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  چكيده
به ارائه الگويي براي تاب آوري شركت  تاب آوري، ظرفيت سيستم براي جذب آشفتگي ها همراه با حفظ ساختار و عملكرد تعريف مي شود. پژوهش حاضر

ي روابط علَي ميان سازه هاي چشم انداز مديريت اجرايي، تجربه حسابداري، فرهنگ اداري و امور شركت، عملكرد عموم شهروندان و نيبشيپها از طريق 
ها از گردآوري داده جهت بوده و مورد بررسي يهاشركتو كارشناسان مالي  ، مديران پژوهشجامعه آماري اين تاب آوري شركت ها پرداخته است. 

بر اساس رويكرد مدل يابي ساختاري ي مربوط هالينمونه، تحل يهاپايايي و روايي داده يهاآزمون انجام پس از است. شدهاستفاده نامه استانداردپرسش
چشم انداز بلند مدت اجرايي اثر معني داري بر پيش بيني تاب  نتايج تحقيق نشان داد كه تجربه حسابداري، فرهنگ اداري و امور شركت وصورت گرفت. 

  .آوري مالي دارد. اما عملكرد عموم شهروندان تاثير معني داري بر پيش بيني تاب آوري مالي ندارد
  

  رمايه، بازار س، تجربه حسابداري، فرهنگ اداري و امور شركت، چشم انداز بلند مدت اجراييسازمانيتاب آوري : هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

با نگاهي دقيق به جهان پيرامون، اين حقيقت آشكار مي شود كه جهان 
توان هاي جهان امروز ميامروز تفاوت بسيار با گذشته دارد. از ويژگي

جهاني سازي اقتصاد، توليد انبوه ظرفيت مازاد در اكثر بازارها، رقابت بر 
، دانش اطالعات و مبناي زمان، حجم انبوه اطالعات و كارايي ارتباطات

بيانگر يكپارچگي و  موضوعاين  ،در بازار اشاره كرد ءقدرت روزافزون رقبا
وري شركت ها و سازمان ها آپيچيدگي بازارهاي جهاني و پويايي محيط فر

است. در چنين فضايي اين سوال اساسي مطرح مي شود كه راز تاب آوري 
  . ]23[ و موفقيت سازمان ها در بازار رقابتي امروز چيست

داخلي و تاب آوري و پايداري در اكثر مطالعات  ،بحث ماندگاري هامروز
وجود مطرح است و همواره شاهد هستيم كه بازارهاي مختلفي خارجي 

براي اينكه يك بازار به طور  ،هاها يا گروهشركتدر نهايت  ودارد 
د بهاي گزافي براي آن مي صاري در اختيار خودشان داشته باشانح
رقابت هاي بي رحمانه براي تاب "طبيعت دنياي در به هر حال  .زندپردا

 كه در اختيار فرد يا مطرح است و تالش بر اين است "آوري و پايداري
. تاب آوري در برابر بحران ها يكي از مفاهيم بسيار مهم گروه خاص باشد

نظري و كاربردي در مديريت بحران در سال هاي اخير بوده است. اين 
به طرز گسترده اي در مورد جوامع تاب آور به كار گرفته شده مفهوم 

است. سازمان هاي تاب آور، سازمان هايي هستند كه به دليل آمادگي و 
نمايند مي برنامه ريزي و انعطاف پذيري بااليي كه در خود ايجاد مي

قادر به و همچنين  هاي كم پشت سر بگذارندتوانند بحران ها را با هزينه
اين كه  شوند) بحران هاي مالي اخير(بيني نشده هاي پيشبا شوكمقابله 

پايدار ماندن و در برخي موارد باعث رونق پيدا كردن سازمان  منجر بهامر 
 .]9[ ها مي شود

تاب آوري به عنوان مفهومي كليدي كه روز به روز بر فراگير شدن آن 
دارد. در حال افزوده مي شود، نياز به تجزيه و تحليل از ابعاد مختلف 

درگير برنامه ريزي براي تاب آوري، رويكردهاي  يحاضر، بيشتر نهادها
متفاوتي را براي پيش بيني، انداز گيري و نظارت بر تاب آوري استفاد مي 

گردد كه خود را ميبيشتر به جواني كاربرد مفهوم بر كنند . علل اين تنوع
اخص ها بروز مي دهد. به صورت ابهام در تعريف و در نتيجه اختالف در ش

گيري و پيش هلعمل شفافي در مورد چگونگي اندازبه هر حال، اگر دستورا
بر آن وجود نداشته باشد، تصميم گيران قادر نخواهند  متاثربيني عوامل 

بود دست به انتخاب هاي آگاهانه در مورد سياست ها، برنامه ها يا دخالت 
  .]22[ بزنندهايي كه بيشتر بر تاب آوري مؤثر هستند، 

آوري مالي داشته مدت تاب مدت يا كوتاه ها براي اينكه در طوالنيشركت
باشند، فقط به مسئوليت اجتماعي وابسته نيستند؛ بلكه به اخالق 

. هدف شركت هاي ]14[ حسابداري و كيفيت مطلوب نيز احتياج دارند
  به سهامي و مديران آن ها، بيشينه سازي ارزش حقوق صاحبان سهام و 

pakmaram@bonabiau.ac.ir *  
 
 
 



