و معنادار ارزش
 پایداری هخوانی و تطابق دارد.
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  تعدیل گر تعهد مدیریت ارشد، بر میدیریت ریسیک پاییداری،    فرضیه دوم: ارزش های اصلی پایداری با توجه به نقش
 تاثیر معناداری دارد:

 .4587نتایج آماره تی ولیو مشخص ساخت که معنی داری تاثیر متغیر تعدیلگر اول پذیرفته شده است به طوری که مقدار 
به خود اختصاص داده اسیت. از سیوی   را  75772بوده و متعاقبا مقدار پی ولیو  45.1را به خود اختصاص داده که باالتر از 

بوده که نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است. یعنی با ورود متغییر تعیدیلگر تعهید     757.1دیگر، ضریب مسیر این اثر 
 مدیریت ارشد تاثیر ارزش های اصلی پایداری روی مدیریت ریسک پایداری تقویت می گردد.

 ت استراتژی و عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بیر عملکیرد   ( پژوهشی را با عنوان اثرا8..4) جانباز
سازمانی در شرکت های تولیدی استان چهار محال و بختیاری انجام داد. نتایج حاصل از آزمون فرضییات ایین پیژوهش    

ر عملکیرد  نشان می دهد میان مولفه های استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان محی  زیست و تعهد مدیریت ارشد بی 
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین مولفه های تدارکات پایدار و طراحیی پاییدار اسیتراتژی هیای زیسیت      
محیطی و عملکرد سازمانی نیز ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش از حیث تاثیرگذاری  تعهد مدیریت ارشد بر 

ز پژوهش ما تا حدود زیادی مطابقت دارد. چرا که نتایج پژوهش ما نشیان داد کیه   عملکرد سازمانی با یافته های حاصل ا
تعهد مدیریت ارشد چنانچه نقش تعدیلگر به خود بگیرد می تواند مدیریت ریسک پایدار و به تبع آن عملکرد کلی سازمان 

 را تقویت نماید.
 فاکتورهای موثر مالی با مدیریت ریسیک بیا در نریر    ( پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه ی 0..4) صالحی و قابضی

گرفتن نقش تعدیل گر حمایت مدیریت ارشد در سازمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد انجام دادند. نتیایج  
به دست آمده نشان می دهد که فاکتورهای مالی شامل نرخ بهره، نرخ حق بیمه، طرح های تخفیفی هزینه هیای تیامین   

ماعی، میزان نقدینگی، وصول مطالبات، درآمد سرمایه گذاری، ارزش دارایی های مالی، میزان بدهی ها، بازده داراییی  اجت
نقش تعدیل گر حمایت مدیریت ارشد موثری بر مدیریت ریسک در سازمان  ها و افشای صورت های مالی از طریق نقش

تاثیرگذاری  تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد سازمانی با یافته های حاصل تامین اجتماعی دارد. نتایج این پژوهش از حیث 
از پژوهش ما تا حدودی مطابقت دارد. چرا که نتایج پژوهش ما نشان داد که تعهد مدیریت ارشد چنانچه نقش تعدیلگر به 

 خود بگیرد می تواند مدیریت ریسک پایدار و به تبع آن عملکرد کلی سازمان را تقویت نماید.
 ( پژوهشی را با عنوان اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم قطعیت زیست محیطیی و تعهید   2748) التان و همکاران

مدیریت ارشد به عملکرد زیست محیطی شرکتی: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی انجام دادنید. شیواهد تجربیی    
تعهید میدیریت ارشید و عیدم قطعییت زیسیت       نشان می دهد که بین منابع سازمانی )استراتژی زیست محیطی شرکتی، 

محیطی( بر استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی تثثیر مثبت و قابل توجهی وجود دارد، که به نوبه خود می تواند 
عملکرد زیست محیطی شرکت ها را بهبود بخشد. یافته های این مقاله نشان می دهد کیه حسیابداری میدیریت زیسیت     

مهمی در ارائه اطالعات جهت دستیابی به عملکرد زیست محیطی برتر در شرکت هیای انیدونزیایی    محیطی ابزار مفید و
بوده و همچنین یافته ها برای شرکت های فعال در کشورهای دیگر از نرر قابلیت توسعه با توجه به عدم قطعیت زیست 

