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 چكیده:

)مدیریت هزینه اجرایی و مدیریت مدیریت هزینه استراتژیک از درصدد است تاثیر دو جنبة مهم  این پژوهش

ای بر تاکید ویژهبرای این منظور، بر عملکرد مالی شرکتها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. هزینه ساختاری( 

یطی شامل مدیریت، کنترل و های زیست محهای زیست محیطی شده است. جنبه اجرایی مرتبط با هزینههزینه

ها در سطح استراتژیهای زیست محیطی مدنظر و جنبه ساختاری بیانگر نحوه تاثیرگذاری سازی هزینهبهینه

های زیست محیطی بر ساختار هزینه شرکت بر حسب طراحی محصول، مواد اولیه مورد استفاده و فرایند هزینه

آوری شد. برای تجزیه و تحلیل شرکت تولیدی اصفهان جمع 715های مورد نیاز از دادهطراحی عملیاتی است. 

-ردیابی هزینه فرضیات از ماتریس همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. طبق نتایج پژوهش

های زیست محیطی و اجرای ابتکارات زیست محیطی بر عملکرد مالی اثرات قابل توجهی دارند. همچنین نتایج 

های زیست محیطی( و مدیریت هزینه ساختاری )اجرای اد مدیریت هزینه اجرایی )ردیابی هزینهپژوهش نشان د

ابتکارات زیست محیطی( ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بطور مشترک بر عملکرد مالی تاثیرگذارند. 

رائه ابتکارات جدید های زیست محیطی از طریق بهبود کارآیی ساختار هزینه فعلی و ادرنهایت، ردیابی هزینه
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 مقدمه

 –در بلندمدت چه در کوتاه مدت و چه  -مدیریت هزینه ةاستراتژیهای مدون در زمینداشتن 
توان مدیریت هزینه را به عنوان یکی از بنابراین می .برای تداوم فعالیت ضروری است

تالش  5موضوعات استراتژیک سازمانهای امروزی بحساب آورد. مدیریت هزینه استراتژیک

( 5دارد تا از طریق بکارگیری تکنیکهای مدیریت هزینه موجبات تحقق همزمان دو هدف )

ناصر و محمد، ها را در سازمانها فراهم نماید )اَل( کاهش هزینه7استراتژیک و ) بهبود موقعیت

توان برقراری نوعی تعامل سازمان یافته بین (. همچنین مدیریت هزینه استراتژیک را می7259

ای مربوطه با تاکید بر استراتژیهای بلندمدت و تاکتیکهای منافع سازمان و ساختارهای هزینه

( مدیریت 7229آندرسون )به اعتقاد (. 5372، انست )هاشمی بلمیری و همکارانکوتاه مدت د

( مدیریت هزینه 7و ) 7( مدیریت هزینه ساختاری5)توان به دو بخش  می را هزینه استراتژیک

 تقسیم نمود.   3اجرایی

ای سازمان بوده و این هدف اصلی مدیریت هزینه ساختاری ایجاد تغییر در ساختارهای هزینه

، محصوالت و فرایندهای 2خش از مدیریت هزینه استراتژیک شامل ابزارهای سازمانیب

ای هماهنگ با استراتژیهای اش ایجاد یک ساختار هزینهای است که هدفطراحی شده

سازمانی است. این نوع مدیریت هزینه اساساً اشاره به آن دسته از تصمیمات استراتژیک دارد 

کاملی از ساختار مدیریت هزینه است. در مقابل مدیریت هزینه که دربرگیرند  پارامترهای 

اجرایی بدنبال بهبود عملکرد یک استراتژی خاص بوده و شامل آن دسته از ابزارهای 

ای توانند مقدمات فرایند ارزیابی عملکرد هزینهحسابداری مدیریت متداولی است که می

شد. این نوع مدیریت اساساً به تجزیه و تحلیل بامرتبط با شاخصهای رقابتی را فراهم نمایند، می

به بیان دیگر،  (.7251عملکرد ناشی از تصمیمات استراتژیک اشاره دارد )هِنری و همکاران، 

مربوطه با  هایتعامل بین منابع سازمان و ساختارنوعی هدف مدیریت هزینه استراتژیک ایجاد 

 

1- Strategic Cost Management 
2- Structural Cost Management 
3- Executional Cost Management 
4- Organizational Tools 
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ها )مدیریت هزینه کاهش هزینهتاکتیکهای کوتاه مدت از طریق  -الفمواردی همچون: 

ژی بلندمدت از طریق مهندسی مجدد زنجیره ارزش و بازطراحی مجدد تاسترا -اجرایی( و ب

 (.    7257)سو وکیو،  باشدساختار هزینه )مدیریت هزینه ساختاری( می

بین مدیریت هزینه استراتژیک )مدیریت هزینه اجرایی و  ةرابط درصدد است این پژوهش

مورد مطالعه های زیست محیطی با تاکید بر هزینهرا ینه ساختاری( با عملکرد مالی مدیریت هز

 زیر پاسخ داده شود: دو سوال اساسیشود به و بررسی قرار دهد. در این پژوهش تالش می

( تا 7اجرایی و ساختاری بر عملکرد مالی تاثیرگذار است؟ ) ة(: تاچه اندازه مدیریت هزین5)

بین مدیریت هزینه اجرایی و عملکرد  ةرابط  کنندساختاری تعدیل ةهزینچه اندازه مدیریت 

                                                                                                   مالی است؟                                                                                                                    

ادبیات پژوهش با تاکید بر مابقی بخشهای این مقاله بشرح زیر خواهد بود: بخش دوم شامل 

شناسی و بخش های پژوهش خواهد بود. بخش سوم به روشچارچوب مفهومی و فرضیه

گیری چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص داشته و در نهایت بخش پنجم شامل نتیجه

 خواهد بود. 

 
 هامرور پیشینه

مدیریت هزینه استراتژیک، هنوز هم  ةرغم انجام پژوهشهای نسبتاً مناسب در زمینعلی

این   پژوهشهای مرتبط با این حوزه دارای سه محدویت اساسی بشرح زیر هستند: اوالً عمد

پژوهشهای مرتبط   عمد از طرفیداشته و نبر مدیریت هزینه ساختاری  چندانیپژوهشها تمرکز 

پژوهشهای  اکثرحسابداری به انجام رسیده است.   در خارج از حوز با این نوع مدیریت هزینه

های ها )یعنی تخصیص هزینهحسابداری مرتبط با مدیریت هزینه اجرایی شامل تخصیص هزینه

و   5عالیتیابی بر مبنای فهای مشترک، تجزیه و تحلیل محرکهای هزینه، هزینهسربار و هزینه

ای برای ، استفاده از اطالعات هزینه7غیره( و حسابداری بهای تمام شده )انحرافات هزینه

 

1- Activity-Based Costing 
2- Cost Variance 
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(. از طرف دیگر، پژوهشهای 7229شود )هسفورد و همکاران، گیری و غیره( میتصمیم

