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 چکیده

جدي جامعه بشري تبدیل هاي یکی از دغدغه به آبی امروزه کمبود منابع
ل به تنهایی قادر به حل این معض مهندسی و فنی گشته، بطوریکه راهکارهاي

هاي غیرفنی آن به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل گشته نبوده و توجه به جنبه
سازي معادالت رو پژوهش حاضر تالش دارد تا با استفاده از مدلاست. از این

یل عاملی اکتشافی و تأییدي نقش ساختاري و از طریق رویکرد تحل
 وري آب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. اینحسابداران در افزایش بهره

 -توصیفی هاداده گردآوري روش لحاظ به و کاربردي هدف لحاظ به پژوهش
از طریق توزیع  پژوهش هايداده. است همبستگی نوع از پیمایشی،

. است شده آوريغرب کشور جمعحسابدار شاغل در  161بین  نامهپرسش
هاي باشد. بر اساس یافتهمی 1444دوره زمانی پژوهش حاضر نیمه اول سال 

یابی توانند از طریق سه مؤلفه هزینهپژوهش حاضر حسابداران می
 ینددر فرآ هاي شهرتگذاري اقتصادي آب، گزارشگري آب و هزینهآب/ارزش

براساس تحلیل عاملی تأییدي وري آب ایفاي نقش نمایند. مدیریت بهره
اصلی )نقش حسابداران  سازه بر رويمرتبه دوم بار عاملی سه مؤلفه مذکور 

ي ارزشگذار یابی آب/هزینهبه ترتیب عبارتند از: وري آب( در افزایش بهره
. (63/4)هاي شهرت ( و هزینه63/4گزارشگري آب ) و( 14/4)اقتصادي 

شناختی سنوات دهد متغیر جمعیتهاي پژوهش نشان میهمچنین یافته
گذاري خدمتی بر روي هر سه سازه و متغیر جنسیت فقط بر سازه ارزش

اقتصادي تأثیرگذار هستند. بقیه متغیرهاي جمعیت شناختی )سن، مدرک 
هاي اصلی پژوهش تأثیر معناداري تحصیلی و نوع سازمان( بر روي سازه

 ندارند.
گذاري اقتصادي، ران، ارزشوري آب، حسابدابهره :كلمات كلیدی 

   .هاي شهرتگزارشگري، هزینه
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Accountants and the Increase in Water 

Productivity: Exploratory and Confirmatory 

Factor Analysis 

 
M. Nazarpour2* 

 

 
Abstract 
Nowadays, the water sacristy has become one of the serious 

concerns of human society, so that technical and engineering 

solutions alone cannot solve this problem and attention to its 
non-technical aspects has become an undeniable necessity. 

Therefore, this study attempts to investigate the role of 

accountants in the increase in water productivity by using 

structural equation modeling and through exploratory and 
confirmatory factor analysis approach. The present study is 

practical in nature and is considered as a descriptive-

exploratory correlation study. The required data were collected 

through the distribution of questionnaires among 168 
accountants working in the west of the country. The time 

period of this study is the second and third seasons of year 

2021. According to the research findings accountants can play 

a role in the process of water productivity management through 
the three components of economic pricing, water reporting and 

reputation costs. Based on the second-order confirmatory 

factor analysis, the factor loading of the three mentioned 

components on the main structure (accountants role in water 
productivity increase) are: water costs/economic pricing 

(0.74), water reporting (0.69) and reputation costs (0.62). 

Finally, research findings also showed that the demographic 

variable of length of service affects all three components and 
the gender variable affects only the economic pricing 

component. Other demographic variables (age, education and 

type of company) do not have a significant effect on the three 

main components.  
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 مقدمه  -7

درصد آب موجود در کره زمین شیرین بوده و دسترسی به  9کمتر از 
(. Boretti & Rosa, 2019نیز به سختی میسر است ) آن از بسیاري

درصد کمتري از هاي علم هواشناسی در آینده بینیبراساس پیش
(. با توجه به رشد IPCC, 2007ها قابل استفاده خواهد بود )بارندگی

هاي احتمالی، مصرف بهینه آبی اهمیت دوچندان سالیجمعیت و خشک
وري مصرف ها تالش دارند تا بهرهها و سازماندارد. بسیاري از دولت

 ر بودنبر و دشواآب در محیط خود را بهبود بخشند. با توجه به زمان
مدیریت عرضه آب، مدیریت تقاضاي آب از اهمیت باالیی برخوردار 

 تقاضا مدیریت هاي مرتبط با(. استراتژيEgan, 2009باشد )می
محرکی مناسبی براي مصرف  تواندمی جویی در مصرفهمچون صرفه

 Bansal andمحسوب گردد ) هابهینه منابع آبی از سوي سازمان

Roth, 2000د بیانگر میزان توجه نتوانستراتژیها می(. اینگونه ا
 .  شودی محسوب محیطزیستبه موضوعات  هاسازمان

 
 محیطها در خصوص هاي مرتبط با تعهدات سازمانماهیت و محرک

ت. هاي گوناگون اسهم از جنبهنیازمند انجام تحقیقات وسیع آن زیست
بر ها ی سازمانمحیطزیستکه ممکن است اقدامات یاز آنجای

تواند ر میال زیدانی نداشته باشد، لذا پاسخ به سؤسودآوري آنها تأثیر چن
ها نسبت به انجام تعهدات (. آیا سازمانEgan, 2009مفید باشد )

توان آن را ی خود اراده جدي دارند، اگر دارند چگونه میمحیطزیست
که بهاي آب مصرفی قابل یآزمایی کرد؟ براي مثال از آنجایراستی

ها در خصوص توان از ایفاي تعهدات سازمانه نیست، چگونه میتوج
گونه اقدامات مستلزم ی آب مطمئن شد؟ چرا که اینجویصرفه
 هاست. هایی براي سازمانهزینه

 
امروزه حسابداري آب مورد توجه بسیاري از کشورها قرار گرفته، 

که برخی از کشورها همچون استرالیا اقدام به تدوین بطوري
تالش دارد تا  آب اند. حسابداريانداردهایی در این زمینه نمودهاست

اي هوضعیت فعلی و آتی عرضه، تقاضا، توزیع و میزان استفاده بخش
مختلف از منابع آبی را بطور کمی و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار 

یند تواند در فرآدهد. اطالعات ارائه شده از سوي حسابداري آب می
داري آب حساب ،متوازن مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین توسعه پایدار و

از طریق بکارگیري سازوکارهاي مناسب تالش دارد بتواند از طریق 
مصرفی افراد و  آب پنهان و پیدا هايشناسایی و تحلیل هزینه

 آب گردد.  وريبهره افزایش باعث ها،سازمان
 

 اران بر عملیاتیپژوهش حاضر تالش دارد تا نقش حسابداري و حسابد
ی سازمانها را مورد مطالعه و بررسی قرار محیطزیستشدن تعهدات 

در تحقق  حسابداران و ( نقش حسابداريParker, 2000دهد. به نظر )
 ,Qian and Burrittچنین اهدافی غیرقابل انکار است. در مقابل )

ن زا بودن چنی( معتقدند حسابداري و حسابداران به دلیل هزینه2008
 ،تعهداتی، ممکن است مانعی براي انجام چنین تعهداتی باشند. بنابراین

 و داريحساب تأثیرگذاري در خصوص درک نحوه بیشتر انجام تحقیقات
مصرف  مانند) هاسازمان یمحیطزیستانجام تعهدات  بر حسابداران
 ,.Schaltegger et alکید است )اي مورد تأگسترده طور به( بهینه آب

اعی اجتم که شواهد کمی در ارتباط با تحقق پایداريیآنجای(. از 2015
آفرینی خصوص نحوه نقش در ترعمیق مطالعات وجود دارد، لذا انجام

 O’Dwyer andحرفه حسابداري در این خصوص نیاز مبرم است. )

Unerman, 2016بنابراین، پژوهش حاضر تالش دارد تا نقش .) 
ري آب را مورد مطالعه و بررسی وحسابداران در فرایند افزایش بهره

گذاري اقتصادي، قرار دهد. براي تحقق این هدف سه عامل ارزش
 باشد.  هاي شهرت مورد توجه میگزارشگري آب و هزینه

 

 منابع از توان نوعی استفاده بهینهوري را میبهرهوری آب: بهره

 ريوتلقی نمود. بهبود بهره عوامل سایر و انسانی نیروي فیزیکی،
افراد گردد  زندگی سطح ها و ارتقاءهزینه تواند باعث کاهشمی

(Rogers, 1998 ،در چند دهه اخیر، بواسطه محدود شدن منابع آبی .)
هاي جامعه؛ تغییرات اقلیمی و افزایش آب مصرفی تمامی بخش

وري آب به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است افزایش بهره
(Morita, 2021 افزایش .)تواند منجر به کاهش و وري آب میبهره

بار فقر، حفظ سطح قبلی تولید، کاهش مصرف آب و تعدیل آثار زیان
 کاهش احداث منابع ذخیره آب گردد. 