ملکرد زیست محیطی سازمانی، مناسب محیطی در قابلیت مدیریت ابزارهای حسابداری مدیریت زیست محیطی و بهبود ع
است. نتایج این پژوهش از حیث تاثیرگذاری تعهد مدیریت ارشد بر میزان استفاده از حسابداری مدیریت در ابعاد مختلف و 
به ویژه مدیریت ریسک به عنوان یکی از مولفه های در هم آمیخته با حسابداری مدیریت، تطابق زیادی بیا یافتیه هیای    

رد. چرا که نتایج پژوهش ما از دیدگاه حسابداران مدیریت نشان داد تعهد مدیریت ارشد چنانچیه بیه عنیوان    پژوهش ما دا
تعدیل گر در رابطه بین ارزش های اصلی پایداری و مدیریت ریسک پایداری قرار گیرد می توانید نتیایج مثبتیی را بیرای     

 سازمان به ارمغان بیاورد. 
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  یداری با توجه به نقش تعدیل گر فشار ذی نفعان، بر مدیریت ریسک پایداری، تاثیر فرضیه سوم: ارزش های اصلی پا
 معناداری دارد:

     نتایج آماره تی ولیو مشخص ساخت که معنی داری تاثیر متغیر تعدیلگر دوم پذیرفته شده است به طیوری کیه مقیدار
را به خود اختصاص داده اسیت. از   75770ار پی ولیو بوده و متعاقبا مقد 45.1را به خود اختصاص داده که باالتر از  25182

بوده که نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است. یعنی با ورود متغییر تعیدیلگر    75.44سوی دیگر، ضریب مسیر این اثر 
 تعهد مدیریت ارشد تاثیر ارزش های اصلی پایداری روی مدیریت ریسک پایداری تقویت می گردد.

 ( پژوهشی را با عنوان مطالعه تاثیر مسوولیت اجتماعی شرکت و فشار ذی نفعان بر عملکرد 0..4) موسوی و همکاران
مالی با توجه به بازارهای سبز و مزیت رقابتی )مورد مطالعه: شرکت کالیه( انجیام دادنید. نتیایج تحقییق نشیان داد کیه؛        

ای بر نگرش اسیتراتژیک بازارییابی سیبز     مسوولیت اجتماعی شرکت و پایبندی شرکت ها به ارزش های اخالقی و حرفه
تاثیر معناداری دارد. فشار ذینفعان محیطی بر نگرش استراتژیک بازاریابی سبز تاثیر معنیاداری دارد. نگیرش اسیتراتژیک    
از  بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد. نتایج این پژوهش

حیث تاثیرگذاری  فشار ذینفعان بر عملکرد مالی با یافته های حاصل از پژوهش ما تا حدودی مطابقت دارد. چرا که نتایج 
پژوهش ما نشان داد فشار ذینفعان چنانچه نقش تعدیلگر به خود بگیرد می تواند رابطه ی بین ارزش های اصلی پایداری 

 رد کلی سازمان به ویژه در حوزه محی  زیست را تقویت نماید. و مدیریت ریسک پایدار و به تبع آن عملک
 ( پژوهشی را با عنوان تثثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت انجام دادند. ...4) محمدی شورکی و پورحیدری

ری بیرای تیثمین   عنیوان معییا   های ذینفع به گیری مدیریت ذینفعان، جریانهای نقد پرداختی به هر یک از گروه برای اندازه
شیرکت در فاصیله زمیانی     227ای متشیکل از   ها مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسیی موضیوع، نمونیه    منافع آن

وتحلییل   های تحقیق، با استفاده از رگرسیون خطی چنیدمتغیره تجزییه    انتخاب شده است. داده ...4تا  .4.8های  سال
هیا، نسیبت سیود ناخیالص بیه        ه بین مدیریت ذینفعان با نرخ بازدهی داراییدهد ک های تحقیق نشان می شده است. یافته

داری وجود دارد. به  ی عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معنی  ها فروش و نسبت سود خالص به فروش به عنوان شاخص
هیا، منجیر بیه بهبیود       های مختلف ذینفع و کاهش تضاد و تعارض بین منیافع آن  بیان دیگر، ایجاد تعادل بین منافع گروه

