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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 descriptiveexploratory 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.

Keywords: Water Productivity, Accountants, Economic
Pricing, Water Reporting, Reputation Costs.

امروزه کمبود منابع آبی به یکی از دغدغههاي جدي جامعه بشري تبدیل
 بطوریکه راهکارهاي فنی و مهندسی به تنهایی قادر به حل این معضل،گشته
نبوده و توجه به جنبههاي غیرفنی آن به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل گشته
 از اینرو پژوهش حاضر تالش دارد تا با استفاده از مدلسازي معادالت.است
ساختاري و از طریق رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي نقش
 این.حسابداران در افزایش بهرهوري آب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد
-پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش گردآوري دادهها توصیفی
 دادههاي پژوهش از طریق توزیع. از نوع همبستگی است،پیمایشی
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دهد .به نظر ( )Parker, 2000نقش حسابداري و حسابداران در تحقق
چنین اهدافی غیرقابل انکار است .در مقابل ( Qian and Burritt,
 )2008معتقدند حسابداري و حسابداران به دلیل هزینهزا بودن چنین
تعهداتی ،ممکن است مانعی براي انجام چنین تعهداتی باشند .بنابراین،
انجام تحقیقات بیشتر در خصوص درک نحوه تأثیرگذاري حسابداري و
حسابداران بر انجام تعهدات زیستمحیطی سازمانها (مانند مصرف
بهینه آب) به طور گستردهاي مورد تأکید است ( Schaltegger et al.,
 .)2015از آنجاییکه شواهد کمی در ارتباط با تحقق پایداري اجتماعی
وجود دارد ،لذا انجام مطالعات عمیقتر در خصوص نحوه نقشآفرینی
حرفه حسابداري در این خصوص نیاز مبرم استO’Dwyer and ( .
 .)Unerman, 2016بنابراین ،پژوهش حاضر تالش دارد تا نقش
حسابداران در فرایند افزایش بهرهوري آب را مورد مطالعه و بررسی
قرار دهد .براي تحقق این هدف سه عامل ارزشگذاري اقتصادي،
گزارشگري آب و هزینههاي شهرت مورد توجه میباشد.

 -7مقدمه
کمتر از  9درصد آب موجود در کره زمین شیرین بوده و دسترسی به
بسیاري از آن نیز به سختی میسر است (.)Boretti & Rosa, 2019
براساس پیشبینیهاي علم هواشناسی در آینده درصد کمتري از
بارندگیها قابل استفاده خواهد بود ( .)IPCC, 2007با توجه به رشد
جمعیت و خشکسالیهاي احتمالی ،مصرف بهینه آبی اهمیت دوچندان
دارد .بسیاري از دولتها و سازمانها تالش دارند تا بهرهوري مصرف
آب در محیط خود را بهبود بخشند .با توجه به زمانبر و دشوار بودن
مدیریت عرضه آب ،مدیریت تقاضاي آب از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد ( .)Egan, 2009استراتژيهاي مرتبط با مدیریت تقاضا
همچون صرفهجویی در مصرف میتواند محرکی مناسبی براي مصرف
بهینه منابع آبی از سوي سازمانها محسوب گردد ( Bansal and
 .)Roth, 2000اینگونه استراتژیها میتوانند بیانگر میزان توجه
سازمانها به موضوعات زیستمحیطی محسوب شود.

بهرهوری آب :بهرهوري را میتوان نوعی استفاده بهینه از منابع
فیزیکی ،نیروي انسانی و سایر عوامل تلقی نمود .بهبود بهرهوري
میتواند باعث کاهش هزینهها و ارتقاء سطح زندگی افراد گردد
( .)Rogers, 1998در چند دهه اخیر ،بواسطه محدود شدن منابع آبی،
تغییرات اقلیمی و افزایش آب مصرفی تمامی بخشهاي جامعه؛
افزایش بهره وري آب به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است
( .)Morita, 2021افزایش بهرهوري آب میتواند منجر به کاهش و
تعدیل آثار زیانبار فقر ،حفظ سطح قبلی تولید ،کاهش مصرف آب و
کاهش احداث منابع ذخیره آب گردد.

ماهیت و محرکهاي مرتبط با تعهدات سازمانها در خصوص محیط
زیست نیازمند انجام تحقیقات وسیع آنهم از جنبههاي گوناگون است.
از آنجاییکه ممکن است اقدامات زیستمحیطی سازمانها بر
سودآوري آنها تأثیر چندانی نداشته باشد ،لذا پاسخ به سؤال زیر میتواند
مفید باشد ( .)Egan, 2009آیا سازمانها نسبت به انجام تعهدات
زیستمحیطی خود اراده جدي دارند ،اگر دارند چگونه میتوان آن را
راستیآزمایی کرد؟ براي مثال از آنجاییکه بهاي آب مصرفی قابل
توجه نیست ،چگونه میتوان از ایفاي تعهدات سازمانها در خصوص
صرفهجویی آب مطمئن شد؟ چرا که اینگونه اقدامات مستلزم
هزینههایی براي سازمانهاست.

به نظر ( )Molden, 1997بهرهوري آب عبارت است حصول بهترین
عایدي با مصرف کمترین منابع آبی .همچنین ،بهرهوري آب بیانگر
نقش هر واحد آب در تولید ناخالص ملی )GNP( 1و یا تولید ناخالص
داخلی )GDP( 3است .از منظر مالی و اقتصادي ،بهرهوري بیشتر آب
به معناي سود بیشتر به ازاي واحد حجم آب است .از منظر اشتغال،
ایجاد اشتغالِ بیشتر به ازاي واحد حجم آب و از منظر امنیت غذایی،
بهرهوري بیشتر آب به معناي تولید بیشتر به ازاي واحد حجم آب است.