 
وري آب عبارت است حصول بهترین ( بهرهMolden, 1997به نظر )

 رآب بیانگ وريبهره ،ترین منابع آبی. همچنینعایدي با مصرف کم
 ناخالص تولید یا و (GNP) 1ملی ناخالص تولید در آب دواح هر نقش

 آب بیشتر وريبهره اقتصادي، و مالی منظر است. از (GDP) 3داخلی
 منظر اشتغال، از. است آب حجم واحد ازاي به بیشتر سود معناي به

 ،ذاییغ منظر امنیت از و آب حجم واحد ازاي به بیشتر اشتغالِ ایجاد
 است.  بآ حجم واحد ازاي به بیشتر تولید معناي آب به بیشتر وريبهره

 
وتحلیل میزان و نحوه استفاده تواند از طریق تجزیهحسابداري آب می

وري به سازمانها کمک نماید. کید بر مقوله بهرههم با تأاز آب آن
بنابراین حرفه حسابداري قادر است از طریق تبیین اهمیت منابع آبی 

 گیران در خصوص افزایشا و جامعه به تصمیمهدر توسعه پایدار سازمان
    وري منابع آبی کمک نماید.    بهره
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هاي نقش تکنولوژيوری آب: حرفه حسابداری و بهره

ی و اجتماعی محیطزیستحسابداري در عملیاتی شدن ابتکارات 
غیرقابل انکار است. بدین معنی که حسابداري از طریق ارائه اطالعات 

ا هتواند در موفقیت سازمانمعضالت سازمانی میتحلیلی در خصوص 
اي هبخشی به تکنولوژينقش آفرینی نماید. از طرف دیگر مشروعیت

راي عملیاتی شدن ـوبی بــد مروج خـوانــتحسابداري می
 Dillard andها باشد )ی و اجتماعی سازمانمحیطزیستهاي سیاست

Roslender, 2011ها مورد بحث و گونه رویه(. در این بخش این
 گیرند. بررسی قرار می

 
ی در هاي حسابداري نقش بسزایتکنولوژي Parker (2000) به نظر

تحقق ابتکارات جدید مدیریتی )همچون مصرف بهینه آبی( با هدف 
قابل درک و مشاهده نبودند، دارند.  ملموس نمودن مواردي که قبالً

ادي ت منفی اقتصسازي تبعاهاي حسابداري از طریق شفافتکنولوژي
هاي مدیریتی )همچون پسماندها( محیطی بسیاري از رویهو زیست

اي هگیریهاي مدیریتی گردد. تکنولوژيتواند باعث بهبود تصمیممی
هاي جدید حسابداري ممکن است شامل مواردي همچون چارچوب

اي هگیري عملکرد و سیستمبندي، اندازهگذاري، بودجهپیشنهاد سرمایه
(. به اعتقاد Arjalies and Mundy, 2013ریسک گردد ) مدیریت

(Thomson and Georgakopoulos, 2010از آنجای )که اکثر ی
هاي حسابداري به تنهایی پیچیده نیستند، لذا در صورت تکنولوژي

ها ولوژيگونه تکناستقرار یک سیستم اطالعاتی نظامند و منسجم این
ها در خصوص موضوعات پذیري سازمانتوانند مسئولیتمی

 ی و اجتماعی را بهبود بخشند.         محیطزیست
 

ی و اجتماعی احساس محیطزیستهایی که در قبال موضوعات سازمان
هاي جدید نمایند، عموماً اقدام به طراحی تکنیکمسئولیت می

هاي حسابداري مالی موجود حسابداري با هدف تقویت سیستم
تواند باعث (. این موضوع میHopwood et al., 2010نمایند )می

هاي گیريی و اجتماعی در تصمیممحیطزیستلحاظ شدن موضوعات 
استراتژیک سازمانی گردد. گزارش مصرف منابع برحسب واحدهاي 

ها باشد تا به اثرات تواند مشوقی براي سازمانمقداري و ریالی می
 زیستیطمحو اجتماع و همچنین نقش  زیستمحیطاقدامات خود بر 

و اجتماع در سالمت اقتصادي و تداوم فعالیت خود را مورد توجه جدي 
 (. Adams and Frost, 2008; Fries et al., 2010قرار دهند )

 
همچنین ممکن است مدیران از حسابداران انتظار داشته باشند تا از 

ه هاي سازمانی غیرمفید، بتوانند زمینگیري بحثطریق ممانعت از شکل
هاي تجاري سازمان فراهم نمایند براي تحقق هرچه بیشتر استراتژيرا 

(Thomson and Georgakopoulos, 2014باتوجه به این .) که
ممکن است پیشنهادات ارائه شده از سوي حسابداري منجر به تغییراتی 

هاي کالن ها بر تحقق استراتژيگردد، اما تمرکز اصلی سازمان
هرچند  Gray et al. (1995)(. به اعتقاد Albelda, 2011باشد )می

ا هممکن است حسابداري بتواند دامنه دید را وسعت بخشد، اما سازمان
تمایل دارند بر روي موضوعاتی متمرکز شوند که برایشان قابل کنترل 

 .Larrinaga-Gonzalez et alو مطمئن باشد. طبق نتایج پژوهش 

محدودسازي و قابل کنترل حسابداري از توانایی الزم براي  (2001)
 ها برخوردار نیست.  نمودن اثرات محیط بر سازمان

 
هاي جدید تکنولوژي Chang and Deegan (2008) به نظر

حسابداري در صورتی اثرگذار خواهند بود، اگر مدیران واحدها در قبال 
پذیر باشند. در خصوص موضوع آب، تحقق اهداف واحد خود مسئولیت

نطقه جغرافیایی و شرایط اقلیمی مهم بوده و لذا مواردي همچون م
مقایسه میزان آب مصرفی مناطق مختلف بدون توجه به این موارد 

(. Unerman and Chapman, 2014تواند غیرمفید باشد )می
Bebbington (2014)  ی و محیطزیستمعتقد است موضوعات

 اجتماعی پیچیده بوده و در صورت جدیت و حمایت مدیران ارشد
گزارش  گونه موضوعات که قبالًتوان اقدام به گزارشگري اینمی

گونه گزارشات ممکن است مشکالت فنی شدند، نمود؛ هرچند ایننمی
( Milne, 1996باشند. به نظر )همراه داشته خاص خود را نیز به

هاي حسابداري را با مشارکت دادن طیف وسیعی از توان چالشمی
حل و فصل نمود. حسابداري ممکن است گیرها ذینفعان در تصمیم

 ،تغییرات گسترده با اثربخشی مولد حداقلی را پیشنهاد دهد. بنابراین
سازي امورات و ترسیم حد و حدود بوده و همانند حسابداري نوعی ساده

ت ها مشارکگیريتواند در فرایند تصمیمسایر واحدهاي سازمانی می
 (. Lohmann, 2009داشته باشد )

 
ه ــ( ب1توان نکات زیر را استنتاج نمود: )وارد فوق میــجه به مبا تو

سازي وانند در حداقلـتهاي حسابداري میرسد تکنولوژينظر می
ند. ثر باشوري منابع مؤهاي اصلی سازمانی همچون بهبود بهرهنگرانی

ی ایت و پشتیبانی و اجتماعی مستلزم حممحیطزیست( تحقق اهداف 3)
ر تها و ابتکارات سطوح پایینچرا که بدون آن تالش ده؛مدیران ارشد بو

که  توان دریافتثر نخواهد بود. با بررسی ادبیات موجود میمستمر و مؤ
متر کهاي صورت گرفته وضعیت موجود را تشریح نموده و اکثر پژوهش

اند. هوري آب پرداختثر بر مدیریت بهرهبه شناسایی و تحلیل عوامل مؤ
حاضر تالش دارد تا با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی  بنابراین پژوهش

وري آب را مورد ثر بر بهرهتشافی و تأییدي عوامل حسابداري مؤاک
 مطالعه و بررسی قرار دهد.    
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شود تا نقش در این بخش تالش میوری آب: حسابداران و بهره

ی بررسحسابداران در حمایت از ابتکارات حسابداري آب مورد مطالعه و 
قرار گیرد. امروزه حرفه حسابداري از اعضاي خود تقاضا دارد تا نقش 