در مورد مدیریت هزینه ساختاری به استثنای پژوهشهای مرتبط با  نسبتاً ناچیزیحسابداری 

 (.  7227ل و نیلسون، اندگ)آ انجام شده است 7بین سازمانی ةو مدیریت هزین 5ی هدفیابهزینه

ثانیاً پژوهشهای مرتبط با مدیریت هزینه استراتژیک قادر به برقراری یک ارتباط مفید و سازنده 

بین مدیریت هزینه اجرایی و ساختاری نبوده و لذا در ارائه یک مجموعه واحد از دانش ناتوان 

(. بنابراین، گرچه مدیریت هزینه ساختاری نیازمند توجه بیشتر است، 7229درسون، است )آن

اما این توجه نباید موجب غفلت از مدیریت هزینه اجرایی شود. زیرا در اینصورت نتایج 

حاصله ناقص و یا ناکارآمد خواهد بود. بنابراین بررسی همزمان هر دو جزء مدیریت هزینه 

 شدن ارتباطات متقابل آنها یک ضرورت انکار ناپذیر است. استراتژیک با هدف روشن 

اثرگذاری مدیریت هزینه   مزایای مدیریت هزینه استراتژیک و همچنین نحو ةدر زمین ثالثاً

)کوهن و  های مدیریت هزینه پژوهشهای نسبتاً مناسبی انجام شدهاجرایی بر اثربخشی سیستم

اثرگذاری مدیریت هزینه   نحو مرتبط با (، اما در عین حال پژوهشهای7255کِمناکی، 

بطور خاص، در ادبیات مدیریت هزینه آید. کافی بنظر نمیاستراتژیک بر عملکرد مالی 

اجرایی شواهد تجربی که بتواند بیانگر ارتباط بین سیستمهای مدیریت هزینه و عملکرد مالی 

مالی این موضوع، عدم (. از جمله دالیل احت7221باشد، محدود و متناقض است )پیتزینی، 

-توجه پژوهشهای قبلی به مدیریت هزینه ساختاری است. مدیریت هزینه ساختاری نه تنها می

 ةگر رابطتواند بعنوان یک مداخلهتواند بطور بالقوه بر عملکرد مالی تاثیرگذار باشد، بلکه می

وپر و اسلگمدر، بین مدیریت هزینه اجرایی و عملکرد مالی را نیز  تحت تاثیر قرار دهد )ک

گیری عملکرد هزینه (. در واقع، ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده در اندازه7222

ای مناسبی را برای بازطراحی مجدد )مدیریت هزینه اجرایی( ممکن است بتواند دانش هزینه

زینه ای متفاوت )مدیریت هارائه نماید. از طرفی بازطراحی ساختارهای هزینه 3زنجیره ارزش

تواند باعث بهبود عملکرد مالی شود. این پژوهش درصدد است تا عالوه بر ساختاری( نیز می
 

1- Target Costing 
2- Inter-organizational Cost Management 
3- Value Chain 
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 الذکر نیز بپردازد.تقویت ادبیات مرتبط با مدیریت هزینه استراتژیک به سه محدودیت فوق

های تولیدی و عملیاتی شرکتها را ای از هزینههای زیست محیطی بخش عمدهامروزه هزینه

میلیارد یورو برای حفاظت از محیط  21دهد. برای مثال اتحادیه اروپا ساالنه بیش از یتشکیل م

ها را بعنوان یکی از توان کاهش اینگونه هزینه(. بنابراین می7228کند )راور، زیست هزینه می

های اساسی شرکتهای امروزی بحساب آورد. لذا این پژوهش درصدد است رابطة بین دغدغه

های زیست محیطی مورد مطالعه ه استراتژیک با عملکرد مالی را با تاکید بر هزینهمدیریت هزین

های زیست محیطی برای مطالعه و بررسی مدیریت و بررسی قرار دهد. به سه دلیل از هزینه

( امروزه نقش موضوعات زیست محیطی در تدوین 5. )هزینه استراتژیک استفاده شده است

رقابل انکار است. بنابراین، ضرورت داردکه اینگونه موضوعات در استراتژیهای هر سازمانی غی

(. 5779یک و نه عملیاتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند )روسو و فاوتس، ژسطح استرات

سازی از طریق مدیریت، کنترل و بهینه -اجرایی  ةهای زیست محیطی بر اهمیت جنب( هزینه7)

ساختاری  ةو همچنین اهمیت جنب -ا یک سازمان خاص های مرتبط با یک استراتژی و یهزینه

از طریق اثرگذاری بر ساختار هزینه در قالب بازنگری در طراحی محصول و مواد اولیه  -

-( پژوهشهای قبلی انجام شده در ارتباط با حسابداری هزینه3تاکید ویژه دارد. ) -استفاده شده 

یا تجویزی بوده و از کمبود شواهد  های زیست محیطی عمدتاً شامل پژوهشهای توصیفی و

 (.  7252باشد)رَنیو و هنری، تجربی در مضیقه می

 
 های زیست محیطیستراتژیک و هزینهمدیریت هزینه ا

توان اتخاذ تصمیمات آگاهانه با هدف ایجاد هماهنگی بین مدیریت هزینه استراتژیک را می

سازی عملکرد هر استراتژی تعریف ینهساختار هزینه با استراتژیهای هر سازمان و همچنین به

های زیست محیطی بررسی تاثیر یکی (. در این پژوهش منظور از هزینه7229نمود )آندرسون، 

( بر یکی از فعالیتهای 5های زیست محیطیاز ابزارهای مدیریت هزینه اجرایی )ردیابی هزینه

    ( است.7ساختاری )اجرای ابتکارات زیست محیطی ةمهم مدیریت هزین
 

1- Tracking of Environmental Costs 
2- Implementation of Environmental Initiatives 
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های متحمّل شده از سوی های زیست محیطی شناسایی و انباشت هزینهمنظور از ردیابی هزینه

-شرکت در ارتباط با حفاظت از محیط زیست است. شناسایی اشاره به مشاهده، تبیین و طبقه

آوری و های زیست محیطی داشته و همچنین انباشت اشاره به جمعبندی انواع مختلفی از هزینه

محیطی در چارچوب سیستمهای حسابداری بهای تمام شده دارد )هنری های زیستینهثبت هز

(. این موضوع نوعی فعالیت مرتبط با مدیریت هزینه اجرایی تلقی شده، زیرا 7252و همکاران، 

های زیست محیطی در مطابقت با مدیران و کارکنان را به مدیریت، کنترل و کاهش هزینه

شود )جوشی و نموده و مانع اتخاذ تصمیمات غیرسازنده می استراتژیهای جاری تشویق

 (.  7225همکاران، 

بایست در شود که سازمانها میاجرای ابتکارات زیست محیطی شامل آن دسته از اقداماتی می

راستای کنترل فعالیتهای عملیاتی اثرگذار خود بر محیط زیست و همچنین ساختار هزینه انجام 

مثل بازطراحی  5ین ابتکار کلی در ادبیات محیط زیست صنعتیدهند. برای مثال چند

شناسایی شده  7محصوالت و فرایندها، جایگزینی و کاهش مواد اولیه مورد استفاده و بازیافت