گردد. نتایج پژوهش، انگیزه الزم برای مدیریت در خصوص توجه الزم به منافع تمامی ذینفعیان   عملکرد مالی شرکت می
آورد. نتایج این پژوهش از حیث تاثیرگذاری  فشار ذینفعان بر   ها را فراهم می  در جهت افزایش اعتبار و توان رقابتی شرکت

ه های حاصل از پژوهش ما تا حدودی مطابقت دارد. چرا که نتایج پژوهش ما نشان داد فشار ذینفعان عملکرد مالی با یافت
چنانچه نقش تعدیلگر به خود بگیرد می تواند رابطه ی بین ارزش های اصلی پایداری و مدیریت ریسک پایدار و بیه تبیع   

 آن عملکرد کلی سازمان به ویژه در حوزه محی  زیست را تقویت نماید.
  ( پژوهشی را با عنوان درآمدها و نتایج عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها: فشار 2727) کوالسزکی و کوچارسکا

ذینفعان، فرهنگ، تعهد کارکنان، شهرت شرکت ها و عملکرد برند انجیام دادنید. ایین مطالعیه بیا هیدف مقایسیه ادراک        
ه ای،  درآمدها و نتایج عملکرد در صینعت سیاخت و سیاز در    کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارزش های حرف
، فرهنیگ و شییوه هیای    ئه می دهد کیه تیثثیر فشیار ذینفعیان    لهستان و آلمان انجام شده است. این پژوهش مدلی را ارا

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد نام تجاری شرکت را بررسی می کند. یافته ها حیاکی از آن اسیت کیه سیاختار     
ب  برای شرکت های ساختمانی با مدیریت پروژه در یک کشور توسعه یافته مانند آلمان و لهستان که بیه سیرعت در   روا

حال تغییر و تحول است متفاوت است. روش مدل سازی معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلیل تفاوت بین ساختارهای 
ته کلیدی نشان می دهد که فشار ذینفعان می تواند به سیستم به کار گرفته شد. یاف AMOSرواب  با استفاده از نرم افزار 

سازگار با مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارزش های حرفه ای در محی  تجاری منجر شود. نتایج این پیژوهش از حییث   
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ایج تاثیرگذاری  فشار ذینفعان بر عملکرد مالی با یافته های حاصل از پژوهش ما تا حیدودی مطابقیت دارد. چیرا کیه نتی     
پژوهش ما نشان داد فشار ذینفعان چنانچه نقش تعدیلگر به خود بگیرد می تواند رابطه ی بین ارزش های اصلی پایداری 

 و مدیریت ریسک پایدار و به تبع آن عملکرد کلی سازمان به ویژه در حوزه محی  زیست را تقویت نماید.

 

 پژوهش از حاصل های یافته بر مبتنی کاربردی پيشنهادات
   با توجه به نتایج این پژوهش و بررسی دقیق دیگر پژوهش های داخلی، نیاز به ارائه گزارش های پایداری شرکت هیا

بر مبنای ارزش های اخالقی و اجتماعی برای شرکت های تولیدی به شدت احساس می شود. به منرور دست ییابی بیه   
ه در سازمان برنامیه گیزارش دهیی جهیانی بهیره گرفیت.       این مهم، نیاز است تا از راهنمایی ها و شاخص های ارائه شد

4داوجیونز "همچنین بهتر است شرکت ها از شاخص های مرتب  در کشورهای مختلف نریر شاخص پایداری شرکتی 
و  "

 که شاخص هایی برای پایداری شرکتی در سطح جهانی ارائه داده اند استفاده نمایند. " 2گوود 1شاخص اف تی اس ای "
 که در مورد   4777.ن ارشد شرکت های تولیدی پیشنهاد می شود با تاکید بر پیاده سازی استانداردهایی مانند به مدیرا

طراحی، اجرا، ارزیابی و نرارت مدیریت ریسک است، با شاخص های  پایداری به پیاده سیازی ایین موضیوع مهیم همیا      
 گمارند.