 ,KPMGهاي جدید سازمانی ایفا نمایند )بیشتري در تحقق استراتژي

شود که تمامی عوامل (. حل مشکالت سازمانی زمانی محقق می2008
تأثیرگذار منجمله حسابداران در این فرایند مشارکت داشته باشند. نقش 

داران در افزایش قابلیت درک و اجراي هرچه بهتر ابتکارات جدید حساب
(. Wilmshurst and Frost, 2001حسابداري غیرقابل انکار است )

 تقراري ارتباط مستقیم با اعضاي هیأقادر به بر حسابداران عموماً
 دیدتواند به درک هرچه بهتر ابتکارات جمدیره بوده و این عامل می

 (. Parker, 2000ت مدیره کمک نماید )عضاي هیأحسابداري از سوي ا
گاهی اوقات ممکن است حسابداران تمایل و یا توان چندانی به 
مشارکت در ابتکارات سازمانی جدید نداشته باشند. حتی گاهی اوقات 

اجراي  رغم ایفاي نقش فعاالنه درحسابداران علی است ممکن
رینی آفه الزم براي نقشمدیریت عملکرد، از توان و یا اراد هايسیستم

ی برخوردار نباشند محیطزیست حسابداري هايسیستم در
(Lansiluoto and Jarvenpaa, 2010 براي مثال نتایج پژوهش .)
(Monteiro and Aibar-Guzman, 2010 نشان داد دایره )

 یمحیطزیستلحاظ نمودن موضوعات  از از طریق خودداري حسابداري
اي را از خود نشان داد. لذا آنها غیرفعاالنه رفتار هاي حسابداري،رویه در

ی مدیران ارشد محیطزیستتوصیه نمودند بهتر است در تعیین اهداف 
 گیري نمایند.  و کارشناسان امر تصمیم

 
ا در شرایطی نباشند ت عاطفی و به لحاظ فکري است ممکن حسابداران
 و یا ینهاثربخشی هز با واضح طور به که هاییطرح بتوانند در

 ،باشند. همچنین داشته مشارکت ندارد، مطابقت سود حداکثرسازي
دار شدن اعتبارشان تمایل واسطه ترس از خدشهممکن است آنان به

 ,Langfield-Smithها را نداشته باشند )گونه طرحشرکت در این

مند به مشارکت در که اکثر حسابداران عالقه(. در حالی2007
هاي سازمانی ی هستند، اما برخی از محدودیتمحیطزیستموضوعات 

ی از سوي آنان محیطزیستهاي و محیطی ممکن است مانع ارائه ایده
اي، فقدان اراده سیاسی هاي هزینهگردد. مواردي همچون محدودیت

تواند یم زیست محیطدولتها و عدم اعتقاد به نقش آفرینی سازمانها در 
 Gray andی گردد )محیطزیست مانع ورود حسابداران به موضوعات

Bebbington, 2001واسطه وجود (. گاهی اوقات حسابداران به
کاري شغلی تمایل چندانی به ارائه اطالعات مالحظات اداري و محافظه

 Byrne and Pierce (2007)مفید به مدیران تولید را ندارند. به اعتقاد 
یران ارشد را به در مقابل حسابداران اطالعات مفید و مورد نیاز مد

 Larrinaga-Gonzalez andنمایند. نتایج پژوهش درستی منتقل می

Bebbington (2001)  نشان داد گاهی اوقات ممکن است مشارکت
 .Schaltegger et al هاي موجود باشد.حسابداران مضر و مخل رویه

 و کمی گیرياندازه بر معتقدند که گاهی اوقات حسابداران (2015)
کز نموده تا از این طریق بتوانند باعث کاهش تمرکز از تمر پولی

هرچند  الذکربا توجه به مطالب فوقگردند.  فرایند فیزیکی هايجریان
 یسازمان ابتکارات در مایل به مشارکت حسابداري حرفه ممکن است

)همچون مصرف بهینه آب( باشد، اما کماکان ممکن است  جدید
در این خصوص را نداشته باشند. حسابداران تمایل و توان مشارکت 
 حسابداران تأثیرات و هامحرک ها،پژوهش حاضر تالش دارد تا نقش

ها را مورد مطالعه و بررسی قرار سازمان در آب در ترویج حسابداري
 دهد.

 

 انجام كار روش -8

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع اکتشافی و تأییدي است. 
ابداران شاغل در غرب کشور جامعه آماري پژوهش حاضر حس

هاي کردستان، کرمانشاه، همدان و ایالم( بودند که به روش )استان
گیري در دسترس انتخاب شدند. دوره زمانی پژوهش حاضر نیمه نمونه

عنوان جامعه باشد. دلیل انتخاب حسابداران بهمی 1444اول سال 
اي پیدا و ه( درک و اشراف اطالعاتی آنان نسبت به هزینه1آماري )

ان، گیري مدیرآفرینی آنان در فرایند تصمیم( نقش3پنهان سازمان و )
 انسیاز وار یو اطالع ستیحجم جامعه مشخص نکه ید. از آنجایبو

ستفاده احجم نمونه براي تعیین  ریاز فرمول ز ستیجامعه در دسترس ن
 : شده است

(1) n = (
Z
α
2 ∗ σ

ε
)

2

 

(3) σ =
max(xi) − min(xi)

6
 

 𝜎،درصد 33ضریب اطمینان  z، حجم )تعداد( نمونه nکه در آنها 
 max(xi)، دقت برآورد یا حداکثر خطاي قابل قبول ε ،انحراف معیار

کوچکترین مقدار  min(xi)و  بزرگترین مقدار پاسخ در طیف لیکرت
ها در آوري دادهکه ابزار جمعاز آنجائی است. پاسخ در طیف لیکرت

( است، 5تا  1اي )از گزینه 5 کرتیل فیپرسشنامه طپژوهش حاضر، 
مقدار  نهیشیب نیاخواهد بود.  66/4 عددآن برابر  (𝜎) اریانحراف معلذا 

 41/4و دقت برآورد  33% نانیسطح اطم نیاست. همچن اریانحراف مع
به صورت زیر محاسبه حجم نمونه  نیدرنظر گرفته شده است بنابرا

  :شودمی

Z
α

2
 = 2.58     

ε = 0.01 n = 170 

σ = 0.66    
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هاي فراوان تعداد . با پیگیراستنفر  114حجم نمونه برابر با  ،بنابراین
جداول  ،. همچنینآوري شدپرسشنامه قابل استفاده جمع 161

هاي پرسشنامه هستند. پژوهش حاضر بیانگر گویه 1الی  6هاي شماره
و گام در د آبی منابع بهینه مصرف در حسابداران با هدف بررسی نقش

 طراحی و اجرا شده است. 
 

هاي گام اول: از طریق مطالعه و بررسی منابع موجود، ابتدا پژوهش
هاي اصلی پژوهش حاضر شناسایی و سپس مرتبط با هرکدام از مؤلفه

االت متناسب با هر مؤلفه طراحی گردید. بدین سؤبا بررسی دقیق آنها 
 گذاري اقتصاديبا ارزش هاي مرتبطکه براي تدوین الف( گویهمعنی

قیمت اقتصادي "اي تحت عنوان هاي آب منطقهآب از گزارش شرکت
 HassasYegane et هاي(؛ گزارشگري آب از پژوهش1911) "آب

al. (2018)  وBabajani and Foroghi (2006) ؛ و همچنین
 .HadizadeMoghadam et al هايهاي شهرت از پژوهشهزینه

 استفاده شده است.   Mohammadi and Hakimi (2017) و (2016)
هاي مستخرج از مرحله قبل، در قالب گام دوم: در این مرحله مؤلفه

اي توسط خبرگان دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت تا اطمینان پرسشنامه
هاي استخراج شده از توانمندي الزم براي حاصل گردد، آیا مؤلفه

سنجش اهداف پژوهش برخوردارند هستند یا خیر؟ بدین منظور براي 
نفر از کارشناسان  5اطمینان از روایی ابزار پژوهش، پرسشنامه بین 

هاي حسابداري آب که در زمینه استانداردهاي حسابداري آب و رویه
 وزیع گردید. دار بودند، تگزارشگري آن از دانش و مهارت الزم برخور

 
فت. ه مورد تأیید قرار گربدین طریق روایی محتوایی و صوري پرسشنام

که افراد مذکور از کارشناسان مجرب بودند، لذا اعتبار یاز آنجای
محتوایی پرسشنامه تضمین و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي 

ر بیانگر پایایی باال و محاسبه گردید، که این ام 133/4کرونباخ مقدار 
 مطلوب ابزار پژوهش است.   