 رانيا هيشركت ها در بازار سرما آوري¬بر تاب يطيمح ينقش سازه هاوحيد جعفري و همكاران/

54 
 

. بيشينه ]9[ بيان ديگر، بيشينه نمودن ارزش شركت و سهام آن است
كردن ارزش شركت، مستلزم بكارگيري بهينه منابع مالي و كسب بازده و 

اي ترين ركن بحث كيفيت شركت، مخاطره متناسب است و همچنين پايه
  ن ارزش شركت است. از اين اطمينان يافتن از اداره شركت و بيشينه كرد

رو با توجه به نقش عوامل موثر بر تاب آوري مالي شركت، يكي از مقوالت 
بسيار مهم در راستاي اين امر، افزايش تاب آوري مالي شركت است تا با 
استفاده از آن بتوان راهبردهاي الزم را در جهت افزايش تاب آوري مالي و 

   شركت ها تدوين نمود.فعاليت تداوم 
تاب آوري، به معناي توانايي و ظرفيت يك سازمان در مواجهه و مقابله با 
بحران ها و چالش ها و توانايي بازگشت به شرايط عادي كسب و كار، 
ويژگي بسيار مهمي است كه سازمان ها بايد براي بقا و تداوم كسب و 

نمي كارشان به آن مجهز باشند. با اين حال، نگراني صرفاً منوط به فجايع 
شود؛ بلكه انحراف ها و عدم قطعيت هاي كوچكي هم كه سازمان ها را با 

. جوامع براي اينكه تاب آور ]21[چالش روبرو مي كنند مد نظر هستند 
باشند بر خدمات فراهم شده توسط سازمان ها متكي هستند، تا آنها را 

قادر  برنامه ريزي، پاسخ و بازيابي موقعيت هاي اضطراري و بحران هابراي 
  . ]25[سازند

در بازار  هاشركتآمده در زمينه تاب آوري  به وجودبه مشكالت  با توجه
 هاشركتآوري سرمايه ايران، هدف اين پژوهش چگونگي درك ميزان تاب

در قبال سازه هاي چشم انداز مديريت اجرايي، تجربه حسابداري، فرهنگ 
با توجه همچنين، عملكرد عموم شهروندان است. و  اداري و امور شركت

ارائه الگويي براي تاب آوري  ينهزم در كشورشده در انجام مطالعاتبه 
كه در  خواهد داد را مورد آزمون قرار ييهاحاضر مؤلفه پژوهشها، شركت

، اين پژوهش در رونيا ازمورد بررسي قرار نگرفته است. تحقيقات قبلي 
در  هاشركتب آوري است كه چه الگويي براي تا سؤالپي پاسخ به اين 

پيش بيني  ،سؤالپاسخ به اين  منظوربهبازار سرمايه ايران مناسب است؟ 
شود. يممطالعه  هاشركتروابط علّي سازه هاي معرفي شده و تاب آوري 

رود نتايج پژوهش حاضر بتواند به مديران، تحليل گران مالي، يمانتظار و 
در قبال  هاشركتر تاب آوري در درك بهت نفعانيذگذاران و ساير يهسرما

سازه هاي چشم انداز مديريت اجرايي، تجربه حسابداري، فرهنگ اداري و 
را در اتخاذ  هاآنامور شركت، عملكرد عموم شهروندان، كمك كرده و 

  گذاري كمك نمايد. يهسرماهاي صحيح مالي و يمتصم
 ي مرتبط باهاپژوهشتحقيق حاضر با طرح مباني نظري و پيشينه 

هاي برگرفته از مسئله و يهفرضموضوع و همچنين تبيين روش پژوهش و 
ها يهفرضمباني نظري پژوهش ادامه يافته و سپس به تشريح نتايج آزمون 

گيري و پيشنهادات كاربردي بيان مي يجهنتيت درنهاپرداخته است؛ و 
  گردد.

  مباني نظري، ادبيات و فرضيه ها - 2

حالت  بازگشت پذيري و كشساني،در فرهنگ لغت، خاصيت  1تاب آوري
. ريشه تاب آوري از علم فيزيك گرفته شده ]8[ ارتجاعي معنا شده است

                                                            
 ١Resilience 

است و به معني جهيدن به عقب است. به همين خاطر گفته شده كه تاب 
آوري عبارت است از سرعت بازگشت سيستم به حالت تعادل. بعضي از آن 

كنند و برخي هديدها ياد ميبه توان مقاومت كردن در برابر مخاطره ها و ت
در رفتار و  ]3[دانندآوري را خالصي يافتن از پيامدها ميديگر تاب

سازماني؛ توانايي مديريتي در مواجهه با آسيب پذيري ها و محدوديت ها 
است. پيش نياز اصلي موفقيت در اين حوزه، تمايل سازمان به تطبيق با 

مان هايي هستند كه به محيط جديدش است. سازمان هاي تاب آور ساز
دليل آمادگي و برنامه ريزي و انعطاف پذيري بااليي كه در خود ايجاد مي 

 .كنند مي توانند بحران ها را با هزينه هاي كم پشت سر بگذارند

مفهوم تاب آوري و مقابله با مخاطرات براي جلوگيري از ايجاد بحران در 
در حوزه  2008ال يك جامعه، موضوعي است كه بعد از بحران مالي س

اقتصاد به آن توجه بيشتري شد و محور مباحث اصلي مجامع بين المللي 
، اتحاديه 20اقتصادي همچون بانك جهاني، مجمع جهاني اقتصاد، گروه 