امروزه حسابداري آب مورد توجه بسیاري از کشورها قرار گرفته،
بطوريکه برخی از کشورها همچون استرالیا اقدام به تدوین
استانداردهایی در این زمینه نمودهاند .حسابداري آب تالش دارد تا
وضعیت فعلی و آتی عرضه ،تقاضا ،توزیع و میزان استفاده بخشهاي
مختلف از منابع آبی را بطور کمی و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار
دهد .اطالعات ارائه شده از سوي حسابداري آب میتواند در فرآیند
توسعه پایدار و متوازن مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،حسابداري آب
از طریق بکارگیري سازوکارهاي مناسب تالش دارد بتواند از طریق
شناسایی و تحلیل هزینههاي پیدا و پنهان آب مصرفی افراد و
سازمانها ،باعث افزایش بهرهوري آب گردد.

حسابداري آب میتواند از طریق تجزیهوتحلیل میزان و نحوه استفاده
از آب آنهم با تأکید بر مقوله بهرهوري به سازمانها کمک نماید.
بنابراین حرفه حسابداري قادر است از طریق تبیین اهمیت منابع آبی
در توسعه پایدار سازمانها و جامعه به تصمیمگیران در خصوص افزایش
بهرهوري منابع آبی کمک نماید.

پژوهش حاضر تالش دارد تا نقش حسابداري و حسابداران بر عملیاتی
شدن تعهدات زیستمحیطی سازمانها را مورد مطالعه و بررسی قرار
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حرفه حسابداری و بهرهوری آب :نقش تکنولوژيهاي
حسابداري در عملیاتی شدن ابتکارات زیستمحیطی و اجتماعی
غیرقابل انکار است .بدین معنی که حسابداري از طریق ارائه اطالعات
تحلیلی در خصوص معضالت سازمانی میتواند در موفقیت سازمانها
نقش آفرینی نماید .از طرف دیگر مشروعیتبخشی به تکنولوژيهاي
حسابداري میتــوانـد مروج خــوبی بـراي عملیاتی شدن
سیاستهاي زیستمحیطی و اجتماعی سازمانها باشد ( Dillard and
 .)Roslender, 2011در این بخش اینگونه رویهها مورد بحث و
بررسی قرار میگیرند.

( .)Thomson and Georgakopoulos, 2014باتوجه به اینکه
ممکن است پیشنهادات ارائه شده از سوي حسابداري منجر به تغییراتی
گردد ،اما تمرکز اصلی سازمانها بر تحقق استراتژيهاي کالن
میباشد ( .)Albelda, 2011به اعتقاد ) Gray et al. (1995هرچند
ممکن است حسابداري بتواند دامنه دید را وسعت بخشد ،اما سازمانها
تمایل دارند بر روي موضوعاتی متمرکز شوند که برایشان قابل کنترل
و مطمئن باشد .طبق نتایج پژوهش Larrinaga-Gonzalez et al.
) (2001حسابداري از توانایی الزم براي محدودسازي و قابل کنترل
نمودن اثرات محیط بر سازمانها برخوردار نیست.

به نظر ) Parker (2000تکنولوژيهاي حسابداري نقش بسزایی در
تحقق ابتکارات جدید مدیریتی (همچون مصرف بهینه آبی) با هدف
ملموس نمودن مواردي که قبالً قابل درک و مشاهده نبودند ،دارند.
تکنولوژيهاي حسابداري از طریق شفافسازي تبعات منفی اقتصادي
و زیستمحیطی بسیاري از رویههاي مدیریتی (همچون پسماندها)
میتواند باعث بهبود تصمیمگیریهاي مدیریتی گردد .تکنولوژيهاي
جدید حسابداري ممکن است شامل مواردي همچون چارچوبهاي
پیشنهاد سرمایهگذاري ،بودجهبندي ،اندازهگیري عملکرد و سیستمهاي
مدیریت ریسک گردد ( .)Arjalies and Mundy, 2013به اعتقاد
( )Thomson and Georgakopoulos, 2010از آنجاییکه اکثر
تکنولوژيهاي حسابداري به تنهایی پیچیده نیستند ،لذا در صورت
استقرار یک سیستم اطالعاتی نظامند و منسجم اینگونه تکنولوژيها
میتوانند مسئولیتپذیري سازمانها در خصوص موضوعات
زیستمحیطی و اجتماعی را بهبود بخشند.

به نظر ) Chang and Deegan (2008تکنولوژيهاي جدید
حسابداري در صورتی اثرگذار خواهند بود ،اگر مدیران واحدها در قبال
تحقق اهداف واحد خود مسئولیتپذیر باشند .در خصوص موضوع آب،
مواردي همچون منطقه جغرافیایی و شرایط اقلیمی مهم بوده و لذا
مقایسه میزان آب مصرفی مناطق مختلف بدون توجه به این موارد
میتواند غیرمفید باشد (.)Unerman and Chapman, 2014
) Bebbington (2014معتقد است موضوعات زیستمحیطی و
اجتماعی پیچیده بوده و در صورت جدیت و حمایت مدیران ارشد
میتوان اقدام به گزارشگري اینگونه موضوعات که قبالً گزارش
نمیشدند ،نمود؛ هرچند اینگونه گزارشات ممکن است مشکالت فنی
خاص خود را نیز بههمراه داشته باشند .به نظر ()Milne, 1996
میتوان چالشهاي حسابداري را با مشارکت دادن طیف وسیعی از
ذینفعان در تصمیمگیرها حل و فصل نمود .حسابداري ممکن است
تغییرات گسترده با اثربخشی مولد حداقلی را پیشنهاد دهد .بنابراین،
حسابداري نوعی سادهسازي امورات و ترسیم حد و حدود بوده و همانند
سایر واحدهاي سازمانی میتواند در فرایند تصمیمگیريها مشارکت
داشته باشد (.)Lohmann, 2009