 
هاي بسته بود که با معیار پرسشنامه مورد استفاده داراي جواب

 5تا  1صورت طیفی از اعداد اي( بهپاسخگویی لیکرت )پنج گزینه
( سواالت 1گذاري شده است. پرسشنامه شامل دو بخش زیر بود: )نمره

 سوال بود؛ و 5هندگان که شامل دمرتبط با اطالعات شخصی پاسخ
سابداران در مصرف ثر با نقش ح( سواالت مرتبط با متغیرهاي مؤ3)

 الذکر استخراج گردید.ال( بود که از منابع فوقسؤ 11بهینه آب )
هایی همچون رسانها از طریق حضوري و همچنین پیامپرسشنامه

ونه گت. همانواتساپ و تلگرام در اختیار اعضاي جامعه آماري قرار گرف
برگشت داده شد. پرسشنامه قابل استفاده  161، اشاره شد که قبالً

یند گام اول و ام دوم با هدف اطمینان از صحت فرآبنابراین، در گ
 اي بندي اولیه براي عاملهگونه تقسیمــاهده تغییرات؛ بدون هیچــمش

 مستخرج از گام اول تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. 
 

گیري از دو شاخص ابزار اندازه حاضر براي سنجش پایاییدر پژوهش 
و همچنین براي  4شده استخراج واریانس میانگین و 9مرکب پایایی

و روایی  5گیري از دو شاخص روایی همگراسنجش روایی ابزار اندازه
براي آزمون برازش مدل از  ،استفاده شده است. همچنین 6واگرا

 برازش ، شاخص1ایشیافز برازش هایی همچون شاخصشاخص
 مربعات میانگین ریشه و شاخص 3برازش ینیکوی ، شاخص1تطبیقی
 استفاده است.  14برآورد خطاي

 
ر فزااها از تحلیل عاملی اکتشافی )از طریق نرمتحلیل داده و در تجزیه

SPSS افزار ( و تحلیل عاملی تأییدي )از طریق نرم36، نسخه
AMOS که ابتدا از طریق بدین معنی ( استفاده شده است.34، نسخه

از  پژوهش شناسایی و سپس اصلی هايتحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه
نهان پ بین متغیرهاي تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول معناداري رابطه

آزمون و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم  هايو گویه
بیین در تشکیل و ت بندي این متغیرها براساس میزان تأثیرشانرتبه

 سازه اصلی )نقش حسابداران در مصرف بهینه آب( بررسی شده است. 
 

ها، اطمینان وتحلیل دادهقبل از تجزیهها: آزمون نرمال بودن داده

ها آزمون نرمال بودن دادهبراي ها ضروري است. از نرمال بودن داده
بررسی نرمال بودن هاي متعددي وجود دارد. در این پژوهش براي روش

شده ده استفاها آزمون بررسی چولگی و کشیدگی دادهتوزیع متغیرها از 
 است. 

، مقدار چولگی مشاهده شده براي ذیلبا توجه به نتایج مندرج در جدول 
د. بنابراین به لحاظ کجی قرار دار -3+ و 3تمامی سواالت در بازه 

قدار م ،متقارن است. همچنیناالت نرمال بوده و لذا توزیع آن تمامی سؤ
ین امر بیانگر قرار دارد. ا -3+ و 3االت نیز در بازه کشیدگی تمامی سؤ

 االت به لحاظ کشیدگی نیز نرمال هستند. آن است که توزیع سؤ

 

 های پژوهشيافته -3

ها و در ادامه در این بخش ابتدا آمار توصیفی، سپس آزمون فرضیه
  شود.ها ارائه میتحلیل یافته

 

درصد  96دهندگان مرد و درصد پاسخ 64، در حدود 1با توجه به جدول 
ترتیب ن بهدهندگاآنان نیز زن بودند. سن و مدرک تحصیلی بیشتر پاسخ

درصد( بود. سنوات  4/15درصد(، و لیسانس ) 9/93سال ) 44تا  94بین 
درصد( و حدود  6/13سال ) 34دهندگان کمتر از خدمتی بیشتر پاسخ

 سسات تولیدي مشغول به فعالیت بودند. مؤدهندگان در د پاسخدرص 43
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Table 1- Skewness and kurtosis values of questions 

 چولگی و كشیدگی سواالت -7جدول 
Question  Skewness Kurtosis  Question  Skewness Kurtosis  

1 -0.151 -1.635 10 -0.651 -1.576 

2 -0.538 -0.934 11 -0.859 -0.741 

3 0.181 0.605 12 0.289 -0.590 

4 0.028 -1.215 13 0.149 -1.027 

5 0.151 -0.514 14 -0.258 0.577 

6 0.108 -0.840 15 -0.066 0.067 

7 -0.296 -1.553 16 -0.850 0.287 

8 -0.084 -.358 17 -0.765 -1.415 

9 -0.089 0.470 18 -0.740 -0.077 

Table 2- Demographic description of the survey 

sample 

 دهندگانشناختی پاسخاطالعات جمعیت -8جدول 

Variable  Category %  

Gender  Male  63.7 

Female  36.3 

Age  Under 30 years old 32.1 

30 – 40 years old 39.3 

Above 40 years old 28.6 

Education  Bachelor’s degree 75.0 

Master’s degree 25.0 

Length of 

Service  

Under 10 years  32.1 

10–20 years  40.5 

Above 20 years  27.4 

Type of 
Company 

Manufacturing  48.8 

Business   34.5 

Service  16.7 

 

هاي پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار هاي زیرین یافتهدر بخش
 گیرند.می
 

 لیعام استفاده از تحلیل منظور بهتحلیل عاملی اكتشافی: 

 بررسی براي KMO-Bartlett از آزمون اکتشافی ابتدا الزم است
ی است بدین معن هاداده گردد. کفایت استفاده هاداده گیرينمونه کفایت

 عاملی اکتشافی انجام تحلیل براي پژوهش هايداده تعداد آیا که
 114/4برابر با  KMOمقدار  9خیر؟ طبق جدول  یا هستند مناسب

ت. ها براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی اسبوده که بیانگر کفایت نمونه
نجش کفایت همبستگی بین متغیرها و همبستگی همچنین براي س

. بارتلت استفاده شده استهاي پژوهش با یکدیگر از آزمون کرویت داده
است )یعنی  45/4که سطح معناداري این آزمون کمتر از یاز آنجای

ها با یکدیگر همبستگی داشته و درنتیجه امکان (؛ لذا داده444/4
ساس همبستگی بین متغیرها هاي جدید براشناسایی و تعریف عامل

وجود دارد. بنابراین تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار الگو مناسب 
 است. 

 

این نوع  مقادیر چه است. هر 11بیانگر اشتراک استخراجی 4 جدول
 شده به نحو مناسبی قادر به استخراج عاملهاي باشد، اشتراک بزرگتر
اي هاشتراک اتفاقکه قریب به یهستند. از آنجای تبیین متغیرها

از  شده تعیین هايلذا تمامی عامل هستند، 54/4 از باالتر استخراجی
ردار برخو مطالعه مورد متغیرهاي واریانس توانایی الزم براي تبیین

 هایی وجود دارد. برايتفاوت اشتراک، مقادیر هستند. با این حال بین
هفدهم ال و سؤ 533/4سؤال هشتم  به مربوط اشتراک مقدار مثال
 است.  649/4

  
Table 3- KMO and Bartlett's Test 

 و بارتلت KMOنتايج آزمون  -3جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
0.884 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1381.848 

df 153 

Sig. 0.000 

 
منجر به استخراج سه عامل گردیده تحلیل عاملی نهایی  5 طبق جدول

درصد از واریانس  334/53ها در مجموع قادر به تبیین است. این عامل
ر، تکل هستند. در این تحلیل به منظور دستیابی به ساختار عاملی ساده

ها به روش واریماکس صورت گرفته که نتایج آنها در چرخش داده
 منعکس شده است. 6جدول 

 
 تکثیرپذیري و پایایی معناداري، هدف بهبودبا  هاعامل چرخش
یافته، باعث پدیدار  چرخش هايلذا عامل .گیردمی انجام هاتحلیل
. ردندگمی نیافته چرخش حل راه از اولیه هايتر همبستگیدقیق شدن
 مشترک واریانس اولیه، حل راه خوبی به یافته، چرخش هايعامل

برخالف روش بدون چرخش که در  .کنندمی تبیین را( هاهمبستگی)
درصد( را تعیین  313/95آن عامل اول درصد بیشتري از تغییرات )

ها در تبیین تغییرات تعدیل کند؛ در روش چرخش سهم عاملمی
ا تواند تغییرات رگردد. بواسطه این ویژگی، چرخش واریماکس میمی

 ها بصورت یکنواخت توزیع کند.  میان عامل
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Table 4- Communalities 

 اشتراكات سواالت -6جدول 

Q   Extraction Q  Extraction 

q1 0.459 q10 0.693 

q2 0.564 q11 0.648 

q3 0.722 q12 0.553 

q4 0.574 q13 0.549 

q5 0.709 q14 0.636 

q6 0.581 q15 0.597 

q7 0.575 q16 0.596 

q8 0.529 q17 0.603 

q9 0.518 q18 0.642 

Note: Extraction Method is Principal Component Analysis. 