توسعه جهاني بانك  2014اروپا قرار گرفت. به طور نمونه در گزارش 
داووس،  2013توسعه انساني سازمان ملل، اجالس  2014جهاني، گزارش 

ريسك  2013اتحاديه اروپا، گزارش  2020تا  2010سند استراتژي رشد 
در استراليا بحث  20گروه  2014جهاني مجمع جهاني اقتصاد و اجالس 

 الملليبين مجامع مباحث درتاب آوري محور اصلي مباحث بوده است. 
يكي از ويژگي هاي توسعه يافتگي به شمار آمده و  آوريتاب اقتصادي

آن باعث از بين رفتن دست آوردهاي توسعه در صورت بروز مخاطره  نبود
  ].4[ خواهد شد

جوامع براي اينكه تاب آور باشند بر خدمات فراهم شده توسط سازمان ها 
متكي هستند، تا آنها را برنامه ريزي، پاسخ و بازيابي براي موقعيت هاي 

ان واكنش و تاب آوري، به عنو. ]25[اضطراري و بحران ها قادر سازند
سازگاري ذاتي افراد و جوامع در برابر مخاطرات است؛ به طوري كه آن ها 
را قادر به كاهش خسارات و زيان هاي بالقوه ناشي از مخاطرات سازد. به 
دليل به هم پيوستگي وسيع در سطح اقتصاد كالن، تاب آوري مالي نه 

ا وابسته تنها به ظرفيت هاي شغلي افراد بلكه به ظرفيت همه نهاده
. همچنين تاب آوري مالي به عنوان توانايي جامعه براي ]22[است

سازگاري اجتماعي و اقتصادي كه در معرض مخاطرات طبيعي قرار دارد 
تاب آوري داراي دو مؤلفه است: ظرفيت جامعه  نوع تعريف مي شود. اين

براي بازگشت به شرايط اقتصادي پيش از حادثه و دوم ظرفيت جوامع 
كاهش در معرض خطر قرار گرفتن حوادث و مخاطرات آينده است براي 

]12[.  
آوري مالي حداقل سه توانايي مستتر در يك اقتصاد را نشان مي تاب 

توانايي مالي در اجتناب از شوك ها: هنگامي كه تكانه خارجي . 1: دهد
منفي يك بخش اقتصاد را تحت تأثير قرار مي دهد، به آساني منابع به 

توانايي مالي . 2ر كه تقاضاي بيشتري دارد انتقال پيدا مي كند. بخش ديگ
 .در اجتناب از شوكها مي تواند نقطه مقابل آسيب پذيري اقتصاد باشد

توانايي مالي در تحمل اثر شوك ها: هنگامي اتفاق مي افتد كه اثرات 
نامطلوب شوك ها جذب يا خنثي مي شوند. اين نوع تاب آوري هنگامي 

است كه اقتصاد مكانيسم هايي براي كاهش اثرات شوكها دارد  امكان پذير
و با جذب شوك همراه است. براي مثال وجود يك بازار مالي انعطاف 
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پذير، نيروي كار داراي چندين مهارت مي تواند به عنوان ابزاري براي 
توانايي مالي در بازيابي سريع از شوك هاي . 3. جذب شوك استفاده شود

كننده خارجي: اين توانايي با استفاده از ابزارهاي  اقتصادي تخريب
سياستي جهت مقابله با اثرات شوك هاي منفي تقويت مي شود. براي 
مثال در شرايط مالي قدرتمند، سياست گذاران مي توانند از كاهش 
ماليات جهت مقابله با اثرات شوك استفاده كنند. درواقع اين نوع تاب 

  ].8[ است همراه بلمتقا اقدامبا آوري با شوك 
 چهار عامل مهم به استناد به مباني نظري و پيشينه پژوهش، به طور كلي

  :باشند موثرمي توانند  شركت هادر تاب آوري  به عنوان عوامل محيطي
تجربه حسابداري به دانش و مهارتي اشاره دارد كه : تجربه حسابداريالف) 

ا درك عمليات توسط راي شركت ارزش افزوده ايجاد مي كند. تجربه بب
اظهار مي  ]17[ذهن خودمان ساخته مي شود. عالوه بر اين مارزوكي 

دارد كه تجربه بايد با دانش ما در ارتباط باشد. يكي از ويژگي هاي دانش 
و تجربه براساس دانش ذهني؛ مهارت ها، درك عميق است كه منجر به 

شود. ي ميدانش جمعي، هنجارها و روال ها و يا مهارت هاي سازمان
گيرد و تجربه باال ان داد كه دانش از تجربه نشات ميبنابراين مي توان نش

   .متناسب با تخصص بدست مي آيد

فرهنگ اداره امور شركت به عنوان  ا:فرهنگ اداره امور شركت هب) 
محيط اعتماد، اخالق، ارزش هاي اخالقي و اعتماد به نفس كه كاركنان با 

در شركت ترغيب مي شوند. به عبارت ديگر فرهنگ هدايت به اين رفتارها 
اداره امور شركت ها انگيزه شركت براي داشتن فرهنگ با باالترين 
استاندارد اخالقي است. در حالي كه حاكميت شركتي مربوط به ايجاد 