سازمانهایی که در قبال موضوعات زیستمحیطی و اجتماعی احساس
مسئولیت مینمایند ،عموماً اقدام به طراحی تکنیکهاي جدید
حسابداري با هدف تقویت سیستمهاي حسابداري مالی موجود
مینمایند ( .)Hopwood et al., 2010این موضوع میتواند باعث
لحاظ شدن موضوعات زیستمحیطی و اجتماعی در تصمیمگیريهاي
استراتژیک سازمانی گردد .گزارش مصرف منابع برحسب واحدهاي
مقداري و ریالی میتواند مشوقی براي سازمانها باشد تا به اثرات
اقدامات خود بر محیطزیست و اجتماع و همچنین نقش محیطزیست
و اجتماع در سالمت اقتصادي و تداوم فعالیت خود را مورد توجه جدي
قرار دهند (.)Adams and Frost, 2008; Fries et al., 2010

با توجه به مــوارد فوق میتوان نکات زیر را استنتاج نمود )1( :بــه
نظر میرسد تکنولوژيهاي حسابداري میتـوانند در حداقلسازي
نگرانیهاي اصلی سازمانی همچون بهبود بهرهوري منابع مؤثر باشند.
( )3تحقق اهداف زیستمحیطی و اجتماعی مستلزم حمایت و پشتیبانی
مدیران ارشد بوده؛ چرا که بدون آن تالشها و ابتکارات سطوح پایینتر
مستمر و مؤثر نخواهد بود .با بررسی ادبیات موجود میتوان دریافت که
اکثر پژوهشهاي صورت گرفته وضعیت موجود را تشریح نموده و کمتر
به شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت بهرهوري آب پرداختهاند.
بنابراین پژوهش حاضر تالش دارد تا با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدي عوامل حسابداري مؤثر بر بهرهوري آب را مورد
مطالعه و بررسی قرار دهد.

همچنین ممکن است مدیران از حسابداران انتظار داشته باشند تا از
طریق ممانعت از شکلگیري بحثهاي سازمانی غیرمفید ،بتوانند زمینه
را براي تحقق هرچه بیشتر استراتژيهاي تجاري سازمان فراهم نمایند
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) Bebbington (2001نشان داد گاهی اوقات ممکن است مشارکت
حسابداران مضر و مخل رویههاي موجود باشدSchaltegger et al. .
) (2015معتقدند که گاهی اوقات حسابداران بر اندازهگیري کمی و
پولی تمرکز نموده تا از این طریق بتوانند باعث کاهش تمرکز از
جریانهاي فرایند فیزیکی گردند .با توجه به مطالب فوقالذکر هرچند
ممکن است حرفه حسابداري مایل به مشارکت در ابتکارات سازمانی
جدید (همچون مصرف بهینه آب) باشد ،اما کماکان ممکن است
حسابداران تمایل و توان مشارکت در این خصوص را نداشته باشند.
پژوهش حاضر تالش دارد تا نقشها ،محرکها و تأثیرات حسابداران
در ترویج حسابداري آب در سازمانها را مورد مطالعه و بررسی قرار
دهد.

حسابداران و بهرهوری آب :در این بخش تالش میشود تا نقش
حسابداران در حمایت از ابتکارات حسابداري آب مورد مطالعه و بررسی
قرار گیرد .امروزه حرفه حسابداري از اعضاي خود تقاضا دارد تا نقش
بیشتري در تحقق استراتژيهاي جدید سازمانی ایفا نمایند ( KPMG,
 .)2008حل مشکالت سازمانی زمانی محقق میشود که تمامی عوامل
تأثیرگذار منجمله حسابداران در این فرایند مشارکت داشته باشند .نقش
حسابداران در افزایش قابلیت درک و اجراي هرچه بهتر ابتکارات جدید
حسابداري غیرقابل انکار است (.)Wilmshurst and Frost, 2001
حسابداران عموماً قادر به برقراري ارتباط مستقیم با اعضاي هیأت
مدیره بوده و این عامل میتواند به درک هرچه بهتر ابتکارات جدید
حسابداري از سوي اعضاي هیأت مدیره کمک نماید (.)Parker, 2000
گاهی اوقات ممکن است حسابداران تمایل و یا توان چندانی به
مشارکت در ابتکارات سازمانی جدید نداشته باشند .حتی گاهی اوقات
ممکن است حسابداران علیرغم ایفاي نقش فعاالنه در اجراي
سیستمهاي مدیریت عملکرد ،از توان و یا اراده الزم براي نقشآفرینی
در سیستمهاي حسابداري زیستمحیطی برخوردار نباشند
( .)Lansiluoto and Jarvenpaa, 2010براي مثال نتایج پژوهش
( )Monteiro and Aibar-Guzman, 2010نشان داد دایره
حسابداري از طریق خودداري از لحاظ نمودن موضوعات زیستمحیطی
در رویههاي حسابداري ،رفتار غیرفعاالنهاي را از خود نشان داد .لذا آنها
توصیه نمودند بهتر است در تعیین اهداف زیستمحیطی مدیران ارشد
و کارشناسان امر تصمیمگیري نمایند.