  هیای سیبز و    بیشتر مدیران ارشدی که استراتژی  حمایت و تشویق به قانون گذاران و متولیان امر پیشنهاد می شود به
محیطی از سوی مدیران  های تعهد زیست دهند همت گمارند. چرا که توجه به برنامه ارزش های پایداری را مدنرر قرار می

بهبیود پاییداری در    تواند موجیب  گیرند می هایی که در استراتژی سازمان قرار می ارشد و استمرار آن و اجرای دقیق برنامه
 شود. ها می شرکت
 که پژوهشگران می شود پیشنهاد ارتباط تنگاتنگ حسابداری مدیریت زیست محیطی و پایداری شرکت ها، به توجه با 

 های در رویه خالقیت دادن رخ چگونگی مدیریت، حسابداری های گوناگون درباره رویه نفعان ذی تعامل نحوه بررسی به

چگونیه   اینکیه  و میدیریت  حسیابداری  تغیییرات  سیازمانی  و کارآفرینان نهادی شناسایی مدیریت، حسابداری شده نهادینه
 بپردازند.  کنند می ایفا زمینه این در را نقششان

      پذیرش عملکرد پایدار در بلندمدت، منجر به بهبود عملکرد مالی، افزایش مزایای رقیابتی و موفقییت بلندمیدت واحید
هیای مختلیف    هیای گیروه   شود. لذا به مدیران ارشد شرکت ها پیشنهاد می شود کیه بیا درک دقییق خواسیته     تجاری می

نفعان را مورد توجه قرار دهند و در نتیجیه کسیب    دد ذیهای متع های خود منافع مختلف گروه گیری نفعان، در تصمیم ذی
 رضایت آنها، بقا و پایداری خود را در آینده تضمین کنند.

 جملیه  از مناسیب  خ  مشیی  تدوین به مدیران و صاحبان شرکت ها به ویژه شرکت های تولیدی پیشنهاد می شود با 

 و زیست آلوده ساز محی  عوامل از پیشگیری برای مرمست شناسایی ذینفعان، کلیه کامل رضایت کسب در و همت تالش
 مقوله ارزش ها و ریسک های پایدار شوند. بر بیشتر اثرگذاری باعث طبیعی منابع از بهینه بهره گیری

 
 

 پژوهش های محدودیت

                                                           
1
. DJSI 

2
. TSE4Good 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

               )جلد چهارم(                                                                                                                   9311 تابستان، 82، شماره 3دوره 
 

.. 
 

  با توجه به اینکه پژوهش حاضر در شرکت های تولید لوازم خانگی به اجرا درآمده، نمی توان آن را به سادگی به سایر
صنایع و شرکت ها با کارکردها و جهت گیری های متنوع ، تعمیم داد و از این رو پژوهشگر را به منریور نتیجیه گییری    

 های کلی تر با محدودیت مواجه می کند.

 نتایج به دست آمده بر اساس دیدگاه مدیران مالی، حسابداران میدیریت، حسابرسیان داخلیی و میدیران منیابع       از آنجا
انسانی شرکت های تولید لوازم خانگی و بر مبنای جهت گیری های خاص آنان به دست آمیده لیذا بیرای تعمییم نتیایج      

 رد.بدست آمده به کارکنان سایر شرکت ها باید جانب احتیاط را رعایت ک
      یکی از محدودیت های مهم این پژوهش، آشنایی اندک تعدادی از جامعه آماری و عدم آشینایی بسییاری از آنیان بیا

مفاهیم ارزش های پایداری و مدیریت ریسک پایداری بود که روند انجام پژوهش را با کندی و محیدودیت زمیانی زییاد    
 مواجهه نموده بود.

 

 آتی های پژوهش برای پيشنهادات
 طیف  گستردگی به توجه با معادن و صنایع وزارت دامنه در )آمیخته( کیفی –این پژوهش به صورت کمی  پیاده سازی

 خدماتی و تولیدی از اعم ها سازمان
 بهیره  کیفییت،  ملی جوایز در موفق های شرکت دامنه در )آمیخته( کیفی –این پژوهش به صورت کمی  پیاده سازی 

 پایداری. مختلف درجات با هایی سازمان وجود به توجه وری کشور با
 مدیریت الگوهای سایر از استفاده با الگو )آمیخته( به همراه طراحی کیفی –این پژوهش به صورت کمی  پیاده سازی 

 .EFQMنریر  سرآمدی و تلفیق آن با الگوهای  ISO 10014مانند  پایداری
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