 است يتعادل بين اهداف اقتصادي و اجتماعي بين اهداف فردي و گروه
ملكرد عموم شهروندان سازماني يا ع: عملكرد عموم شهروندانپ)  ]22[

عملكرد عموم شهروندان را مي توان به عنوان رفتار خوب شركت ها كه نه 
تنها بر مشاركت تاكيد مي كنند بلكه تمركز بر مسئوليت اجتماعي مانند 
توجه به جامعه و توجه به الزامات اجتماعي است كه شركت ها مجبورند 

رانش اي برخورد شركت با سهامدريف شهروندي يعني شيوه هاعمطابق ت
از جمله كاركنان، سهامداران، مشتريان، تامين كنندگان و جوامعي كه در 

 تامين و مشتريان سهامداران، كاركنان،آن واقع شده اند، اشاره دارد. 
فعاليت  نوع 4 از را خوب شهروند ها شركت كنند مي ادعا كنندگان

بند به قوانين و مقررات است منافع تجاري كه پاي. 1شناسايي مي كنند: 
(منافع) بهره ذينفعان و جوامع است كه به طور مستقيم به  يتلاين فعا

 . گسترش2 بازار كمك مي كنند.  بسودآوري و رقابت خود در انتخا
 هكوتا منافع تواند مي كه است جوامع و سهامداران نفع به شخصي منافع

گيري اي شركت اندازهبر ،گيري استكه قابل اندازه مدت و ميان مدت
توسعه و گسترش منافع شخصي و بلند مدت كه فعاليت اجتماعي . 3كند. 

به طوري كه اثرات مهمي در ، مانند آموزش و يادگيري را منجر مي شود
كه  به شكليترويج منافع مشترك . 4ادامه موفقيت شركت داشته باشد. 

ن انتظار دريافت سهامداران بدو به طوري كهشرايط جامعه را بهبود دهد 
  .]17[ از شركت حمايت مي كنند ،منافع ملموس مستقيم

چشم انداز بلند مدت اجرايي براي  ي:چشم انداز بلند مدت اجرايت) 
نظر يك سازمان  داللت بر توجه به وضعيت آينده يا مورد ،عمليات اجرايي

كه چه هدفي دارد و مسير استراتژيك سازمان چيست تعريف مي شود. 
چشم انداز بلندمدت را هدف كلي سازمان مي داند كه به  ]13[فريمن 

صورت ايده آل انتظارت سهامداران اصلي شركت را نشان مي دهد. برخي 
تحقيقات رابطه معنادار بين چشم انداز و همچنين ارتباط آن با نتايج 

 . استمطلوب سازمان را به اثبات رسانده 

ط علّي ابعاد پايداري به بررسي روابكه  ]20[در پژوهش پوتانگ 
پرداخته شد، نمايان ساخت كه عناصر  هاشركتحسابداري با بقاي 

ي داوطلبانه، شفافيت، هاتيفعالپايداري حسابداري (اخالق حسابداري، 
ي هاشركتافشاي سرمايه انساني و مسئوليت اجتماعي) با بقاي 

 است. داريمعندر بورس اوراق بهادار تايلند مستقيم و  شدهرفتهيپذ

به بررسي اثر چرخه عمر بر ساختار سرمايه، اثر  ،]23[سويونو و همكاران 
ساختار سرمايه بر عملكرد شركت و نقش تعديل كنندگي هر مرحله از 

 آنها. پرداختند شركت عملكرد چرخه عمر بر رابطه بين ساختار سرمايه و 
 2015 تا 2010سالهاي طي اندونزي بورس شركتهاي نمونه از استفاده با

اهميتي بر ساختار سرمايه دارد.  نشان دادند كه چرخه عمر تأثير با
با عملكرد شركت  و معني داريهمچنين ساختار سرمايه رابطه مثبت 

دارد. عالوه بر اين، نتايج اين پژوهش نشان داده است كه مراحل ظهور و 
اهميتي بر رابطه بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت  تأثير با ،رشد

 .ارندد

از شركتهاي پذيرفته شده در  تعدادي، با استفاده از ] 18[مازومدر و ميترا 
اثر چرخه عمر شركتها را بر  2013تا  2004بورس بنگالدش طي سالهاي 

بررسي قراردادند. نتايج اين پژوهش  تصميم گيري تأمين مالي آنها مورد
حله بلوغ نشان داده است كه ميزان اهرم مالي در شركتهايي كه در مر

نسبت به ساير شركتهايي كه در مراحل ظهور، رشد و افول قرار دارند، 
 .كمتر است

، در پژوهشي با عنوان پايداري گزارشگري و ارزش ]16[و همكاران لوح
شركت پرداخته و به اين نتيجه دست يافته اند كه پايداري گزارشگري 

موجب مالي موجب افزايش ارزش شركت شده و حاكميت شركتي نيز 
 .تقويت ارتباط اين دو متغير مي گردد

، در پژوهشي به بررسي تاثير گزارشگري پايدار بر سودآوري ]6[آسوگيو 
به اين نتيجه دست   پرداخته و 2016تا سال  2015شركت ها از سال 

يافته است كه گزارشگري پايدار موجب افزايش بازده حقوق صاحبان 
  .شركت ها مي شود سهام، بازده دارايي ها و حاشيه سود

مديريت انعطاف پذيري زنجيره ، در پژوهشي با عنوان ]23[سنتوبلي 
به بررسي  تأمين براي پيگيري استراتژي هاي تجاري و زيست محيطي