 -8روش انجام كار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع اکتشافی و تأییدي است.
جامعه آماري پژوهش حاضر حسابداران شاغل در غرب کشور
(استانهاي کردستان ،کرمانشاه ،همدان و ایالم) بودند که به روش
نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند .دوره زمانی پژوهش حاضر نیمه
اول سال  1444میباشد .دلیل انتخاب حسابداران بهعنوان جامعه
آماري ( )1درک و اشراف اطالعاتی آنان نسبت به هزینههاي پیدا و
پنهان سازمان و ( )3نقشآفرینی آنان در فرایند تصمیمگیري مدیران،
بود .از آنجاییکه حجم جامعه مشخص نیست و اطالعی از واریانس
جامعه در دسترس نیست از فرمول زیر براي تعیین حجم نمونه استفاده
شده است:

حسابداران ممکن است به لحاظ فکري و عاطفی در شرایطی نباشند تا
بتوانند در طرحهایی که به طور واضح با اثربخشی هزینه و یا
حداکثرسازي سود مطابقت ندارد ،مشارکت داشته باشند .همچنین،
ممکن است آنان بهواسطه ترس از خدشهدار شدن اعتبارشان تمایل
شرکت در اینگونه طرحها را نداشته باشند ( Langfield-Smith,
 .)2007در حالیکه اکثر حسابداران عالقهمند به مشارکت در
موضوعات زیستمحیطی هستند ،اما برخی از محدودیتهاي سازمانی
و محیطی ممکن است مانع ارائه ایدههاي زیستمحیطی از سوي آنان
گردد .مواردي همچون محدودیتهاي هزینهاي ،فقدان اراده سیاسی
دولتها و عدم اعتقاد به نقش آفرینی سازمانها در محیط زیست میتواند
مانع ورود حسابداران به موضوعات زیستمحیطی گردد ( Gray and
 .)Bebbington, 2001گاهی اوقات حسابداران بهواسطه وجود
مالحظات اداري و محافظهکاري شغلی تمایل چندانی به ارائه اطالعات
مفید به مدیران تولید را ندارند .به اعتقاد )Byrne and Pierce (2007
در مقابل حسابداران اطالعات مفید و مورد نیاز مدیران ارشد را به
درستی منتقل مینمایند .نتایج پژوهش Larrinaga-Gonzalez and

2
α
Z2 ∗ σ
)
(=n
ε

()1

)max(xi) − min(xi
6
 zضریب اطمینان  33درصد𝜎،

()3

=σ

که در آنها  nحجم (تعداد) نمونه،
انحراف معیار ε ،دقت برآورد یا حداکثر خطاي قابل قبولmax(xi) ،
بزرگترین مقدار پاسخ در طیف لیکرت و ) min(xiکوچکترین مقدار
پاسخ در طیف لیکرت است .از آنجائیکه ابزار جمعآوري دادهها در
پژوهش حاضر ،پرسشنامه طیف لیکرت  5گزینهاي (از  1تا  )5است،
لذا انحراف معیار (𝜎) آن برابر عدد  4/66خواهد بود .این بیشینه مقدار
انحراف معیار است .همچنین سطح اطمینان  33%و دقت برآورد 4/41
درنظر گرفته شده است بنابراین حجم نمونه به صورت زیر محاسبه
میشود:
α
= 2.58
Z
= 170
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n

= 0.01
= 0.66

2
ε
σ

مستخرج از گام اول تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.

بنابراین ،حجم نمونه برابر با  114نفر است .با پیگیرهاي فراوان تعداد
 161پرسشنامه قابل استفاده جمعآوري شد .همچنین ،جداول
شمارههاي  6الی  1بیانگر گویههاي پرسشنامه هستند .پژوهش حاضر
با هدف بررسی نقش حسابداران در مصرف بهینه منابع آبی در دو گام
طراحی و اجرا شده است.

در پژوهش حاضر براي سنجش پایایی ابزار اندازهگیري از دو شاخص
پایایی مرکب 9و میانگین واریانس استخراج شده 4و همچنین براي
سنجش روایی ابزار اندازهگیري از دو شاخص روایی همگرا 5و روایی
واگرا 6استفاده شده است .همچنین ،براي آزمون برازش مدل از
شاخصهایی همچون شاخص برازش افزایشی ،1شاخص برازش
تطبیقی ،1شاخص نیکویی برازش 3و شاخص ریشه میانگین مربعات
خطاي برآورد 14استفاده است.

گام اول :از طریق مطالعه و بررسی منابع موجود ،ابتدا پژوهشهاي
مرتبط با هرکدام از مؤلفههاي اصلی پژوهش حاضر شناسایی و سپس
با بررسی دقیق آنها سؤاالت متناسب با هر مؤلفه طراحی گردید .بدین
معنیکه براي تدوین الف) گویههاي مرتبط با ارزشگذاري اقتصادي
آب از گزارش شرکتهاي آب منطقهاي تحت عنوان "قیمت اقتصادي
آب" () 1911؛ گزارشگري آب از پژوهشهاي HassasYegane et
) al. (2018و )Babajani and Foroghi (2006؛ و همچنین
هزینههاي شهرت از پژوهشهاي HadizadeMoghadam et al.
) (2016و ) Mohammadi and Hakimi (2017استفاده شده است.
گام دوم :در این مرحله مؤلفههاي مستخرج از مرحله قبل ،در قالب
پرسشنامهاي توسط خبرگان دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت تا اطمینان
حاصل گردد ،آیا مؤلفههاي استخراج شده از توانمندي الزم براي
سنجش اهداف پژوهش برخوردارند هستند یا خیر؟ بدین منظور براي
اطمینان از روایی ابزار پژوهش ،پرسشنامه بین  5نفر از کارشناسان
حسابداري آب که در زمینه استانداردهاي حسابداري آب و رویههاي
گزارشگري آن از دانش و مهارت الزم برخوردار بودند ،توزیع گردید.

در تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی اکتشافی (از طریق نرمافزار

 ،SPSSنسخه  )36و تحلیل عاملی تأییدي (از طریق نرمافزار
 ،AMOSنسخه  )34استفاده شده است .بدین معنیکه ابتدا از طریق
تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفههاي اصلی پژوهش شناسایی و سپس از
تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول معناداري رابطه بین متغیرهاي پنهان
و گویههاي آزمون و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم
رتبهبندي این متغیرها براساس میزان تأثیرشان در تشکیل و تبیین
سازه اصلی (نقش حسابداران در مصرف بهینه آب) بررسی شده است.
آزمون نرمال بودن دادهها :قبل از تجزیهوتحلیل دادهها ،اطمینان
از نرمال بودن دادهها ضروري است .براي آزمون نرمال بودن دادهها
روشهاي متعددي وجود دارد .در این پژوهش براي بررسی نرمال بودن
توزیع متغیرها از آزمون بررسی چولگی و کشیدگی دادهها استفاده شده
است.

بدین طریق روایی محتوایی و صوري پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
از آنجاییکه افراد مذکور از کارشناسان مجرب بودند ،لذا اعتبار
محتوایی پرسشنامه تضمین و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي
کرونباخ مقدار  4/133محاسبه گردید ،که این امر بیانگر پایایی باال و
مطلوب ابزار پژوهش است.

با توجه به نتایج مندرج در جدول ذیل ،مقدار چولگی مشاهده شده براي
تمامی سواالت در بازه  +3و  -3قرار دارد .بنابراین به لحاظ کجی
تمامی سؤاالت نرمال بوده و لذا توزیع آن متقارن است .همچنین ،مقدار
کشیدگی تمامی سؤاالت نیز در بازه  +3و  -3قرار دارد .این امر بیانگر
آن است که توزیع سؤاالت به لحاظ کشیدگی نیز نرمال هستند.

پرسشنامه مورد استفاده داراي جوابهاي بسته بود که با معیار
پاسخگویی لیکرت (پنج گزینهاي) بهصورت طیفی از اعداد  1تا 5
نمرهگذاري شده است .پرسشنامه شامل دو بخش زیر بود )1( :سواالت
مرتبط با اطالعات شخصی پاسخدهندگان که شامل  5سوال بود؛ و
( )3سواالت مرتبط با متغیرهاي مؤثر با نقش حسابداران در مصرف
بهینه آب ( 11سؤال) بود که از منابع فوقالذکر استخراج گردید.
پرسشنامهها از طریق حضوري و همچنین پیامرسانهایی همچون
واتساپ و تلگرام در اختیار اعضاي جامعه آماري قرار گرفت .همانگونه
که قبالً اشاره شد 161 ،پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد.
بنابراین ،در گام دوم با هدف اطمینان از صحت فرآیند گام اول و
مشــاهده تغییرات؛ بدون هیچــگونه تقسیمبندي اولیه براي عاملهاي

 -3يافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا آمار توصیفی ،سپس آزمون فرضیهها و در ادامه
تحلیل یافتهها ارائه میشود.
با توجه به جدول  ،1در حدود  64درصد پاسخدهندگان مرد و  96درصد
آنان نیز زن بودند .سن و مدرک تحصیلی بیشتر پاسخدهندگان بهترتیب
بین  94تا  44سال ( 93/9درصد) ،و لیسانس ( 15/4درصد) بود .سنوات
خدمتی بیشتر پاسخدهندگان کمتر از  34سال ( 13/6درصد) و حدود
 43درصد پاسخدهندگان در مؤسسات تولیدي مشغول به فعالیت بودند.
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Table 1- Skewness and kurtosis values of questions

جدول  -7چولگی و كشیدگی سواالت
Kurtosis
-1.576
-0.741
-0.590
-1.027
0.577
0.067
0.287
-1.415
-0.077

Skewness
-0.651
-0.859
0.289
0.149
-0.258
-0.066
-0.850
-0.765
-0.740

Question
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kurtosis
-1.635
-0.934
0.605
-1.215
-0.514
-0.840
-1.553
-.358
0.470

جدول  4بیانگر اشتراک استخراجی 11است .هر چه مقادیر این نوع
اشتراک بزرگتر باشد ،عاملهاي استخراج شده به نحو مناسبی قادر به
تبیین متغیرها هستند .از آنجاییکه قریب به اتفاق اشتراکهاي
استخراجی باالتر از  4/54هستند ،لذا تمامی عاملهاي تعیین شده از
توانایی الزم براي تبیین واریانس متغیرهاي مورد مطالعه برخوردار
هستند .با این حال بین مقادیر اشتراک ،تفاوتهایی وجود دارد .براي
مثال مقدار اشتراک مربوط به سؤال هشتم  4/533و سؤال هفدهم
 4/649است.

Table 2- Demographic description of the survey
sample

جدول  -8اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
%
63.7
36.3
32.1
39.3
28.6
75.0
25.0
32.1
40.5
27.4
48.8
34.5
16.7

Category
Male
Female
Under 30 years old
30 – 40 years old
Above 40 years old
Bachelor’s degree
Master’s degree
Under 10 years
10–20 years
Above 20 years
Manufacturing
Business
Service

Skewness
-0.151
-0.538
0.181
0.028
0.151
0.108
-0.296
-0.084
-0.089

Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Variable
Gender
Age

Education
Length of
Service

Table 3- KMO and Bartlett's Test

Type of
Company

جدول  -3نتايج آزمون  KMOو بارتلت
0.884
1381.848
153

در بخشهاي زیرین یافتههاي پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرند.