(. به بیان دیگر، این نوع ابتکارات اشاره به آن دسته از اقدامات 5371است )هراتی و همکاران، 

ازمان یا فعالیت اثرگذارند. اجرای ابتکارات زیست زیست محیطی دارد که بر کلیت یک س

پارامترهای   کنندفعالیتهای مدیریت هزینه ساختاری است. زیرا تبیین  محیطی مربوط به حوز

کالن ساختار هزینه برحسب طراحی محصول )خصوصیات، شکل ظاهری و استحکام(، 

، مواد قابل 3بل مواد غیرآالیندهماهیت و مقدار مواد اولیه استفاده شده )مواد آالینده در مقا

بازیافت در مقابل مواد غیرقابل بازیافت( و طراحی فرایند تولید )پیشگیری آلودگی در مقابل 

 (. 5777ی، ابباشد )آلن( می2کنترل آلودگی در انتهای خط

 
  

 

1- Industrial Ecology Literature 
2- Recycling 
3- Polluting vs. Non-Polluting Material 
4- End-of-Pipe Approach 
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 های زیست محیطی و عملکرد مالییابی هزینهارتباط مستقیم بین رد

 های زیست محیطی بعنوان یک بخش مهم از ساختار هزینه بحساب با توجه به اینکه هزینه

  تواند باعث بهبود آگاهی کارکنان سازمان از اهمیت و محدودآیند، ردیابی آنها میمی

های (. درنتیجه، هزینه5777تاثیرگذاری مدیریت زیست محیطی در سازمان شود )پارکر، 

سازمانی و اهداف زیست محیطی را  زیست محیطی موجبات هماهنگی هرچه بیشتر اهداف

تر شدن اجرای استراتژیهای فعلی و تواند باعث کم هزینهفراهم نموده و از این طریق می

(. به بیان 7229شفافیت هرچه بیشتر نتایج حاصل از تصمیمات استراتژیک شود )آندرسون، 

 د.تواند باعث بهبود عملکرد مالی شوها میدیگر، شناخت هرچه بهتر هزینه

اطالعات حسابداری صحیح منجر به  ةتواند از طریق ارائبعالوه، استقرار مدیریت موثر منابع می

بهبود عملکرد مالی شود. با توجه به نیازمندی بخشهای تولیدی و عملیاتی به کارآمدی هرچه 

تواند نقش موثری در کاهش ضایعات و های زیست محیطی میبهتر و بیشتر، ردیابی هزینه

های (. همچنین استدالل بر این است که سیستم5372نژاد، های تولیدی داشته باشد )معینهزینه

 ةتر برخوردار هستند. ارائاطالعات مفیدتر و مربوط ةیابی پیشرفته از توانایی الزم در ارائهزینه

باعث بهبود تصمیمات مدیریتی و در نتیجه عملکرد مالی تواند میاطالعات صحیح و شفاف 

 ةتواند در محاسبهای زیست محیطی می(. نظارت ویژه بر هزینه7252)میگا و همکاران،  شود

نماید. گذاری محصوالت و خدمات به سازمانها کمک صحیح بهای تمام شده و سپس قیمت

های زیست محیطی پیامدهای ناخوشایندی همچون ترکیب نامناسب ناتوانی در شناسایی هزینه

-صوالت، اسقاط نادرست تجهیزات و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری نادرست محو قیمت

(. اینگونه موارد اثرات منفی بر 7225گذاری ناکارآمد خواهد داشت )جوشی و همکاران، 

 عملکرد مالی خواهند داشت. 

 در مواقعی کهتواند باعث بهبود عملکرد مالی های زیست محیطی میدرنهایت، ردیابی هزینه

. افشاء اطالعات زیست آید، شودبحساب میاز گزارشگری خارجی  قانوناً بعنوان بخشی

ای مناسب برای برقراری ارتباط با ذینفعان های زیست محیطی( شیوهمحیطی )ازجمله هزینه

تواند باعث حفظ و تداوم های زیست محیطی میمختلف است. شناسایی و گزارش هزینه
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واس و اُگرادی، بیسبه سازمان شود ) مشروعیت اجتماعی و نگرش مثبت افکار عمومی نسبت

7251.)   

هر  ةهای زیست محیطی بخش مهمی از ساختار هزیندرکل، استدالل بر این است که هزینه

ها در تواند باعث مدیریت هرچه بهتر اینگونه هزینهسازمانی بوده و شناسایی دقیق آنها می

های زیست محیطی  در مورد هزینه تراطالعات دقیق ةچارچوب استراتژیهای موجود شود. ارائ

باعث تقویت تصمیمات مدیران و گزارشگری خارجی و درنتیجه بهبود عملکرد مالی خواهد 

های زیست محیطی مستلزم صرف منابع انسانی، فنی و مالی است، اما شد. هرچند ردیابی هزینه

(. بنابر این 7221، های آن خواهد بود )پیتزنینتایج حاصل از آن به مراتب بیشتر از هزینه

 فرضیه اول عبارت خواهد بود از:

های زیست محیطی )بعنوان یک جزئی از مدیریت هزینه اجرایی( بر فرضیه اول: ردیابی هزینه
 عملکرد مالی اثر مثبت دارد.

 
      های زیست محیطی و عملکرد مالی:یابی هزینهارتباط غیرمستقیم بین رد

)بعنوان یک جزئی از مدیریت هزینه اجرایی( بیانگر  های زیست محیطیردیابی هزینه

های زیست محیطی در مقایسه با اهداف سازمانی و اطالعاتی در مورد کفایت و نوسانات هزینه

های زیست محیطی را است. اینگونه اطالعات آگاهی کارکنان از هزینه 5شاخصهای رقابتی

های اجرایی و فعالیتهای سازمانی خواهد افزایش داده و باعث درک هرچه بهتر آنان از فرایند

ها های زیست محیطی باعث درک هرچه بهتر ارتباط بین هزینهشد. بطور خاص، ردیابی هزینه

خواهد شد. این  7ها از طریق بهبود محرکهای هزینهو ستانده و همچنین امکان کاهش هزینه

ینه )مانند بازطراحی بستری مناسب جهت بهبود محرکهای هز  کنندتواند ارائهدرک می

نقش غیرقابل  ة(. بواسط7229فرایندها و محصوالت، جایگزینی و بازیافت( باشد )آندرسون، 

توان انتظار های زیست محیطی در درک هرچه بهتر محرکهای هزینه، میانکار ردیابی هزینه

 

1- Competitive Benchmarks 
2- Cost Drivers 
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آمد که سنگ بنای تدوین یک ساختار هزینه کار -تحقق هرچه بهتر ابتکارات زیست محیطی 