 انعطاف پذيري به عنوان يك موضوع مهم در زمينه مديريت استراتژيك
اختالالت براي مقابله با پرداخته و به اين نتيجه دست يافتند كه شركتها 

هاي تأمين، و زنجيرههاي تك مالكي بنگاهمديريتي و زيست محيطي 
به بهبود درك  كه اين پژوهش پذير طراحي كنندهاي تجاري انعطافمدل

آوري هاي مختلف آزمايش شده تجربي در توسعه مفهوم تابتأثير سازه
  آوري نمود.فراواني در خصوص تاب كمك

 يداريكه اصول پا نمودنداستدالل پژوهشي ، در ]7[بالوگاني و همكاران 
 يو اجتماع يطيمح ستي، زياقتصاد راتيتأث رندهيبرگ در دي، باياتيعمل
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تواند مقاومت شركت را يم كه نهايتا اين امرشركت باشد،  كيعملكرد 
با استفاده از داده  قيتحق .كند تيآن حما ياز رشد و بقا و بهبود بخشد

شاخص ( داريپا ديسكشور، شاخص سررمختلف صنعت و  يبخش ها يها
 اتيعمل يداريمدل بلوغ پا ياز جمع آور ي)، ناشانعطاف پذيري و پايداري

سطح اول از  يكپارچگينشان دهنده  نيكند. همچنيرا مشخص م
 يبررس يبراچارچوب مشترك  كيدر  يآورو تاب يداريپا يشاخص ها
 پژوهش مذكوراست. شركتها  يو عملكرد مال يآورتاب يهاتيرابطه قابل

و عملكرد شركت ها  يداريپا يها وهي، شيآورتاب نيمرور روابط ب هب
 داريپا كيبا هدف استراتژ يسودآوركه  رسدو به اين نتيجه ميپردازد مي

  .دهد ينشان نم يدار يرابطه معن
، در پژوهشي به بررسي رابطه معيارهاي سودآوري و ]5[نمازي و همكاران 
مطالعه:  زار سهام با تأكيد بر جريان وجوه نقد (موردريسك با ارزش با

شركتهاي رو به رشد و رو به افول) پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد كه 
و پنجم چرخة عمر است. به گونه تفاوت هاي چشمگير ميان سطوح دوم 

تأثير  كه صنايع موجود در مرحله دوم چرخه عمر(رشد)، تحت اي
نتايج نشان دهنده اين است كه روش  گيرند.متغيرهاي سودآوري قرار مي

الگوهاي جريان نقدي براي تعيين مراحل چرخة عمر؛ روش تفكيك 
كننده بهتري است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه شركت هاي موجود 
در مرحله رشد كه سود هر سهم، بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان 

هاي موجود بيشتر است و شركت ازار سهام آنهاسهام بااليي دارند، ارزش ب
در مرحله افول با توجه به ضرايب مثبت متغيرهاي نسبت ارزش بازار به 
ارزش دفتري و نسبت قيمت به سود و ارزش دفتري هر سهم، ارزش بازار 

، به بررسي تاثير ساختار ]2[ رسولي و فخرايي .سهام آنها بيشتر مي شود
ها در بورس اوراق بهادار سرمايه و ساختار مالكيت بر بقاي شركت 

پرداخته و به اين نتيجه دست يافتند كه ميان ساختار سرمايه و باقي 
تاثير  ،شركت ها، رابطه معكوس و معناداري وجود دارد و مالكيت عمده

 .معكوس بر بقاي شركت ها دارد

 تحقيق ،محققين توسط شده انجام گسترده منابع بررسي به توجه با
به ارائه  فوق در شده اشاره خارجي وهش هاپژ اين زا هيچكدام ، در حاضر

، در پژوهش و همچنينمدلي براي تاب آوري شركت ها پرداخته نشده 
در داخل كشور هيچكدام از متغيرهاي مورد نظر در اين  مورد بررسيهاي 

  .پژوهش مرتبط با سوال اصلي پژوهش مورد بررسي قرار نگرفته است
  ي پژوهشهاهيفرض

، هاشركتدر رديابي الگوي تاب آوري  ]19[با پيروي از رويكرد پونومارو 
زير  شدهنيتدوي هاهيفرضمستقيم بر اساس  صورتبه شده نيتدومدل 

  آزمون شده است.
 ريتأث هاشركتفرضيه اول: چشم انداز بلندمدت اجرايي بر تاب آوري 

  .گذارديم
  .گذارديم ريتأثكت ها آوري شررضيه دوم: تجربه حسابداري بر تابف

  .گذارديم ريتأثآوري شركت ها سوم: فرهنگ اداري و امور بر تاب فرضيه
 ريتأثآوري شركت ها تاب فرضيه چهارم: عملكرد عموم شهروندان بر

  .گذارديم
آوري مباني نظري در رديابي الگوي تاب و شدهنيتدوفرضيه هاي 

  است: شدهنيتدو) 1(شكل صورت به، الگوي مفهومي پژوهش هاشركت

  )2012(پونومارو، ): الگوي مفهومي پژوهش1شكل(

  روش شناسي - 3

از طريق  هاشركتآوري وهش حاضر، ارائه الگويي براي تابهدف پژ
ي روابط علَي ميان سازه هاي چشم انداز مديريت اجرايي، تجربه نيبشيپ