Initial Communalities of all items are equal to one. 

 
Table 5- Total variance explained 

 مختلف هایعامل ويژه مقادير و واريانس درصد -0جدول 

Component Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % 

1 6.476 35.979 35.979 

2 2.249 12.496 48.475 

3 2.024 11.245 59.720 

Component Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % 

1 3.638 20.213 20.213 

2 3.597 19.984 40.197 

3 3.514 19.523 59.720 

 
االت پرسشنامه مرتبط بارهاي عاملی هر کدام از سؤ 1 الی 6در جداول 

ی باالتر از اند. بارهاي عاملهاي استخراج شده، مشخص شدهبا مؤلفه
نظر گرفته شده است. در ال به یک مؤلفهجهت اختصاص هر سؤ 4/4

ها نیز در این جداول مقدار آلفاي کرونباخ هر کدام از عامل ،همچنین
بوده و لذا پایایی  6/4آنها باالتر از مقدار محاسبه شده است؛ که همگی 

االت مرتبط با هر عامل در حد مطلوبی قرار داشته و درنتیجه سؤ
الوه عتوان از بابت همبستگی درونی آنها نیز مطمئن گردید. بهمی

محاسبه شده که بیانگر  133/4مقدار آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه 
ا هگذاري هر کدام از عاملناممطلوب بودن پایایی کل پرسشنامه است. 

 االت لحاظ شده در آنها صورت گرفته است.     براساس سؤ
 

هاي پژوهش داده ،اکتشافی عاملی تحلیل وشاز طریق بکارگیري ر
. به شناسایی گردید تلخیص و سپس تعداد سه متغیر مکنون )سازه(

تغیرهاي مها( بیانگر علل زیربنایی لحاظ نظري متغیرهاي مکنون )سازه
افی تحلیل عاملی اکتش گیري شده هستند. به عبارت دیگر، روشاندازه

 در ار آنها متغیرها، از زیادي تعداد درونی همبستگی از طریق بررسی

ز این پس ا. کندمی تبیین و بنديدسته محدودي کلی هايعامل قالب
ر ختارسد که هدف آن تأیید سامرحله نوبت به تحلیل عاملی تأییدي می

 عاملی شناسایی شده است. 
 

Table 6- Rotated matrix of first component 

(Reputation Costs) Cronbach's alpha 

 هایهزينه) اول مؤلفه شده چرخیده ماتريس -4 جدول

 شهرت(

Q  Lodgings  ɑ  Title of question  

q18 0.783 
 
 

 

0.854 

Accountability to 
customers and the 

community 

q14 0.763 
Transparency of the 

organization's activities 

q17 0.753 
Respecting Consumer 

Rights 

q16 0.734 
Adherence to Standards 

and guidelines  

q13 0.715 
Implement vision and 

strategies 

q15 0.713 
Participation in public 

works 
Note: Q = Question; ɑ  = Cronbach's alpha 

 
Table 7- Rotated matrix of second component 

(Water Reporting) 

 گزارشگری آب() دوم مؤلفه شده چرخیده ماتريس -7 جدول

Q  Lodgings  ɑ  Title of question  

q11 0.798 
 
 

 

 

0.844 

Water consumption (in 
terms of volume and 

dollars) 

q10 0.755 Wastewater Produced 

q7 0.704 Virtual Water 

q9 0.700 
Recovery and Reuse of 

Wastewater  

q12 0.700 
Use of Water Saving 

Devices 

q8 0.690 Use of Surface Water 

Note: Q = Question; ɑ  = Cronbach's alpha 

 
Table 8- Rotated matrix of third component 

(Economic Pricing of Water) 

گذاری ارزش) سوم مؤلفه شده چرخیده ماتريس -2 جدول

 اقتصادی آب(

Q  Lodgings  ɑ  Title of question  

q5 0.814  

 

 

 

0.858 

Cost of water supply 

q3 0.809 
Cost of water transfer 

(distribution) 

q6 0.742 
Operation and 

Maintenance  

q2 0.698 
Investing in Water 

Infrastructure 

q1 0.648 General cost 

q4 0.636 Depreciation cost  
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به منظور تدوین مدل نقش تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول: 

حسابداران در مصرف بهینه آب، متغیرهاي مکنون شناسایی شده 
نسخه  AMOSافزار )مرحله تحلیل عاملی اکتشافی( با استفاده از نرم

و از طریق تحلیل عاملی تأییدي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  34
منعکس شده است. براساس  14و  3و جداول  1نتایج حاصل در شکل 

اطالعات حاصله بارهاي عاملی تمامی متغیرهاي مشاهده شده بیشتر 
هاي مربوطه از ها و شاخصبوده و لذا واریانس بین سازه 5/4از 

شان بیشتر بوده و درنتیجه پایایی در مورد گیريطاي اندازهواریانس خ
 (. 1مدل اندازه قابل قبول است )شکل 

 
 عامل)ها( سنجش رابطه اول مرتبه تأییدي عاملی هدف تحلیل

ابراین باشد. بنمی( پذیرمشاهده متغیرهاي) هاگویه با( پنهان متغیرهاي)
 قرار بررسی توجه ومورد  پنهان متغیرهاي بین رابطه روش این در

 رستگیري داندازه از اطمینان براي درنتیجه این روش صرفاً. گیردنمی
 رابطه ولا مرتبه تأییدي عاملی تحلیل است. درکل، در پنهان متغیرهاي

 د.گیرمی قرار مطالعه و بررسی مورد گویه چند با )یا چند( عامل یک
 

متغیرهاي مکنون و یا گانه( بیانگر دوایر بزرگ )سه ذیلدر شکل 
هاي پژوهش ها نیز بیانگر گویهها بوده و همچنین مستطیلعامل

ها را نشان هاي دو سویه همبستگی میان عاملباشند. پیکانمی
انه( گسههاي یک سویه رسم شده از سمت دوایر بزرگ )دهد. پیکانمی

عداد ا ها بوده وها بیانگر بار عاملی هر کدام از گویهبه سمت مستطیل
ا هر ها بمندرج بر روي آنها نیز نشان دهنده ضریب همبستگی گویه

گر ها نیز بیانیک از عوامل مربوطه است. اعداد مندرج بر روي مستطیل
دهد که چه میزان از واریانس هر کدام ضریب تعیین بوده و نشان می

سویه هاي یکها توسط عامل مربوطه قابل تبیین است. پیکاناز گویه
ها بیانگر واریانس گانه( به سمت مستطیل 11سمت دوایر کوچک ) از

 باقیمانده )خطا( بوده که توسط عامل مربوطه تبیین نشده است. مقادیر
باشد. براي می 1 عدد از شده تبیین هايواریانس حاصل تفریق خطا

نتایج مربوط به  باشد.می 49/4برابر با  11ال مثال مقدار خطاي سؤ
 باشد.می 3شرح جدول گیري )پرسشنامه( بهیی ابزار اندازهپایایی و روا

 

بیشتر از مقادیر آستانه  3با توجه به اینکه مقادیر محاسبه شده در جدول 
هستند، لذا مدل پژوهش از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است. 

و یا تمامی مقادیر  1/4براي مثال تمامی مقادیر پایایی مرکب بیشتر از 
حداکثر  ،هستند. همچنین 5/4ن واریانس استخراج شده بیشتر از میانگی

 19(ASVو میانگین واریانس مشترک ) 13(MSVواریانس مشترک )
پژوهش  هايیافتهکوچکتر از میانگین واریانس استخراج شده هستند.  