 را داشت.  -است

های اطالعات مفید در مورد میزان بهبود هزینه ةهای زیست محیطی ضمن ارائردیابی هزینه

در آشکار شدن ضعفهای سازمانی نیز مفید واقع شود. در صورت تواند میزیست محیطی، 

های زیست محیطی، ضعفهای سازمانی )اختالف بین عملکرد مورد عدم شناسایی صحیح هزینه

تظار و واقعی( انباشته خواهد شد. شناسایی شکاف عملکردی از طریق ترغیب نوآوری و ان

(. استدالل بر این است 7229خالقیت مانع افزایش ضعفهای سازمانی خواهد شد )آندرسون، 

ای و شناسایی شکاف عملکردی های زیست محیطی از طریق بهبود دانش هزینهردیابی هزینه

سعه ابتکارات زیست محیطی همچون: کاهش شدت مصرف مواد و تواند به تسهیل و تومی

انرژی، کاهش انتشار مواد آالینده، بهبود قابلیت بازیافت، استفاده حداکثری از منابع 

تجارت  یبرا داریتوسعه پا یشوراو افزایش دوام محصوالت، کمک نماید ) 5تجدیدپذیر

 (.       7222، 7یجهان

های زیست محیطی تاکید ویژه ست محیطی نه تنها بر اهمیت هزینههای زیبعالوه، ردیابی هزینه

نموده، بلکه باعث نهادینه شدن موضوعات زیست محیطی در تمام بخشهای سازمانی از طریق 

ریزی بندی، انگیزش، مدیریت ریسک و برنامه)مانند بودجه3سیستمهای کنترل مدیریتی

دیریتی بخشی از فعالیتهای روزمره سازمانی شود. این نوع سیستمهای کنترل ماستراتژیک( می

گیرند. این نوع بوده و در راستای حفظ یا جایگزینی الگوهای سازمانی مورد استفاده قرار می

گیرند )آرجلیس و ماندی، سیستمها عمدتاً برای عملیاتی نمودن اهداف مورد استفاده قرار می

شان با سایر کنترلهای سازییکپارچههای زیست محیطی و (. بنابراین، ردیابی هزینه7253

تواند از طریق بهبود وظایف روزمره به اجرای هرچه بهتر ابتکارات زیست زیست محیطی می

 محیطی کمک نماید.        

 

1- Maximum Use of Renewable Resources 
2- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
3- Management Control Systems 
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های زیست محیطی )بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه اجرایی( درکل، ردیابی هزینه

ای، گیرد. از طریق بهبود دانش هزینهد استفاده قرار میها مورگیری عملکرد هزینهبرای اندازه

های زیست محیطی با سایر کنترلهای سازی هزینهشناسایی شکاف عملکردی و یکپارچه

تواند منجر به اجرای ابتکارات زیست های زیست محیطی میزیست محیطی، ردیابی هزینه

یتهای مدیریت هزینه ساختاری( در شود. ابتکارات زیست محیطی )بعنوان جزئی از فعالمحیطی 

 تدوین پارامترهای جامع ساختار هزینه موثر واقع خواهد شد. بنابراین:

های زیست محیطی )بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه فرضیه دوم )الف(: ردیابی هزینه

اجرایی( بر اجرای ابتکارات زیست محیطی )بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه 
 ساختاری( تاثیر مثبت دارد.

 
 ارتباط بین اجرای ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی:     

ادبیات مرتبط با اکولوژی صنعتی و مدیریت عملیات حاوی شواهد تجربی قابل مالحظه در 

مورد نقش اجرای ابتکارات زیست محیطی در کاهش اثرات اکولوژیکی است )بویرال و 

، اجرای ابتکارات زیست محیطی نه تنها 5رد کارآیی زیست محیطی(. طبق رویک7257هنری، 

های زیست محیطی خواهد شد. باعث کاهش اثرات اکولوژیکی بلکه باعث کاهش هزینه

همچنین طبق این رویکرد بطور همزمان اثرات اکولوژیکی کاهش و ارزش اقتصادی افزایش 

ای و درنتیجه بهبود رلهای هزینهخواهد یافت. کاهش اثرات اکولوژیکی منجر به بهبود کنت

حسابداری و مدیریت زیست   (. در حوز7221عملکرد مالی خواهد شد )یانگ و تیلی، 

محیطی، پژوهشهای میدانی و مطالعات موردی انجام شده در مورد کارآیی زیست محیطی از 

 (.7228نسِن، ها حجم مناسبی برخوردار است )برنَت و

( 5دد محصوالت و فرایندها، شرکتها خواهند توانست: )برای مثال از طریق طراحی مج

های مواد ( مقدار ضایعات و درنتیجه هزینه7مصرف انرژی و درنتیجه هزینه انرژی و همچنین )

-( مواد اولیه فعلی را با نمونه3اولیه غیرمولد و هزینه کنارگذاری ضایعات را کاهش دهند و )

 

1- Eco-Efficiency View 
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تر استفاده بیشتری نمایند. ا از قطعات قابل بازیافتهای سازگارتر با محیط زیست جایگزین و ی

در همین راستا، شرکتها قادر به کاهش مقدار ضایعات جامد، سطح آالیندگی هوا، آلودگی 

توانند در کاهش ای خود خواهند شد. موارد فوق میآب و همچنین انتشار گازهای گلخانه

ریت روابط ذینفعان و تصویر شرکت و ( تالشهای مرتبط با مدی7رعایت مقررات، ) ة( هزین5)

های ناشی از ریسکهای زیست محیطی و وقایع آتی )مانند جرایم، شکایات، ( هزینه3)

 بحرانهای زیست محیطی و مقررات جدید( موثر واقع شوند. 

درکل، اجرای ابتکارات زیست محیطی )بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه ساختاری( 

سازی اثرات زیست ار سازمانی، محصوالت و فرایندها با هدف حداقلدر بازطراحی ساخت

های مربوطه قابل استفاده است. این ابتکارات به شرکتها در تدوین ساختار محیطی و هزینه

 ای که بتواند منجر به عملکرد مالی مناسب شود، کمک خواهد نمود. بنابراین:هزینه

ی )بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه فرضیه دوم )ب( اجرای ابتکارات زیست محیط
 ساختاری( بر عملکرد مالی اثر مثبت دارد.

های زیست محیطی از اجرای ابتکارات زیست درکل، استدالل بر این است ردیابی هزینه

رود اجرای اینگونه ابتکارات نیز بر عملکرد مالی محیطی حمایت نموده و همچنین انتظار می

 باشد. بنابراین:تاثیر مثبت داشته 

های زیست محیطی )بعنوان یک جزئی از مدیریت هزینه اجرایی( از فرضیه دوم: ردیابی هزینه

طریق تاثیرگذاری مثبت بر اجرای ابتکارات زیست محیطی )بعنوان جزئی از فعالیتهای 
 مدیریت هزینه ساختاری( بر عملکرد مالی اثرگذار است.   