اب د عموم شهروندان و تحسابداري، فرهنگ اداري و امور شركت، عملكر
 نظر ازهدف، كاربردي و  برحسبها است. اين پژوهش آوري شركت

نوع پيمايشي مبتني بر تحليلي از - ، توصيفيهادادهي گردآوري هاروش
به روش  هاهيفرض. براي آزمون باشديميابي ساختاري رويكرد مدل

-smartآماري  افزارنرم  3,2,7ي معادالت ساختاري، از نسخه سازمدل

pls شد. زماني كه حجم مشاهدات اندك است يا توزيع نرمالي  استفاده
. ]1[است  smart-plsيي نظير  افزارهانرمي ريكارگبهندارد، ترجيح بر 

مدل مسير كمترين مجذورات جزئي با دو مجموعه از معادالت ساختاري 
ني يا مدل اندازه گيري) خطي(مدل دروني يا مدل ساختاري و مدل بيرو

ل ساختاري، رابطه بين متغيرهاي مكنون و مدل اندازه شود. مدتعريف مي
نشانگرهاي مشاهده شده را معين گيري، ارتباط بين متغيرهاي مكنون و 

و حضوري در مرحله  2كند. همچنين، از روش پرسشنامه آنالينمي
ي معادالت ساختاري مبتني بر سازمدلگردآوري اطالعات و رويكرد 

استنتاج استفاده نموده است. در همين در مرحله  3حداقل مربعات جزئي
صي اين مدلسازي (داوري راستا در پژوهش حاضر  بر اساس روش اختصا

برابر بيشترين روابط در بخش  10حداكثر مقدار نمونه از  ]1[و رضازاده
در بورس اوراق بهادار تهران كه واجد  شدهرفتهيپذي هاشركتساختاري، 

ري انتخاب و مطالعه شدند: سال مالي شرايط زير بودند، براي جامعه آما
 1396تا  1385باشد؛ در قلمرو زماني  1396اسفند  29شركت منتهي به 

 جزبهدر بورس اوراق بهادار تهران فعال باشد؛ فعاليت اصلي 
 منظور به ي مالي، بانكي و ليزينگ داشته باشد.گرواسطهي، گذارهيسرما

ي هاشركترشناسان مالي پخش پرسشنامه در بين مديران مالي يا كا
آنالين و حضوري  صورت بهي اجتماعي هاشبكه، از طريق مطالعه مورد

شركت  72ي شد. مراجعات منتهي به پخش پرسشنامه آورجمعاطالعات 
، مردود هادادهيا صحت  تيكفاعدممورد به دليل  19بود كه از اين تعداد 

رساند. در مورد  شركت 53شناخته شد و تعداد مشاهدات  صحيح را به 
ي معادالت ساختاري نيز بايد گفت، سازمدل روش دركفايت حجم نمونه 

                                                            
٢ https://survey.porsline.ir 
٣PLS (Partiallesat square) 
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، ]11[و همكاران  4، طبق نظريه چنميتعمقابلبراي كسب نتايج معتبر و 
مورد به ازاي هر پارامتر برآورد شده باشد و  10حجم نمونه بايد نسبت 

رامتر پيشنهاد مورد را به ازاي هر پا 5همچنين مطالعات ديگري نيز 
. بنابراين، با توجه به مدل ساختاري اين پژوهش، مشاهدات ] 17[ اندكرده

در  .كنديممورد) به لحاظ آماري كفايت  53شركت) موجود(- (پرسشنامه
(تاب آوري شركت ها)، متغيرهاي  زادرونمطالعه حاضر، متغير مكنون 

هنگ اداري و مستقل (چشم انداز مديريت اجرايي، تجربه حسابداري، فر
امور شركت، عملكرد عموم شهروندان و تاب آوري شركت ها) به روش 

 اين پرسشنامه سؤاالتسنجيده شده است.  شده استانداردپرسشنامه 
و  ]19[وانيتچاكيت پوتانگ و اوساها شده استاندارداز پرسشنامه رفته برگ

ژوهش ي ابزار پسازيبوم، براي توسعه و عالوهبهاست.  ]20[پونومارو 
استادان دانشگاه و  نظر ازمتناسب با محيط كشور و تائيد روايي آن، 

) اطالعات مربوط به 1خبرگان بازار سرمايه كشور بهره برده شد. جدول (
  .دهديممتغيرهاي پژوهش را نشان 
  ): متغيرهاي مدل پژوهش1جدول(

 منبع تعداد سوال نقش، نوع و ساختار متغير
چشم انداز مديريت 

 اجرايي

  مستقل، ادراكي و انعكاسي

5  

پونومارو 
)2012(  

 4  تجربه حسابداري
فرهنگ اداري و امور 

  4 شركت

 4  عملكرد عموم شهروندان
 8 وابسته، ادراكي و انعكاسي  تاب آوري

  يافته ها - 4

ير مالي يا رئيس حسابداري مد، در سمت دهندگانپاسخدرصد  82حدود 
درصد از  80الت بيش از و مرد بودند. همچنين، سطح تحصي

است كه اين  ذكر انيشاكارشناسي ارشد و باالتر بوده و  دهندگانپاسخ
دسته از افراد، مشاركت بهتري از حيث قبول پاسخ به پرسشنامه و كيفيت 