0.000

تحلیل عاملی اكتشافی :به منظور استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی ابتدا الزم است از آزمون  KMO-Bartlettبراي بررسی
کفایت نمونهگیري دادهها استفاده گردد .کفایت دادهها بدین معنی است
که آیا تعداد دادههاي پژوهش براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی
مناسب هستند یا خیر؟ طبق جدول  9مقدار  KMOبرابر با 4/114
بوده که بیانگر کفایت نمونهها براي انجام تحلیل عاملی اکتشافی است.
همچنین براي سنجش کفایت همبستگی بین متغیرها و همبستگی
دادههاي پژوهش با یکدیگر از آزمون کرویت بارتلت استفاده شده است.
از آنجاییکه سطح معناداري این آزمون کمتر از  4/45است (یعنی
)4/444؛ لذا دادهها با یکدیگر همبستگی داشته و درنتیجه امکان
شناسایی و تعریف عاملهاي جدید براساس همبستگی بین متغیرها
وجود دارد .بنابراین تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار الگو مناسب
است.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of
df
Sphericity
Sig.

طبق جدول  5تحلیل عاملی نهایی منجر به استخراج سه عامل گردیده
است .این عاملها در مجموع قادر به تبیین  53/334درصد از واریانس
کل هستند .در این تحلیل به منظور دستیابی به ساختار عاملی سادهتر،
چرخش دادهها به روش واریماکس صورت گرفته که نتایج آنها در
جدول  6منعکس شده است.
چرخش عاملها با هدف بهبود معناداري ،پایایی و تکثیرپذیري
تحلیلها انجام میگیرد .لذا عاملهاي چرخش یافته ،باعث پدیدار
شدن دقیقتر همبستگیهاي اولیه از راه حل چرخش نیافته میگردند.
عاملهاي چرخش یافته ،به خوبی راه حل اولیه ،واریانس مشترک
(همبستگیها) را تبیین میکنند .برخالف روش بدون چرخش که در
آن عامل اول درصد بیشتري از تغییرات ( 95/313درصد) را تعیین
میکند؛ در روش چرخش سهم عاملها در تبیین تغییرات تعدیل
میگردد .بواسطه این ویژگی ،چرخش واریماکس میتواند تغییرات را
میان عاملها بصورت یکنواخت توزیع کند.
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Table 4- Communalities

 پس از این.قالب عاملهاي کلی محدودي دستهبندي و تبیین میکند
مرحله نوبت به تحلیل عاملی تأییدي میرسد که هدف آن تأیید ساختار
.عاملی شناسایی شده است

 اشتراكات سواالت-6 جدول

Table 6- Rotated matrix of first component
(Reputation Costs) Cronbach's alpha

 ماتريس چرخیده شده مؤلفه اول (هزينههای-4 جدول
)شهرت
Q

Lodgings

q18

0.783

q14

0.763

q17

0.753

q16

0.734

q13

0.715

q15

0.713

ɑ

0.854

Title of question
Accountability to
customers and the
community
Transparency of the
organization's activities
Respecting Consumer
Rights
Adherence to Standards
and guidelines
Implement vision and
strategies
Participation in public
works

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

 درصد واريانس و مقادير ويژه عاملهای مختلف-0 جدول
Component

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

1
2
3
Component

Table 7- Rotated matrix of second component
(Water Reporting)

) ماتريس چرخیده شده مؤلفه دوم (گزارشگری آب-7 جدول
Q
q11
q10
q7
q9
q12
q8

Lodgings

ɑ

Title of question
Water consumption (in
0.798
terms of volume and
dollars)
0.755
Wastewater Produced
0.844 Virtual Water
0.704
Recovery and Reuse of
0.700
Wastewater
Use of Water Saving
0.700
Devices
0.690
Use of Surface Water
Note: Q = Question; ɑ = Cronbach's alpha

1
2
3

 بارهاي عاملی هر کدام از سؤاالت پرسشنامه مرتبط1  الی6 در جداول
 بارهاي عاملی باالتر از. مشخص شدهاند،با مؤلفههاي استخراج شده
. جهت اختصاص هر سؤال به یک مؤلفه درنظر گرفته شده است4/4
 در این جداول مقدار آلفاي کرونباخ هر کدام از عاملها نیز،همچنین
 بوده و لذا پایایی4/6 محاسبه شده است؛ که همگی آنها باالتر از مقدار
سؤاالت مرتبط با هر عامل در حد مطلوبی قرار داشته و درنتیجه
 بهعالوه.می توان از بابت همبستگی درونی آنها نیز مطمئن گردید
 محاسبه شده که بیانگر4/133 مقدار آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه
 نامگذاري هر کدام از عاملها.مطلوب بودن پایایی کل پرسشنامه است
.براساس سؤاالت لحاظ شده در آنها صورت گرفته است

Table 8- Rotated matrix of third component
(Economic Pricing of Water)

 ماتريس چرخیده شده مؤلفه سوم (ارزشگذاری-2 جدول
)اقتصادی آب
Q
q5

Lodgings
0.814

q3

0.809

q6

0.742

q2

0.698

q1
q4

0.648
0.636

ɑ

0.858

Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Total
Cumulative %
Variance
6.476
35.979
35.979
2.249
12.496
48.475
2.024
11.245
59.720
Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Total
Cumulative %
Variance
3.638
20.213
20.213
3.597
19.984
40.197
3.514
19.523
59.720