 
 مدل مفهومی پژوهش

های زیست محیطی )بعنوان ( بیانگر میزان پشتیبانی ردیابی هزینه5پژوهش )شکل مدل مفهومی 

و اجرای ابتکارات زیست محیطی )بعنوان  -فرضیه اول  –یک فعالیت مدیریت هزینه اجرایی( 

از عملکرد مالی است. این دو فرضیه  -فرضیه دوم  –یک فعالیت مدیریت هزینه ساختاری( 

است. بعالوه، مدل مفهومی بیانگر نقش میانجی مدیریت هزینه مربوط به سوال اول پژوهش 
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های زیست محیطی از طریق ساختاری است. همچنین، استدالل بر این است که ردیابی هزینه

شود. باعث بهبود عملکرد مالی تواند میاثرگذاری مثبت بر اجرای ابتکارات زیست محیطی 

پژوهش شامل سه متغیر کنترلی به نامهای این مورد مربوط به سوال دوم پژوهش است. این 

در این پژوهش اثرات این سه  است. 7و تجربه مدیران 5اندازه سازمان، خطرات زیست محیطی

های زیست محیطی، اجرای ابتکارات زیست اصلی )ردیابی هزینه  متغیر بر روی سه ساز

احتمالی که  محیطی و عملکرد مالی( کنترل شد. خطرات زیست محیطی به میزان خسارات

آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فرایندهای تولیدی خود  ةممکن است یک شرکت بواسط

متحمل شود، اشاره دارد. تجربه مدیران اشاره به میزان سنوات خدمتی مدیران در پست 

 مدیریتی دارد.
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 شناسیروش

 همبستگی– توصیفی اطالعات گردآوری نحو  نظر از و دیکاربر هدف نظر از پژوهش این

 روش به تحقیق، پیشینه و نظری مباحث به مربوط بخش در نیز هاداده گردآوری است. روش

 و پیمایشی-میدانی بصورت هاداده تحقیق، ةهست و اصلی قسمت در و گرفته انجام ایانهخکتاب

  .اندشده آوریجمع پرسشنامه از استفاده با

 

1- Environmental Exposure 
2- Experiment of Managers  

 مدیریت هزینه اجرایی

های زیست ردیابی هزینه

 محیطی

 مدیریت هزینه ساختاری

زیست  اجرای ابتکارات

 محیطی

 عملکرد مالی

 فرضیه دوم

فرضیه دوم 

 )الف(
فرضیه دوم 

 )ب(

 فرضیه اول
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های زیست محیطی براساس انواع مختلف هزینهها، ل از نهایی شدن پرسشنامهقب

تورالعملهای مندرج در سایت سازمان حفاظت از محیط زیست و نتایج پژوهش پارکر دس

آنها طراحی گردید. همچنین این  سنجش برایهای الزم ابزارسپس ( شناسایی و 5777)

های ( زیست محیطی که به نوعی بیانگر هزینهایپژوهش شامل مخارج عملیاتی )و نه سرمایه

خواهد تا براساس طیف دهندگان میشود. این ابزار به صراحت از پاسخپنهان بالقوه هستند، می

شان های زیست محیطی از سوی سازمانای مشخص کنند تا چه حد هزینهلیکرت پنج گزینه

مان میزان حساسیت سیستمهای شود. هرچه میانگین پاسخها باالتر باشد، به هردیابی می

 های زیست محیطی بیشتر است. حسابداری به ردیابی هزینه

برای تدوین سواالت مرتبط با اجرای ابتکارات زیست محیطی از نتایج پژوهش مِلنیک و 

دهندگان خواسته شد تا براساس طیف لیکرت پنج (استفاده شد. از پاسخ7223همکاران )

شان مورد توجه قرار حد ابتکارات زیست محیطی در سازمانای مشخص کنند تا چه گزینه

گیرد. هرچه میانگین پاسخها باالتر باشد، به همان میزان ابتکارات زیست محیطی در سازمان می

گیری شد. برای شود. عملکرد مالی با استفاده از یک ابزار ادراکی اندازهجدی تلقی می

در مقایسه متوسط صنعت، نظر خود را براساس دهندگان خواسته شد سنجش عملکرد از پاسخ

طیف لیکرت در مورد عملکرد مالی شرکت اعالم نمایند. هرچه میانگین پاسخها باالتر باشد، 

 به همان میزان عملکرد مالی شرکت بهتر است.

گیری متغیرهای کنترلی اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان و خطرات برای اندازه

بدین معنی که شرکتهایی که دارای  -ی از متغیر موهومی )صفر و یک( زیست محیط

آالیندگی زیادی )براساس شاخصهای سازمان حفاظت از محیط زیست( هستند عدد یک و 

از  رانیتجربه مدگیری استفاده شد. برای اندازه -آنهایی که آالیندگی کمی دارند عدد صفر 

، 5سال عدد  1ی مدیران با سابقه کمتر از که برا یعنم نیاستفاده شد. بدمدیران سابقه  زانیم

 اختصاص یافت.   2سال عدد  51و بیشتر از  3سال عدد  51تا  55، 7سال عدد  52تا  1بین 
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ها تحلیل داده برای آزمون مدل مفهومی و 5مدل معادالت ساختاری از پژوهش این انجام برای

 ( مدل معادالت ساختاری امکان5بارتند از: )دالیل استفاده از این مدل عاست.  استفاده شده

نمایش مفاهیم غیرقابل مشاهده )متغیرهای پنهان( را با استفاده از یک مجموعه عوامل 

گیری و پنهان عاری از ( رابطه بین متغیرهای اندازه7نماید. )گیری( فراهم می)متغیرهای اندازه

( 3ماند. )نها واریانس مشترک باقی میهرگونه خطا بوده زیرا خطاها برآورد و حذف شده و ت

کند. از امکان برآورد اثرات ساختاری مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پنهان را فراهم می

آوری شده و های جمعبرای تجزیه و تحلیل داده 12/8و همچنین لیزرل  SPSSافزارهای نرم

رای اطمینان از کفایت  برازش بعنوان ماتریس ورودی استفاده شد. ب 7از ماتریس کوواریانس

نمایی توان از برآورد درستهای هنجار نشده چند متغیره میمدل در صورت وجود داده

  های چندگانه استفاده نمود.و همچنین شاخص 3بیشینه

نفر پرسنل بود. بدلیل  71جامعه آماری پژوهش شرکتهای تولیدی فعالِ شهر اصفهان با بیش از 

ها از طریق پرسشنامه مدیریت هزینه استراتژیک، دادهزمینة ای مناسب در هنبود یک پایگاه داد

شرکت حاضر به  571با مراجعة حضوری به شرکتهای مورد مطالعه درنهایت آوری شد. جمع

، 2اطمینان از روایی ها بین مدیران مالی شرکتها توزیع شد. برایهمکاری شدند. پرسشنامه

مدیر مالی توزیع شد. پرسشنامه پس از لحاظ  52ت علمی و عضو هیا 1پرسشنامه اولیه بین 

، 1نهایی شد. برای اطمینان از عدم وجود پاسخهای جانبدارانه ،شدن اصالحات پیشنهادی

-های ارائه شده از سوی پاسخانجام شد. نتایج نشان داد پاسخ 1ایتجزیه و تحلیل دو مرحله

 دهندگان جانبدارانه نبوده است.  