ي هاسازه صورتبهمدل پژوهش، متغيرها در . اندداشتهگويي پاسخ
 استفادهي هاروشو  ي گرديد. مراحل كارسازمدلانعكاسي سطح باالتر، 

  ) است.3مطابق جدول ( شده
  هادادهخالصه مراحل تحليل  ):2( جدول

ارزيابي مدل 
  يريگاندازه

  (اعتبار بيروني)

  پايايي
  هاشاخصپايايي 

  ي بودنبعدتكبررسي 
  آلفاي كرونباخ
  پايايي مركب

  روايي

 و تشخيصي (AVE)روايي همگرا

  و الكرمعيار فرنل   روايي افتراقي
هم   و هاسازههمبستگي 

 (VIF)ي چندگانهخط

بررسي اعتبار 
  اشتراك

  برآورد ضريب مسيرارزيابي مدل 
                                                            

٤ Chin 

  ساختاري
  (اعتبار دروني)

  (R2)ضريب تعيين
  نيبشيپارتباط 

ي هاشاخصبررسي 
  كيفيت مدل

  وارسي اعتبار اشتراكي
  وارسي اعتبار حشو

جذور ميانگين و ريشه م (GOF)معيار نيكوئي برازش
 (SRMR)باقيمانده

  هاهيفرضمربوط به هر يك از  Zبررسي ضرايب معناداري   هاهيفرضآزمون 

  ): بررسي كيفيت مدل اندازه گيري3جدول(

 روايي همگرا  پايايي تركيبي  آلفاي كرونباخ سازه

  560/0  897/0  866/0 سازمانيتاب آوري
  605/0  860/0  783/0 تجربه حسابداري

  681/0  895/0  843/0 عموم شهروندانعملكرد
  532/0  849/0  788/0 فرهنگ اداري و امور شركت
  540/0  824/0  720/0 چشم انداز بلند مدت اجرايي

  
و  هاسازهي(مدل بيروني)، پايايي و روايي ريگاندازهارزيابي مدل  منظوربه

اي ). آلفاي كرونباخ و پايايي مركب بر4(جدول  شوديمارزيابي  هاشاخص
آمد. همچنين، تمام  به دست 7/0ي مدل بيشتر از هاسازههر يك از 

ي هاسازهبررسي روايي  منظوربهاز پايايي الزم برخوردار بودند.  هاشاخص
مدل، از روايي همگرا و روايي تشخيصي استفاده شد. معيار متوسط 

ي مدل، هاسازهبراي ارزيابي روايي همگراي تمام  شدهاستخراجواريانس 
   شدهاستخراجاست و با توجه به اينكه جذر ميانگين واريانس  5/0بيشتر از 

ي ديگر است، هاسازهدر قطر ماتريس بيشتر از همبستگي يا سازه با 
بنابراين مالك مذكور نيز از حد قابل قبولي برخوردار است. بنابراين، 

  ي مدل از روايي مناسبي برخوردار هستند. هاسازهكيفيت 
ارزيابي مدل ساختاري(مدل دروني)، پس از محاسبه ضرايب  منظور به

دستور  لهيوس بهمسير، بارهاي عاملي و واريانس تبيين شده متغيرها 
داري مسيرها و بارهاي عاملي با استفاده از روش ، معني PLSالگوريتم 

.  نتايج شوديمبررسي   tبراي به دست آوردن مقادير 5بوت استراپ
  .گردديممشاهده  5ر جدول معناداري مسيرها د

ها هاي پژوهش و معناداري آنكه در جدول رابط بين سازه طورهمان
آوري معنادار بوده است ؛ مسير تجربه حسابداري و تابشوديممشاهده 

)P<0.004 ، (تجربه حسابداري  ريتأثسوال فرضيه اول مبني بر  رونيا از
  .شوديمتائيد  هاشركتآوري بر تاب

باشد آوري نيز معنادار نميبر تابملكرد عموم شهروندان مسير ع 
)P<0.122فرضيه دوم مبني بر تاثير عملكرد عموم شهروندان  ) ، بنابراين

  . شوديمها تائيد نآوري شركتبر تاب
)، پس  P<0.001آوري معنادار است (مسير فرهنگ اداري و امور بر تاب

آوري شركت ها امور بر تابفرضيه سوم مبني بر تاثير فرهنگ اداري و 
آوري انداز بلندمدت اجرايي بر تابمسير چشم . و نهايتاًشوديمتائيد 

)، بنابراين  فرضيه چهارم مبني بر تاثير چشم انداز P<0.028معنادار بود (
                                                            

٥ Bootstrapping 
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  . شوديمها تائيد آوري شركتبلندمدت اجرايي بر تاب
ي برازش ريگاندازهراي ي، ببررس موردي و ساختاري ريگاندازهي هامدلدر 

ي از ضريب ساختارمدل بيروني از ميانگين اشتراك و براي برازندگي مدل 
درصدي  دهندهنشان. مقدار ميانگين اشتراك شوديماستفاده   R2تعيين

و  شوديمسازه متناظر توجيه  لهيوس بهاست كه  هاشاخصاز تغييرات 
ذكر  5/0 را بيشتر از براي اشتراك آماري  قبول قابلپژوهشگران سطح 