Title of question
Cost of water supply
Cost of water transfer
(distribution)
Operation and
Maintenance
Investing in Water
Infrastructure
General cost
Depreciation cost

 دادههاي پژوهش،از طریق بکارگیري روش تحلیل عاملی اکتشافی
 به.تلخیص و سپس تعداد سه متغیر مکنون (سازه) شناسایی گردید
لحاظ نظري متغیرهاي مکنون (سازهها) بیانگر علل زیربنایی متغیرهاي
 روش تحلیل عاملی اکتشافی، به عبارت دیگر.اندازهگیري شده هستند
 آنها را در،از طریق بررسی همبستگی درونی تعداد زیادي از متغیرها
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با توجه به اینکه مقادیر محاسبه شده در جدول  3بیشتر از مقادیر آستانه
هستند ،لذا مدل پژوهش از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.
براي مثال تمامی مقادیر پایایی مرکب بیشتر از  4/1و یا تمامی مقادیر
میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از  4/5هستند .همچنین ،حداکثر
واریانس مشترک ( 13)MSVو میانگین واریانس مشترک (19)ASV
کوچکتر از میانگین واریانس استخراج شده هستند .یافتههاي پژوهش
در خصوص آزمون برازش مدل و شاخصهاي مختلف برازندگی در
جدول  11منعکس شده است .الزم به ذکر است اگر حداقل  9الی 4
شاخص از شاخصهاي مرتبط با برازش در حد مناسب باشند ،مدل
مورد نظر از برازش مناسبی برخوردار است (.)Hair et al., 2010

تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول :به منظور تدوین مدل نقش
حسابداران در مصرف بهینه آب ،متغیرهاي مکنون شناسایی شده
(مرحله تحلیل عاملی اکتشافی) با استفاده از نرمافزار  AMOSنسخه
 34و از طریق تحلیل عاملی تأییدي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل در شکل  1و جداول  3و  14منعکس شده است .براساس
اطالعات حاصله بارهاي عاملی تمامی متغیرهاي مشاهده شده بیشتر
از  4/5بوده و لذا واریانس بین سازهها و شاخصهاي مربوطه از
واریانس خطاي اندازهگیريشان بیشتر بوده و درنتیجه پایایی در مورد
مدل اندازه قابل قبول است (شکل .)1
هدف تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول سنجش رابطه عامل(ها)
(متغیرهاي پنهان) با گویهها (متغیرهاي مشاهدهپذیر) میباشد .بنابراین
در این روش رابطه بین متغیرهاي پنهان مورد توجه و بررسی قرار
نمیگیرد .درنتیجه این روش صرفاً براي اطمینان از اندازهگیري درست
متغیرهاي پنهان است .درکل ،در تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول رابطه
یک (یا چند) عامل با چند گویه مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.

تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم :پس از اجراي تحلیل عاملی
تأییدي مرتبه اول ،در این بخش با توجه به اثرات علّی در مدل مفهومی
پژوهش و به منظور بررسی معناداري اثر هریک از متغیرهاي مکنون
اصلی و نیز رتبهبندي این متغیرها براساس میزان تأثیر آنها در تشکیل
و تبیین سازه اصلی (نقش حسابداران در مصرف بهینه آب) از تحلیل
عاملی تأییدي مرتبه دوم استفاده شده است که نتایج حاصل از اجراي
آن در شکل  3و جدول  13منعکس شده است .مقادیر مربوط به برازش
مدل اندازهگیري تحلیل عاملی مرتبه دوم همانند مقادیر محاسبه شده
براي تحلیل عاملی مرتبه اول بوده و لذا از ذکر آنها خودداري میشود.

در شکل ذیل دوایر بزرگ (سهگانه) بیانگر متغیرهاي مکنون و یا
عاملها بوده و همچنین مستطیلها نیز بیانگر گویههاي پژوهش
میباشند .پیکانهاي دو سویه همبستگی میان عاملها را نشان
میدهد .پیکانهاي یک سویه رسم شده از سمت دوایر بزرگ (سهگانه)
به سمت مستطیلها بیانگر بار عاملی هر کدام از گویهها بوده و اعداد
مندرج بر روي آنها نیز نشان دهنده ضریب همبستگی گویهها با هر
یک از عوامل مربوطه است .اعداد مندرج بر روي مستطیلها نیز بیانگر
ضریب تعیین بوده و نشان میدهد که چه میزان از واریانس هر کدام
از گویهها توسط عامل مربوطه قابل تبیین است .پیکانهاي یکسویه
از سمت دوایر کوچک ( 11گانه) به سمت مستطیلها بیانگر واریانس
باقیمانده (خطا) بوده که توسط عامل مربوطه تبیین نشده است .مقادیر
خطا حاصل تفریق واریانسهاي تبیین شده از عدد  1میباشد .براي
مثال مقدار خطاي سؤال  11برابر با  4/49میباشد .نتایج مربوط به
پایایی و روایی ابزار اندازهگیري (پرسشنامه) بهشرح جدول  3میباشد.

با توجه به شکل  3در بین بارهاي عاملی مرتبه دوم ،ارزشگذاري
اقتصادي بیشترین بار عاملی ( )4/14و هزینههاي شهرت کمترین بار
عاملی ( )4/63را روي سازه نقش حسابداران در مصرف بهینه آب دارا
میباشند.
براساس نتایج مندرج در جدول شماره  13مشخص میگردد ،مقادیر
نسبت بحرانی ( )C.R.محاسبه شده براي هر سه متغیر مکنون مورد
بررسی بیشتر از  3/51بوده و درنتیجه این متغیرهاي مکنون داراي اثر
مثبت و معناداري در تبیین /شکلگیري سازه اصلی پژوهش "نقش
حسابداران در مصرف بهینه آب" هستند.