هاي مختلف برازندگی در در خصوص آزمون برازش مدل و شاخص
 4الی  9ذکر است اگر حداقل  منعکس شده است. الزم به 11جدول 

هاي مرتبط با برازش در حد مناسب باشند، مدل شاخص از شاخص
 (.   Hair et al., 2010مورد نظر از برازش مناسبی برخوردار است )

 

پس از اجراي تحلیل عاملی تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم: 

فهومی م تأییدي مرتبه اول، در این بخش با توجه به اثرات علّی در مدل
پژوهش و به منظور بررسی معناداري اثر هریک از متغیرهاي مکنون 

بندي این متغیرها براساس میزان تأثیر آنها در تشکیل اصلی و نیز رتبه
و تبیین سازه اصلی )نقش حسابداران در مصرف بهینه آب( از تحلیل 
عاملی تأییدي مرتبه دوم استفاده شده است که نتایج حاصل از اجراي 

منعکس شده است. مقادیر مربوط به برازش  13و جدول  3ن در شکل آ
گیري تحلیل عاملی مرتبه دوم همانند مقادیر محاسبه شده مدل اندازه

 د.وشبراي تحلیل عاملی مرتبه اول بوده و لذا از ذکر آنها خودداري می
 

گذاري ارزش دوم، در بین بارهاي عاملی مرتبه 3با توجه به شکل 
 بار هاي شهرت کمترینهزینه و( 14/4) عاملی بار یشتریناقتصادي ب

 نقش حسابداران در مصرف بهینه آب دارا سازه را روي( 63/4) عاملی
 باشند.  می
 

گردد، مقادیر مشخص می 13براساس نتایج مندرج در جدول شماره 
( محاسبه شده براي هر سه متغیر مکنون مورد .C.Rنسبت بحرانی )
بوده و درنتیجه این متغیرهاي مکنون داراي اثر  51/3بررسی بیشتر از 

نقش "گیري سازه اصلی پژوهش شکل مثبت و معناداري در تبیین/
 هستند.  "حسابداران در مصرف بهینه آب

Table 9- Reliability and validity of the model 

 مدل روايی و پايايی با مرتبط نتايج -7 جدول
 CR  AVE MSV ASW EP WR RC 

EP 0.859 0.508 0.258 0.233 0.713   

WR 0.860 0.509 0.258 0.221 0.508 0.713  

RC 0.868 0.524 0.209 0.196 0.457 0.429 0.724 
Note: EP = Economic Pricing; WR = Water Reporting; RC = Reputation Costs   

 افزار اکسل انجام شده است.محاسبات با استفاده از ماکرو طراحی شده توسط جیمز گسکین و در قالب نرم نکته:
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Fig. 1- Fitted measurement model based on standard coefficients (CFA First Order) 

 گیری برازش يافته )تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول( براساس ضرايب استانداردمدل اندازه -7شکل 
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Table 10- Minimum requirements for model reliability and validity  

 مورد نیاز مرتبط با پايايی و روايی مدلهای حداقل -75جدول 
Threshold Value  

CR>0.7 Reliability Condition 

AVE>0.5 ؛ CR>AVE Convergent Validity 

Condition 

MSV < AVE ؛ ASV < AVE Divergent Validity 

Condition 

 
Table 11- Goodness of fit with different indicators of fitness  

 های مختلف برازندگیآزمون برازش مدل با استفاده از شاخص -77جدول 

RMSEA RMR GFI CFI IFI 
𝑿𝟐

𝒅𝒇
 Indicator 

≥ 0.05 ≥ 0.05 0.90 ≥ 0.90 ≥ 0.90 ≥ ≥ 3 Criterion 

0.048 0.017 0.894 0.961 0.961 1.390 Calculated 

good good good good good good Interpretation 

ازه ش سبه عبارت دیگر، سه متغیر مکنون انتخاب شده براي سنج
ید اعتبار مبانی تئوریک استفاده شده اصلی پژوهش درست بوده و مؤ

باشد. از سوي دیگر، براساس اندازه/شدت مقادیر ضرایب استاندارد می
( در تحلیل 14دارد شدهکه همان مقادیر بتا )یا ضریب رگرسیون استان

توان بیان داشت که متغیرهاي مکنون به ترتیب رگرسیون است، می
گیري سازه اصلی پژوهش عبارتند از: شکل تأثیرگذاري در تبیین/

 هاي شهرت.گذاري اقتصادي، گزارشگري آب و هزینهارزش
 

که نسبت بحرانی هر سه ی، از آنجای13و جدول  3شکل با توجه به 
 توان اظهار داشت که اوالًباشد، لذا میمی 51/3بیشتر از رابطه 

گیري مفاهیم مورد نظر از همسویی پرسشهاي پرسشنامه براي اندازه
توان انتظار درصد می 33باالیی برخوردار بوده و ثانیاً در سطح اطمینان 

گري آب و گذاري اقتصادي، گزارشداشت بهبود در مراحل ارزش
آفرینی حسابداران در مصرف تواند منجر به نقشهاي شهرت میهزینه

 بهینه آب گردد. 

Table 12- The result of second-order CFA 

 خالصه نتايج بدست آمده از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم -78جدول 
 B S.E Beta C.R. P 

Economic Pricing         Accountants Role 0.217 0.039 0.736 5.645 0.000 

Water Reporting           Accountants Role  0.245 0.040 0.691 6.145 0.000 

Reputation Costs          Accountants Role  0. 296 0.053 0.621 5.626 0.000 
B: Unstandardized Weights; Beta: Standardized Weights; S.E: Standard Error 

 

در این بخش تأثیر هر کدام شناختی: اثرات متغیرهای جمعیت

 پژوهش اصلی شناختی بر روي سه سازهاز متغیرهاي جمعیت
شهرت( مورد  هايهزینه و آب گزارشگري اقتصادي، گذاري)ارزش

، در لذیبراساس نتایج مندرج در جدول گیرد. مطالعه و بررسی قرار می
درصد، متغیرهاي جنسیت و سنوات خدمتی بر  35سطح اطمینان 

که گذاري اقتصادي آب تأثیرگذار هستند. بدین معنیارزش
گذاري اقتصادي آب از دیدگاه مردان و زنان متفاوت است. ارزش

یابد، حساسیت آنان همچنین هرچه سنوات خدمتی افراد افزایش می
شود. متغیرهاي سن، گذاري اقتصادي آب کمتر میسبت به ارزشن

گذاري اقتصادي آب تأثیرگذار تحصیالت و نوع سازمان بر سازه ارزش
 نیستند. 

Table 13- The effect of demographic variables on 

economic pricing variable  

 رویشناختی بر میزان تأثیر متغیرهای جمعیت -73جدول 

 گذاری اقتصادیارزشسازه 
Variable B Beta t Sig. 

Constant 4.033 - 18.833 0.000 

Gender -0.141 -0.163 -2.065 0.041 

Age 0.101 0.189 1.133 0.259 

Education 0.004 0.004 0.048 0.962 

Length of 
service 

-0.204 -0.377 -2.254 0.026 

Type of 
company 

0.008 0.014 0.172 0.864 

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients 
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Fig. 2- Fitted measurement model based on standard coefficients (CFA Second Order) 

 گیری برازش يافته )تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم( براساس ضرايب استانداردمدل اندازه -8شکل 
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Table 14- The effect of demographic variables on 

water reporting variable  

 رویشناختی بر میزان تأثیر متغیرهای جمعیت -76جدول 

 سازه گزارشگری آب
Variable B Beta t Sig. 

Constant 4.093 - 19.284 0.000 

Gender -0.094 -0.112 -1.394 0.165 

Age 0.118 0.226 1.333 0.184 

Education -0.045 -0.047 -0.568 0.571 

Length of 
service 

-0.176 -0.333 -1.956 0.052 

Type of 
company 

-0.046 -0.083 -0.975 0.331 

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients 

 

درصد،  34در جدول فوق، در سطح اطمینان براساس نتایج مندرج 
گذاري اقتصادي آب تأثیرگذار است. متغیر سنوات خدمتی بر ارزش

 یابد، حساسیتکه هرچه سنوات خدمتی افراد افزایش میبدین معنی
، شود. متغیرهاي جنسیت، سنآنان نسبت به گزارشگري آب کمتر می

 ند. یرگذار نیستتحصیالت و نوع سازمان بر سازه گزارشگري آب تأث
 

درصد، متغیر  33، در سطح اطمینان ذیلبراساس نتایج مندرج در جدول 
ه کهاي شهرت تأثیرگذار است. بدین معنیسنوات خدمتی بر هزینه

یابد، حساسیت آنان نسبت به هرچه سنوات خدمتی افراد افزایش می
شود. متغیرهاي هاي شهرت از سوي سازمان کمتر میتقبل هزینه

هاي شهرت جنسیت، سن، تحصیالت و نوع سازمان بر سازه هزینه
 تأثیرگذار نیستند. 