 دهندهنشانكه  R2). با توجه به مقادير 2008و همكاران، 6(لي اندكرده
  برازش مناسبي دارد.  شده ارائهتوانايي مدل در توصيف سازه است، مدل 

  هاآني پژوهش و معناداري هاسازه): بررسي روابط بين 4( جدول

ضريب   مسير
  مسير

انحراف
 معيار

 تفسيرآماره

و تاب  ه حسابداريتجرب
 آوري شركت

عدم 907/2 172/0 023/0
 رد

و  عملكرد عموم شهروندان
 تاب آوري شركت

 رد 549/1 233/0 434/0

فرهنگ اداري و امور 
 و تاب آوري شركتشركت

عدم 483/3 140/0 160/1
 رد

چشم انداز بلند مدت 
 و تاب آوري شركتاجرايي

عدم 206/2 134/0 734/0
 رد

  بررسي كيفيت مدل ساختاري و نيكوئي برازش): 5( جدول

 SRMRR2 R2adj F2  مدل/ سازه
 تجربه حسابداري

102/0  763/0  742/0  

222/0 
 111/0 عملكرد عموم شهروندان
فرهنگ اداري و امور 

 شركت
293/0  

چشم انداز بلند مدت 
 اجرايي

133/0  

  زير خواهد بود: صورتبه شدهاصالحدر ادامه مدل 

 
  شدهاصالحمدل  tنتايج آزمون  ):3(شكل

                                                            
٦ Lee 

  
  شدهاصالحضرايب ساختاري مدل  ):4(شكل

  گيرينتيجه -5

آوري هاي محيطي بر تابحاضر كه به بررسي سازههاي تحقيق يافته
نشان داد كه تجربه حسابداري اثر ها در بازار سرمايه ايران پرداخت شركت
ات ين يافته با نتايج تحقيقدارد. ا آوري ماليبيني تابداري بر پيشمعني

تجربه باال با دركي كه در باشد. عالوه بر اين همسو ميپيشين انجام شده 
 توان دانش آن كار را نيز بيان كند.آيد مياز كار و توانايي مالي بدست مي

تجربه حسابداري به دانش و مهارتي  نتايج مطالعات پيشين نشان مي دهد
كند. تجربه با درك ش افزوده ايجاد مياشاره دارد كه براي شركت ارز

آوري مالي را شود و از اين رو تابعمليات توسط ذهن خودمان ساخته مي
نشان داد كه فرهنگ همچنين هاي تحقيق يافته .دهدتحت تاثير قرار مي

 اين. دارد مالي آوريتاب بينيپيش بر داريمعني اثر شركت امور اداره
نتايج مطالعات پيشين . باشدمي همسو پيشينپژوهش هاي  نتايج با يافته

در خصوص اداره  قوي فرهنگ داراي كه شركت يك نشان مي دهد كه
به طور شفاف پاسخگوي سهامداران و ذينفعان از جمله  ،سازمان است

كاركنان، مشتريان و جامعه در يك سطح بزرگ نيز هستند. همچنين يك 
تا با به رسميت شناختن و گردد شود باعث ميشركت كه بهتر اداره مي
هاي اجتماعي و زيست محيطي توسط سازمان عمل براي انجام مسئوليت

هدايت و كنترل شود و پاسخگوي نياز ذينفعان مختلف و جامعه با اهداف 
اقتصادي باشند. از طرف ديگر داشتن تعهد اخالقي الزمه تعامل هر فرد 

شركت به رشد دراز در سازمان است. بر اين اساس فرهنگ اداره امور 
كند چون فرهنگ اداره شركت شباهت مدت و پايداري شركت كمك مي

دهد. در فزايش ميارا  شركتآوري به آگاهي اخالقي حسابداري و تاب
آوري مالي را ها حسابداري پاپداري و تابواقع فرهنگ اداره امور شركت

انداز ه چشمنشان داد كحاضر هاي تحقيق يافته .دهدتحت تاثير قرار مي
. طبق آوري مالي داردبيني تابداري بر پيشبلند مدت اجرايي اثر معني

به شمار  سازمان كلي هدف بلند مدت انداز چشم نتايج تحقيقات پيشين
آل انتظارت سهامداران اصلي شركت را نشان كه به صورت ايده مي رود

حقيقات رابطه تاثير دارد. برخي ت شركتآوري دهد و از اين رو در تابمي
انداز و همچنين ارتباط آن با نتايج مطلوب سازمان را به معنادار بين چشم

مهم است مانند  انداز بر روي آنچه كه براي سازماناند. چشماثبات رسانده
تواند انداز ميبيني آينده و هدف اصلي سازمان توجه دارد. چشمپيش
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انداز دهد كه چشمشان ميتجربه ن .تغييرات سازمان را به عقب بياندازد
مثبت مربوط به آينده، انگيزه و نوآوري در اهداف سازمان را به دنبال 

ها از حسابداري پايداري براي رسيدن به داشته است. بسياري از سازمان
اند. انداز شركت خود آن را ديدهاند و در چشماهداف سازمان استفاده كرده

مسئوليت -نه مسئوليت اجتماعيگااساس خط سه ها بربرخي از شركت
اساس  كنند و عملكرد خود را برگذاري كار مييهمامسئوليت سر -اخالقي

- آوري مالي به حمايت يك چشمكنند. بنابراين براي تابها گزارش ميآن

  .انداز مثبت و بلندمدت در شركت نيازمند هستيم
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