 
  

 

1- Structural Equation Modeling (SEM)  
2- Covariance Matrix  
3- Maximum Likelihood Estimates   
4- Validity  
5- Non-Response Bias  
6- Two-Step Analysis  
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 هادهتحلیل دا

 هستند. 5  جدول شمار بشرحهای اصلی و ماتریس همبستگی آمار توصیفی سازه
 : آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرها1جدول 

-هزینهردیابی  

های زیست 

 محیطی

اجرای 

 ابتکارات

 زیست محیطی

عملکرد 

 مالی

اندازه 

 سازمان

آالیندگی 

زیست 

 محیطی

تجربه 

 مدیران

 آمار توصیفی

 ی مورد استفادهها تعداد بخش

 بازه 

 حداقل

 حداکثر

 میانگین

 انحراف معیار

 میانه

 

1 

5-1 

7/5 

1 

3 

91/2 

3 

 

1 

5-1 

59/5 

1/2 

11/7 

11/2 

11/7 

 

2 

5-1 

5 

1/2 

23/7 

19/2 

71/7 

 

5 

- 

3/5 

1/3 

2/7 

37/2 

5/7 

 

5 

2-5 

2 

5 

27/2 

23/2 

22/2 

 

5 

5-2 

5 

2 

78/2 

21/2 

2 

 ماتریس همبستگی پیرسون

 ی زیست محیطیاه هزینه ردیابی

 زیست محیطی ابتکاراتاجرای 

 عملکرد مالی

 اندازه سازمان

 آالیندگی زیست محیطی

 تجربه مدیران

 

5 

113/2 

571/2 

558/2 

278/2 

78/2 

 

 

5 

279/2 

22/2 

251/2- 

27/2 

 

 

 

5 

77/2 

27/2 

58/2 

 

 

 

 

5 

23/2 

21/2 

 

 

 

 

 

5 

23/2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 هآزمون پایایی سازه

استفاده شد.  5ها از آلفای کرونباخ و همچنین پایایی مرکبکدام از سازهبرای آزمون پایایی هر

(. برای اثبات 5785باشد)فورنل و الرکر، به باال می 9/2سطح قابل قبول برای پایایی نسبت 

شوند( ها مربوط می)یعنی شباهت بین شاخصهایی که بصورت تئوریک به سازه 7روایی همگرا
 

1- Composite Reliability  
2- Convergent Validity  
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شد.  5ریانس استخراج شده و آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرحله اولاقدام به تجزیه و تحلیل وا

باشد )هیر و  1/2برای قابل قبول بودن روایی، واریانس استخراج شده باید بیشتر از نسبت 

( 7( بار عاملی استاندارد. )5(. برای تحقق تحلیل عاملی تاییدی سه عنصر )5778همکاران، 

( آماره کای اسکوئر )برای پذیرش کلی مدل( و 3))برای هر مورد(،  R2ضریب تعیین 

شاخص برازش  -مورد آزمون قرار گرفت. این شاخصها  7همچنین سه شاخص تناسب

و شاخص ریشه خطای  1، شاخص نیکویی برازش2، شاخص برازش تطبیقی3هنجارنشده

شامل دو شاخص مکمل )شاخصهای برازش مطلق و برازندگی  – 1میانگین مجذورات تقریبی

( بود که عمدتاً برای ارزیابی کیفیت مدل ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. روایی 9ایشیافز

های نامربوط( از طریق مقایسه واریانس )یعنی عدم وجود همبستگی بین سازه 8تفکیکی

)غیرقابل مشاهده( مورد  7های پنهاناستخراج شده از هر سازه با مجذور همبستگی بین سازه

ت. الزمه تایید روایی تفکیکی، بیشتر بودن مجذور همبستگی از واریانس ارزیابی قرار گرف

 52باشد. درنهایت، وجود تعصبات ارزیابان با استفاده از آزمون تک عاملیاستخراج شده می

 مورد بررسی قرار گرفت.  

های اولیه و اصالح گیری برای مدلبخش ضمیمه آمارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل اندازه

نماید. استفاده از مدل اصالح شده )یعنی انجام اصالحات مورد نیاز بر روی ارائه می شده را

گیری با هدف دستیابی به یک سطح قابل قبول از روایی و پایایی( برای مدل اولیه اندازه

سفارش شده برای  55ها از نقطه برشها ضرورت نیافت. درنهایت، همه سازههیچکدام از سازه

پایایی مرکب و واریانس استخراج شده بیشتر شد. این نکته بیانگر مدل آلفای کرونباخ، 
 

1- First Order Confirmatory Factor Analysis  
2- Fit Index  
3- Non-Normed Fit Index (NNFI)  
4- Comparative Fit Index (CFI)  
5- Goodness of Fit  
6- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
7- Absolute Fit and Incremental Fit Measures  
8- Discriminant Validity  
9- Latent Constructs  
10- Single Factor Test  
11- Cut-Off Point 
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 R2که اندکی باالتر از آستانه بود(،  RMSEAبرازش شده قابل قبول )به استثنای یک 

های صورت ی مقایسه(. همهP˂0/01باشد )داری همه بارهای عاملی میمناسب و معنی

از وجود روایی تفکیکی بین همه  5ستگیگرفته بین واریانس استخراج شده و مجذور همب

 کنند.   ها حمایت میسازه

 
 هاتجزیه و تحلیل داده

همانطوریکه در بخش قبل اشاره شد از مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده 

  شد. نتایج حاصله به شرح جدول زیر است:
 : نتایج استاندارد سازی شده مدل معادالت ساختاری2جدول

ضریب  تحلیل مسیر ضیهفر

 مسیر

آماره 

Z 

الگوی الف: نتایج 

 خاص

 1فرضیه 

 الف 2فرضیه 

  ب 2فرضیه 

 

 عملکرد مالی     ی زیست محیطی        ها هزینه ردیابی

 ابتکاراتاجرای        ی زیست محیطی       ها هزینه ردیابی

 زیست محیطی

 عملکرد مالی    زیست محیطی       ابتکاراتاجرای 

 ی زیست محیطیها هزینه ردیابی        اندازه سازمان

 زیست محیطی     ابتکاراتاجرای   اندازه سازمان       

 عملکرد مالی     اندازه سازمان       

ی زیست ها هزینه ردیابی  آالیندگی زیست محیطی        

 محیطی

زیست  ابتکاراتاجرای   آالیندگی زیست محیطی       

      محیطی   

 عملکرد مالی    آالیندگی زیست محیطی        

 ی زیست محیطیها هزینه ردیابی        تجربه مدیران        

 

277/2 

975/2 

757/2 

227/2 

37/2 

75/2 

21/2- 

275/2- 

223/2- 

751/2 

325/2 

221/2 

217/2 

 

55/57 

91/71 

35/1 

273/5 

79/5 

17/5 

35/5 

15/5 

71/5 

31/2 

29/9 

79/5 

17/5 
 

1- Squared Correlations 
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 زیست محیطی         ابتکاراتاجرای         تجربه مدیران       

 عملکرد مالی        تجربه مدیران        

R2      ی زیست محیطیها هزینهردیابی   

R2   زیست محیطی         ابتکاراتی اجرا 

R2     عملکرد مالی 

131/2 

375/2 

27/7 

57/3 

 الگوی ب: نتایج کلی

 2فرضیه 

 

 محیطی بر عملکرد مالیزیست ی ها هزینه یابیردتاثیر 

 تاثیر مستقیم

 تاثیر غیر مستقیم

 تاثیر کل

 