 
Table 15- The effect of demographic variables on 

reputation costs variable 

 رویشناختی بر میزان تأثیر متغیرهای جمعیت -70جدول 

  های شهرتسازه هزينه
Variable B Beta t Sig. 

Constant  4.022 - 19.906 0.000 

Gender  -0.049 -0.059 -0.761 0.448 

Age  0.195 0.378 2.314 0.022 

Education  0.112 0.120 1.494 0.137 

Length of service -0.313 -0.599 -3.658 0.000 

Type of company -0.033 -0.062 -0.752 0.453 

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients 

 

 گیری  بحث و نتیجه -6

ثر از اري در اتخاذ تصمیمات کارآمد و مؤامروزه نقش اطالعات حسابد
امنه نیست. دگیران بر کسی پوشیده سوي مدیران و سایر تصمیم

روز در حال توسعه و گسترس بهاستفاده از اطالعات حسابداري روز
باشد. حسابداري آب از جمله موضوعات جدیدي است که در حرفه می

حسابداري مطرح گردیده و هدف آن کمک به استفاده بهینه از این 
منبع حیاتی است. به لحاظ عرضه، حسابداري آب تالش دارد تا 
اطالعات کمّی مناسبی در خصوص قابلیت دسترسی به بارندگی، 

ها ارائه اي دریاها و اقیانوسههاي زیرزمینی، آبهاي سطحی، آبآب
کند در زمینه ظرفیت، شرایط، حسابداري آب تالش می ،نماید. همچنین

هاي حفظ و نگهداري از منابع آبی نیز فعاالنه ایفاي نقش نماید. روش
به لحاظ تقاضا، حسابداري آب تالش دارد اطالعات مفیدي در خصوص 

 ،ائه نماید. همچنینها به منابع آبی ارنیازمندي افراد و سازمان
ها را حسابداري آب تالش دارد تا الگوهاي آب مصرفی افراد و سازمان

  شناسایی و تحلیل نماید.
 

هاي جدي سازمانها و وري آب از جمله دغدغهبنابراین افزایش بهره
جامعه امروزي بوده، و نقش اطالعات حسابداري در این تحقق این 

رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هدف غیرقابل انکار است. از این
وري آب با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی در افزایش بهره حسابداران

گویه  11و تأییدي است. در این راستا، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 
شناسایی شده در سه گروه قرار گرفتند. سپس با استفاده از تحلیل 

متغیرهاي پنهان( با ها )عاملی تأییدي مرتبه اول رابطه بین عامل
پذیر( مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت با ها )متغیرهاي مشاهدهگویه

استفاده از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم ضمن بررسی رابطه بین 
ها، رابطه بین متغیرهاي پنهان با سازه اصلی ها با گویهعامل

. رار گرفتوري آب( مورد مطالعه و بررسی ق)حسابداران و افزایش بهره
 باشد.   شرح زیر میتوضیحات مرتبط با هر عامل به

 

بی آ کمیّت و کیفیت منابع(: اقتصادی گذاری)ارزش اول عامل

هاي جدي جامعه بشري بوده و عواملی همچون رشد از جمله چالش
جمعیت، توسعه اقتصادي و اجتماعی و محدود بودن منابع آبی 

ه هایی است کآب از جمله بخش حوزه کننده این چالش هستند.تشدید
سازي، پایش، حفاظت هاي عظیم به لحاظ ذخیرهگذارينیازمند سرمایه

وري یکی از الزامات جامعه باشد. بنابراین افزایش بهرهو انتقال می
ار کعنوان یک راهتواند بهگذاري اقتصادي آب میامروزي بوده و ارزش

 ثر در این زمینه مطرح گردد.  مؤ
 

گذاري اقتصادي )بهاي تمام شده پژوهش حاضر مبناي ارزشدر 
مین، انتقال، نگهداري، هاي تأواقعی( براساس شش عامل )هزینه

هاي گذاري، عمومی و استهالک( صورت گرفته است. هزینهسرمایه
 هاي مرتبط با آب حاصله از منابع زیرزمینیمین آب شامل هزینهتأ
 سطحی ؛ و آبهاي(برف باران،) جوي ؛ آبهاي(قنات چشمه، چاه،)
هاي انتقال آب شامل شود. هزینهمی (اقیانوس دریا، دریاچه، رودخانه،)
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هاي مرتبط با تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال آب به مراکز هزینه
هاي مرتبط با هاي نگهداري شامل هزینهباشد. هزینهمصرف می

ت از هاي حفاظنگهداري سدها و مخازن آبی و همچنین هزینه
 گذاريهاي سرمایهمسیرهاي انتقال آب به سدها و مخازن است. هزینه

هاي احداث سد و مخازن و مسیرهاي انتقال آب به این شامل هزینه
مدیریتی،  هايهاي عمومی شامل هزینهباشد. هزینهمخازن می

مشابه  و پـشتیبانی، خـدماتی، نگهبانی تدارکاتی، اداري، پرسنلی،
هاي استهالک سالیانه سدها، استهالک شامل هزینه باشد. هزینهمی

 باشد. مخازن، تجهیزات و غیره می
 

هاي واقعی هرکدام از حسابداران از طریق محاسبه صحیح هزینه
ها به مدیران گونه هزینهمراحل فوق و سپس تبیین اهمیت این

 ند.  آفرین باشوري منابع آبی نقشتوانند در فرایند افزایش بهرهمی
 

اطالع از کم و کیف منابع آبی عامل دوم )گزارشگری آب(: 

ی در میزان مصرف آن داشته باشد. گزارشگري آب تواند تأثیر بسزایمی
از طریق ارائه یک تصویر شفاف از میزان آب مصرفی سازمانها و 

ابع وري منتواند موجبات افزایش بهرههاي مختلف اقتصادي، میبخش
 م نماید.  آبی را بیش از پیش فراه

 
در پژوهش حاضر از شش عامل )آب مصرف شده برحسب حجم و 
مبلغ، فاضالب تولیده شده، آب مجازي، بازیابی و استفاده مجدد از 
پساب، بکارگیري تجهیزات کاهنده مصرف آب، و استفاده از آبهاي 

 سطحی( براي سنجش گزارشگري آب استفاده شده است. 
 

یالی( در خصوص میزان آب مصرفی ارائه اطالعات کمّی )حجمی و ر
ها از وضعیت موجود و آتی و فاضالب تولید شده، درک افراد و سازمان

از  ثرزمینه اتخاذ تصمیمات کارآمد و مؤتواند را افزایش داده و لذا می
گونه اطالعات سوي آنان را فراهم نماید. نقش حسابداران در ارائه این

آب مصرفی برحسب هر واحد بر کسی پوشیده نیست. آب مجازي یا 
محصول/خدمات بیانگر معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف 

ران باشد. حسابداتولید یک محصول/خدمات از لحظه شروع تا پایان می
ر ثسایر بخشها در محاسبه آب مجازي مؤتوانند با کمک کارشناسان می

 واقع گردند. 
 

یه تواند از طریق تصفزمانها میامروزه بسیاري از نیازهاي آبی افراد و سا
توانند از طریق تبیین اهمیت پساب برطرف گردد. حسابداران می

گیران را تشویق به فراهم نمودن موضوع، مدیران و سایر تصمیم
 بسترهاي الزم براي این کار نمایند. 

 شیرآالت اتوماتیک، آب )همچون شیرآالت مصرف کاهنده تجهیزات
 دارمق -دِبی از طریق کاهش تواندمی دار(زمان فشاري شیرهاي لمسی،

آب  رفت هدر از -کندمی عبور زمان واحد در مشخص نقطه از که آبی
اتی گذاري در چنین تجهیزنماید. تشویق سازمانها به سرمایه جلوگیري

اي هآبوري منابع آبی گردد. استفاده از تواند باعث افزایش بهرهمی
اشد؛ بنیازهاي آبی افراد و سازمانها می هاي تامینسطحی یکی از روش

سازي آبهاي سطحی آوري و ذخیرهگذاري در خصوص جمعلذا سرمایه
 وري منابع آبی کمک نماید.   تواند به افزایش بهرههمچون باران می

 

 & Mehtapبه نظر )های شهرت(: عامل سوم )هزينه

Kokalan, 2012،تواند میبوده که  نامشهود دارایی نوعی ( شهرت
ی در کسب مزیت رقابتی و افزایش سودآوري داشته باشد. نقش بسزای

تواند براي سازمانها شهرت خوب ضمن حفظ و جذب مشتریان، می
شهرت بیانگر  یک محیط عملیاتی مطلوب فراهم نماید. درکل،

 سازمان در خصوص پیشین نتایج و رفتار از مشتریان هايارزیابی
 باشـد. خود مـی ذینفعان به منفعت و رزشا آن در ارائه توانـایی

 
در پژوهش حاضر از شش عامل )پاسخگویی در قبال مشتریان و جامعه، 

کنندگان، هاي سازمانی، رعایت حقوق مصرفسازي فعالیتشفاف
ها، انداز و استراتژيها، اجراي چشمرعایت استانداردها و دستورالعمل

هاي شهرت ارزیابی هزینهالمنفعه( براي مشارکت در کارهاي عام
 استفاده شده است.