 

277/2 

721/2 

192/2 

 

 

55/57 

18/5 

97/53 

 

 های نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری: شاخص3جدول شماره 

شاخص 

نیکویی 

 (GFIبرازش )

احتمال 

(P) 

شاخص برازش 

هنجارنشده 

(NNFI) 

شاخص 

برازش 

ی تطبیق

(CFI) 

شاخص ریشه 

خطای میانگین 

مجذورات تقریبی 

(RMSEA) 

73/2 21/2 72/2 71/2 37/2 

 

( و R2نتایج مدل ساختاری برحسب ضرایب مسیر، نسبت واریانس )بیانگر  7  جدول شمار

 NNFI = 0.94; CFIتوصیه شده ) ةهای نیکویی برازش است. مدل براساس آستانشاخص

= 0.95, RMSEA = 0/32ها بیانگر یک تناسب مناسب یم شده است. این شاخص( تنظ

های مورد استفاده در مدل هستند. برآورد مجدد در مدل اولیه صورت نگرفت. برای داده

شواهد مرتبط با دو سوال پژوهش و همچنین توضیحات مرتبط با فرضیات ناشی از سواالت در 

 گیرد. قسمت بعد مورد اشاره قرار می

 
 هزینه ساختاری و اجرایی بر عملکرد مالی تاثیرگذار است؟تاچه حد مدیریت -
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های زیست محیطی بر عملکرد بیانگر اثرات قابل توجه ردیابی هزینه 7نتایج جدول شماره 

(. این نتیجه در حمایت از فرضیه اول است. بنابراین، با ارائه اطالعات 277/2مالی است )

توان شاهد بهبود عملکرد مالی از طریق های زیست محیطی، مییکپارچه در مورد هزینه

(. 5777ها و ارتقاء تصمیمات کوتاه مدت بود )پارکِر، آگاهی هرچه بیشتر مدیران از هزینه

-تر باشد، به همان میزان اطالعات مفید و مربوطای یکپارچهدرنهایت، هرچه سیستمهای هزینه

 (. 7221تری تولید خواهد شد )پیتزنی، 

داری بین اجرای ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی که مثبت و معنی بعالوه، یک ارتباط

(. بنابراین ابتکارات زیست 757/2فرضیه دوم ب است، مشاهده شد )  به نوعی تاییدکنند

محیطی در تدوین یک ساختار هزینه مناسب که بتواند از موقعیت استراتژیک شرکت و 

(. در نهایت، 7229ر خواهد بود )آندرسون، ها در بلندمدت حمایت کند، موثکاهش هزینه

های زیست محیطی( و مدیریت هزینه ساختاری )اجرای مدیریت هزینه اجرایی )ردیابی هزینه

مالدِر، ابتکارات زیست محیطی( بطور مشخص بر عملکرد مالی تاثیرگذارند )کوپر و اِسلَگ

7222            .) 

 
اط بین مدیریت هزینه اجرایی و تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری بر ارتب

 عملکرد مالی تاثیرگذار است؟

های زیست محیطی و اجرای داری بین ردیابی هزینهدر ابتدا، یک ارتباط مثبت و معنی

( 975/2فرضیه دوم الف است، مشاهده شد )  ابتکارات زیست محیطی که به نوعی تاییدکنند

اند در ارتقاء ابتکارات زیست محیطی از توهای زیست محیطی میبنابراین، شناسایی هزینه

تواند ای و شناسایی شکاف عملکردی مفید واقع شود. این مورد میطریق بهبود دانش هزینه

های زیست محیطی و اثرات آنها های نوآورانه با هدف کاهش هزینهسازمانها بر راهبیانگر تمرکز 

های زیست دار بین ردیابی هزینهمعنی (. باتوجه به برقراری رابطه مثبت و5772باشد )سیمون، 

دار بین اجرای محیطی و اجرای ابتکارات زیست محیطی و همچنین وجود رابطة مثبت و معنی

توان به وجود یک نوع رابطة میانجی در این خصوص ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی می
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  اشاره نمود.

(. همانگونه که قبالً 192/2د مالی است )های زیست محیطی بر عملکراثرگذاری ردیابی هزینه

( است. 721/2درصد آن غیرمستقیم ) 39( و 277/2درصد این اثرگذاری مستقیم ) 13ذکر شد 

های زیست محیطی از طریق اثرگذاری غیرمستقیم اشاره به این نکته دارد که ردیابی هزینه

 ر بوده است )فرضیه دوم(. تاثیرگذاری بر اجرای ابتکارات زیست محیطی بر عملکرد مالی موث

های زیست محیطی( و مدیریت هزینه ساختاری )اجرای مدیریت هزینه اجرایی )ردیابی هزینه

ابتکارات زیست محیطی( ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بطور مشترک بر عملکرد مالی 

طریق اثرگذار  تواند بر عملکرد مالی از دوهای زیست محیطی میتاثیرگذارند. ردیابی هزینه

( از طریق ارائه ابتکارات 7شود و )( باعث بهبود کارآیی در ساختار هزینه فعلی می5باشد: )

(. بنابراین، فعالیتهای 7229گردد )آندرسون، ای متفاوت میجدید باعث خلق ساختار هزینه

اجرایی و ساختاری دو جزء متصل بهم بوده و بطور مشترک منجر به مدیریت هزینه 

 گردند. راتژیک میاست

 
 متغیرهای كنترلی و تجزیه و تحلیل حساسیت:

به لحاظ آماری، بین متغیرهای اصلی و کنترلی دو ارتباط از اهمیت باالیی برخوردارند. به 

داری با اجرای ابتکارات زیست شرکت دارای ارتباط مثبت و معنی  لحاظ عملیاتی، انداز

ز منابع مالی، انسانی و فنی بیشتری جهت طراحی (. شرکتهای باسابقه ا37/2محیطی است )

داری با ابتکارات نوآورانه برخوردارند. همچنین تجربه مدیران دارای ارتباط مثبت و معنی

(. این بدین معنی است مدیران شرکتهایی که از 751/2های زیست محیطی است )ردیابی هزینه

های زیست محیطی با هدف هزینهتجربه مدیریتی مناسبی برخوردارند تمایل به ردیابی 

 ای به ذینفعان متعدد و همچنین کاهش اثرات آنها دارند.گزارش اطالعات هزینه
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 گیرینتیجهبحث و 

بین مدیریت  ةبا هدف بهبود رویکرد مدیریت هزینه استراتژیک، این مقاله تالش نمود تا رابط

بررسی قرار دهد. در ارتباط با  هزینه ساختاری و اجرایی با عملکرد مالی را مورد مطالعه و

های زیست محیطی های زیست محیطی، در این مقاله بطور ویژه ارتباط بین هزینههزینه

)مدیریت هزینه اجرایی( و بکارگیری ابتکارات زیست محیطی )مدیریت هزینه ساختاری( و 

گویی به دو همچنین عملکرد مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این پژوهش بدنبال پاسخ

( تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری و اجرایی بر عملکرد مالی تاثیرگذار 5سوال زیر بود: )

ارتباط بین مدیریت هزینه   ( تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری تعدیل کنند7است؟ و )

 های زیر استنتاج شد:شرکت( یافته 571اجرایی و عملکرد مالی است؟ براساس نمونه آماری )

های زیست محیطی یکی از ابزارهای مهم مدیریت هزینه اجرایی بوده هزینه ردیابی -

تواند به هماهنگی هرچه بیشتر بین منابع سازمان و ساختار هزینه مربوطه از که می

های این ها( منجر شود. یافتهطریق اتخاذ تاکتیکهای کوتاه مدت )کاهش هزینه

های زیست ی بین ردیابی هزینهداردهد یک رابطة مثبت و معنیپژوهش نشان می

 محیطی و عملکرد مالی وجود دارد.  

ارائه ابتکارات زیست محیطی یکی از ابزارهای مهم مدیریت هزینه ساختاری بوده  -

تواند به هماهنگی هرچه بیشتر بین منابع سازمان و ساختار هزینه مربوطه از که می

یره ارزش و طراحی طریق اتخاذ استراتژیهای بلندمدت )مهندسی مجدد زنج

دهد یک های این پژوهش نشان میای متفاوت( منجر شود. یافتهساختارهای هزینه

داری بین بکارگیری ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی رابطة مثبت و معنی

 وجود دارد. 
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های زیست محیطی بطور غیرمستقیم ازطریق اجرای ابتکارات زیست ردیابی هزینه -

مالی تاثیرگذار است. بنابراین، هر دو مدیریت هزینه )ساختاری و محیطی برعملکرد 

 اجرایی( بر عملکرد مالی تاثیرگذارند. 

( حسابداری 7( مدیریت هزینه استراتژیک، )5تحقیقاتی )  سه حوز  این پژوهش دربر گیرند

باشد. همانگونه که آندرسون ( حسابداری بهای تمام شده می3مدیریت زیست محیطی و )

کند ادبیات مدیریت هزینه استراتژیک عمدتاً بر مدیریت هزینه اجرایی ( اشاره می7229)

پوشی مابین مدیریت هزینه ساختاری و اجرایی چشمتمرکز نموده و از پرداختن به روابط فی

تواند دهد مدیریت هزینه اجرایی میاین پژوهش بیانگر شواهدی است که نشان می نماید.می

ها امکان تجزیه اش بر مدیریت هزینه ساختاری و بازتعریف ساختار هزینهریتاثیرگذا ةبواسط

ی ای فراهم نماید. بعالوه، پژوهشهای قبلی در زمینهو تحلیل عملکرد را بنحوی شایسته

گسترش و تاثیرگذاری حسابداری مدیریت زیست محیطی تالشهای چندانی بعمل نیاورده و 

محیطی بصورت توصیفی و تجویزی صِرف پرداخته و از های زیست هزینه ةعمدتاً به مقول

(. نتایج حاصل از این پژوهش شواهد 7222اند )بوریت، ارتباط آن با عملکرد مالی غافل شده

های زیست محیطی بر عملکرد مالی با لحاظ نمودن مناسبی در ارتباط با تاثیر ردیابی هزینه

ت حسابداری بهای تمام شده حاوی شواهد نماید. ادبیامدیریت هزینه استراتژیک ارائه می

(. 7221یابی و عملکرد مالی است )پیتزینی، های هزینهتجربی کمی در مورد ارتباط بین رویه

-این پژوهش شواهد مناسبی در حمایت از وجود ارتباط مستقیم بین طراحی سیستمهای هزینه

و از طریق اتخاذ یک سری ای و عملکرد مالی و همچنین وجود ارتباط غیرمستقیم بین این د

 نماید.   اقدامات سازمانی )مدیریت هزینه ساختاری( ارائه می

آید. این پژوهش به یک جنبه از مدیریت هزینه توجه به محدودیتهای زیر ضروری بنظر می

های آن های زیست محیطی توجه نموده و از توجه به سایر جنبهاجرایی بنام ردیابی هزینه

های عملکرد زیست محیطی مالی و غیرمالی صرف نظر ستفاده از شاخصهمچون طراحی و ا

بهتر است این موارد مورد توجه پژوهشهای آتی قرار گیرند. بعالوه، این پژوهش به  ،نموده
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که بر پیشنهاد  - بکارگیری ابتکارات زیست محیطی -یک جنبه از مدیریت هزینه ساختاری 

 ةتوانند به مواردی همچون صرفهشهای آتی میارزش تمرکزدارد، توجه نموده است. پژو

-روی شرکت، انتخاب شرکا و طراحی روابط فیعملیاتی، تامین مالی و محدودیتهای پیش

کننده در زمینه طراحی سازمانی با لحاظ نمودن مدیریت زیست محیطی عرضه-مابین خریدار

 توجه نمایند.  
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 ی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماریها ضمیمه: بخش

 ی زیست محیطیها ردیابی هزینه

مدل مجدد مشخص  مدل اولیه ها بخش

 شده

بارگذاری استاندارد              R2بارگذاری استاندارد         
R2 

 ی نظارتیاه هزینه

 ها ی بازیافت و دفع زبالهها هزینه

 های مرتبط با رفع و یا اصالح تجهیزات آالینده هزینه

 وریهای مرتبط با ارتقاء کارایی و بهرهزینه

های مرتبط با بکارگیری سیستمهای کنترلی و هزینه

  مدیریت زیست محیطی

 

 برازش مدل

 
 

 قابلیت اطمینان

 واریانس

987/2 

877/2 

892/2 

918/2 

825/2 

 
X2(5)=35.021 p=0.053 

NNFI=0.94 
GFI=0.95 

RMSEA=0.032 
 

87/2 

17/2 

 

 

 اجرای ابتکارات زیست محیطی

مدل مجدد مشخص  مدل اولیه ها بخش

 شده

بارگذاری استاندارد                          
R2 

بارگذاری استاندارد                          
R2 

 و محصوالت  طراحی مجدد فرایندها

 جایگزینی یا تعویض قطعات و تجهیزات

 کاری کاهش ضایعات و دوباره

 بازیافت ضایعات

  مصرف کمتر انرژی و مواد اولیه

 
 برازش مدل

127/2 

152/2 

131/2 

238/2 

132/2 

 
X2(5)=75.53 p=0.021 
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 آلفای کرونباخ

 قابلیت اطمینان

 واریانس

NNFI=0.93 
GFI=0.94 

RMSEA=0.047 
 
81/2 

82/2 

39/2 

 

 عملکرد مالی

مدل مجدد مشخص  مدل اولیه ها بخش

 شده

بارگذاری استاندارد                          
R2 

بارگذاری استاندارد                          
R2 

 رشد فروش

 سودآوری

 نسبت سود عملیاتی به فروش

 بازگشت سرمایه گذاری

 

 برازش مدل

 
 

 قابلیت اطمینان

 واریانس

823/2 

817/2 

991/2 

937/2 

 
X2(5)=14.41 p=0.537 

NNFI=0.95 
GFI=0.96 

RMSEA=0.018 
82/2 

15/2 
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