 
امروزه نقش پاسخگویی و شفافیت در افزایش سرمایه اجتماعی و به 

چه میزان ها بر کسی پوشیده نیست. هرتبع آن سودآوري سازمان
پاسخگویی و شفافیت سازمانها در قبال ذینفعان افزایش یابد، به همان 

واند تیابد. این مهم میایش میمیزان اعتماد ذینفعان نیز به آنها افز
طریق  زمانع بروز اختالفات پرهزینه در میان ذینفعان گردد. حسابداران ا

ها در ایفاي هرچه توانند به سازماننیاز، میفراهم نمودن اطالعات مورد
 بهتر پاسخگویی و شفافیت در قبال عملکردشان کمک نمایند.   

 
سزائی در تداوم فعالیت مداري )احترام به مشتري( نقش بمشتري
د تواننها از طریق رعایت حقوق مشتریان میها دارد. لذا سازمانسازمان

خود را فراهم نمایند. حسابداران از طریق موجبات جلب اعتماد آنان به
دن توانند باعث برجسته شمنفعت مشتریان می -وتحلیل هزینهتجزیه

 مداري نزد مدیران گردند.  اهمیت مشتري
 

دماتی استانداردها و ــئناً در تولید هر نوع کاال و یا خمطم
ي مشخصی وجود دارد، که رعایت آنها از سوي هر هادستورالعمل
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وانند تگردد. حسابداران میسازمانی موجبات اطمینان خاطر ذینفعان می
و سپس  تها بر موفقیبا تبیین اثرات رعایت استانداردها و دستورالعمل

داز انثري در این زمینه ایفا نمایند. چشمسازمانها، نقش مؤسودآوري 
گیري سازمان، هویت، آرمان و چگونگی تحقق آنها بیانگر جهت

توانند از طریق مشارکت در ترجمه باشد. حسابداران می)استراتژیها( می
هاي مربوطه به سازمانها راه و تدوین شاخص نقشه یک به اندازچشم

 کمک نمایند.   
 
دار هاي امروزي عالوه بر وظایف ذاتی )سازمانی( خود، عهدهازمانس

ازمانها که سهاي اجتماعی نیز هستند. بدین معنیسري مسئولیتیک
هاي خود بر محیط پیرامونی، باید سازي اثرات سوء فعالیتضمن حداقل

ی جامعه محیطزیستتالش نمایند تا در بهبود وضعیت اجتماعی و 
طریق  از اجتماعی پذیريثر واقع گردند. مسئولیتمؤ خود نیزپیرامون 

 تمزی و تواند باعث بهبود سودآوريمی ها،افزایش مقبولیت سازمان
ذیري پآنها گردد. حسابداران از طریق تبیین اهمیت مسئولیت رقابتی

توانند آنها را به تقبل چنین ها، میاجتماعی در تداوم فعالیت سازمان
 هایی تشویق نمایند. مسئولیت

 

حرفه حسابداري باید  Fries et al. (2010)به اعتقاد گیری: نتیجه

از توانمندي الزم براي سنجش جریانات ریالی و مقداري منابع آبی 
تواند زمینه درک هرچه بهتر گذاري اقتصادي میبرخوردار باشد. ارزش

 ,Reay and Hiningsجریانات ریالی آب مصرفی را فراهم نماید )

گذاري اقتصادي ها به موضوعاتی همچون ارزش(. ورود سازمان2009
سازي تواند موضوع بهینهمی شهرت هايهزینه و واقعی( )هزینه

یل ها تبدمصرف منابع آبی را به یک گفتمان غالب در سطح سازمان
نجام ا تواند از طریق تشویق تعامالت بین سازمانینماید. این مهم می

که تعامالت بین سازمانی باعث رواج فرهنگ مصرف معنیگیرد. بدین 
 ,.Johnson et alگردد )بهینه منابع آبی در سطوح مختلف سازمان می

ه ک سازي زمینه تحقق اهدافیاز طریق فراهم (. حرفه حسابداري2003
ند، رگذارها تأثیسازمان سودآوري و بطور غیرمستقیم بر اثربخشی هزینه

 ثر واقع گردد.   تواند مؤمی
 
 حسابداري سنتی هايروش Spence and Rinaldi (2010) نظر به

 و ودهنب منابع آبی مصرف سازيبهینه با مرتبط اهداف تحقق به قادر
 روريض یندفرآ این کارآمدسازي جهت حسابداري خالقانه ابتکارات لذا

خوبی براي ورود حرفه  تواند نقطه شروعگزارشگري می. است
 بین طارتبا برقراري حال این حسابداري به موضوع منابع آبی باشد. با

 جدي هايچالش جمله از تواندرایج می هايرویه و هاهزینه اثربخشی
 باشد.  حوزه این

 یمحیطزیست موضوعات براساس گزارشگري استانداردهاي تدوین
 ارزش منجمله تأثیرگذار و مهم اطالعات افشاي زمینه تواندمی

 هايهزینه همچون عواملی سنجش. نماید فراهم را آب اقتصادي
 صرفم سازيبهینه. است مهم حیاتی منابع امنیت و برند ارزش شهرت،

      باشد.  آب بلندمدت بخش عرضهتواند اطمینانمی منابع آبی
 

ا براي زیر ر توان پیشنهادهايبراساس نتایج پژوهش حاضر می
 پژوهشهاي آتی ارائه نمود:

هاي حسابداري آب در مراحل اولیه که تکنیکیاز آنجای (1
تواند در رشد و تکامل خود قرار دارند، لذا تحقیقات آتی می

ازار ازهاي جامعه و بها با نیگونه تکنیکخصوص نحوه تطبیق این
 د؛انجام شو

شود تحقیقاتی در خصوص نحوه انگیزش پیشنهاد می (3
 فرایند مصرف بهینه آب انجام شود؛ حسابداران جهت مشارکت در

شود تحقیقاتی در خصوص اینکه چه سطح پیشنهاد می (9
مصرف آب  سازيدار انجام پروژه بهینهتواند عهدهسازمانی می

 د؛باشد، انجام شو

هاي سازمانی در خصوص نحوه تدوین و بکارگیري دیدگاه (4
 دهاي مناسب مرتبط با مدیریت تقاضاي آب نیز نیازمناستراتژي

 .تحقیقات بیشتري است
 

 پرسشنامه از هاداده آوريجمع حاضر براي پژوهش درها: محدوديت

 در این خصوص کیفی هايروش و مصاحبه از اگر است، شده استفاده
یگر آمد. محدودیت دمی دست به تريدقیق شاید نتایج شد،می استفاده

ا هدیدگاهپژوهش حاضر این است که مبناي انجام آن عمدتاً براساس 
و نظرات حسابداران بوده و این در حالی است که اگر از دیدگاه سایر 

گیر در اقشار همچون مهندسان امور آب، مدیران و متولیان تصمیم
ثر بر ل مؤشد؛ در آن صورت عوامحوزه آب کشور نیز استفاده می

تري مورد مطالعه و بررسی صورت جامعوري منابع آبی بهافزایش بهره
 گرفت.  می قرار

 

اخالقی  حاضر مالحظات در تدوین مقاله :اخالقی مالحظات

بودن  محرمانه کنندگان،مشارکت به پژوهش اهداف توضیح همچون
کامل  آزادي داشتن و پرسشنامه بودن نامبی با همراه اطالعات
 پرسشنامه، مورد توجه قرار گرفت. تکمیل در کنندگانمشارکت
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 هانوشتپی

1- Gross National Product (GNP) 

2- Gross Domestic Product (GDP) 

3- Composite Reliability (CR) 

4- Average Variance Extracted (AVE) 

5- Convergent Validity 

6- Divergent Validity 

7- Incremental Fit Index (IFI) 

8- Comparative Fit Index (CFI) 

9- Goodness of Fit Index (GFI) 

10- Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA)   

11- Extraction Communalities 

12- Maximum Shared Variance (MSV) 

13- Average Shared Variance (ASV) 

14- Standardized Regression Weights 
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