Table 9- Reliability and validity of the model

جدول  -7نتايج مرتبط با پايايی و روايی مدل
RC

WR

0.724

0.713
0.429

EP
0.713
0.508
0.457

ASW
0.233
0.221
0.196

MSV
0.258
0.258
0.209

AVE
0.508
0.509
0.524

CR
0.859
0.860
0.868

EP
WR
RC

Note: EP = Economic Pricing; WR = Water Reporting; RC = Reputation Costs

نکته :محاسبات با استفاده از ماکرو طراحی شده توسط جیمز گسکین و در قالب نرمافزار اکسل انجام شده است.
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0.34

First order confirmatory factor analysis
Coefficient estimation method: maximum likelihood
Standardized estimates

q1

e1

0.41

q2

e2

0.68

q3
Economic
Pricing

0.68

e3

0.46

q4

e4

0.66

q5

e5

0.50

q6
0.61

e6

0.50

q7

e7

0.39

q8

e8

0.44

q9

Water
Reporting

0.46

e9

0.74

q10

-0.26
e1
0

0.52

q11

e1
1

0.46

q12

0.43

e1
2

0.45

q13

e1
3

0.52

q14

e1
4

0.47

q15

Reputation
Costs

e1
5

0.58

q16

e1
6

0.56

q17

-0.26

e1
7

0.57

q18
Fig. 1- Fitted measurement model based on standard coefficients (CFA First Order)

 مدل اندازه گیری برازش يافته (تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه اول) براساس ضرايب استاندارد-7 شکل
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e1
8

Table 10- Minimum requirements for model reliability and validity

جدول  -75حداقلهای مورد نیاز مرتبط با پايايی و روايی مدل
Threshold Value
CR>0.7
 CR>AVE؛ AVE>0.5

Reliability Condition
Convergent Validity
Condition
Divergent
Validity
Condition

 ASV < AVE؛ MSV < AVE

Table 11- Goodness of fit with different indicators of fitness

جدول  -77آزمون برازش مدل با استفاده از شاخصهای مختلف برازندگی
RMSEA

RMR

GFI

CFI

IFI

𝟐𝑿
𝒇𝒅

Indicator

≥ 0.05

≥ 0.05

≥ 0.90

≥ 0.90

≥ 0.90

≥3

Criterion

0.048
good

0.017
good

0.894
good

0.961
good

0.961
good

1.390
good

Calculated
Interpretation

با توجه به شکل  3و جدول  ،13از آنجاییکه نسبت بحرانی هر سه
رابطه بیشتر از  3/51میباشد ،لذا میتوان اظهار داشت که اوالً
پرسشهاي پرسشنامه براي اندازهگیري مفاهیم مورد نظر از همسویی
باالیی برخوردار بوده و ثانیاً در سطح اطمینان  33درصد میتوان انتظار
داشت بهبود در مراحل ارزشگذاري اقتصادي ،گزارشگري آب و
هزینههاي شهرت میتواند منجر به نقشآفرینی حسابداران در مصرف
بهینه آب گردد.

به عبارت دیگر ،سه متغیر مکنون انتخاب شده براي سنجش سازه
اصلی پژوهش درست بوده و مؤید اعتبار مبانی تئوریک استفاده شده
میباشد .از سوي دیگر ،براساس اندازه/شدت مقادیر ضرایب استاندارد
که همان مقادیر بتا (یا ضریب رگرسیون استاندارد شده )14در تحلیل
رگرسیون است ،میتوان بیان داشت که متغیرهاي مکنون به ترتیب
تأثیرگذاري در تبیین /شکلگیري سازه اصلی پژوهش عبارتند از:
ارزشگذاري اقتصادي ،گزارشگري آب و هزینههاي شهرت.

Table 12- The result of second-order CFA

جدول  -78خالصه نتايج بدست آمده از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم
P
0.000
0.000
0.000

C.R.
5.645
6.145
5.626

Beta
0.736
0.691
0.621

S.E
0.039
0.040
0.053

B
0.217
0.245
0. 296

Accountants Role
Accountants Role
Accountants Role

Economic Pricing
Water Reporting
Reputation Costs

B: Unstandardized Weights; Beta: Standardized Weights; S.E: Standard Error

Table 13- The effect of demographic variables on
economic pricing variable

اﺛرات متغیرهای جمعیتشناختی :در این بخش تأثیر هر کدام
از متغیرهاي جمعیتشناختی بر روي سه سازه اصلی پژوهش
(ارزشگذاري اقتصادي ،گزارشگري آب و هزینههاي شهرت) مورد
مطالعه و بررسی قرار میگیرد .براساس نتایج مندرج در جدول ذیل ،در
سطح اطمینان  35درصد ،متغیرهاي جنسیت و سنوات خدمتی بر
ارزشگذاري اقتصادي آب تأثیرگذار هستند .بدین معنیکه
ارزشگذاري اقتصادي آب از دیدگاه مردان و زنان متفاوت است.
همچنین هرچه سنوات خدمتی افراد افزایش مییابد ،حساسیت آنان
نسبت به ارزشگذاري اقتصادي آب کمتر میشود .متغیرهاي سن،
تحصیالت و نوع سازمان بر سازه ارزشگذاري اقتصادي آب تأثیرگذار
نیستند.

جدول  -73میزان تأﺛیر متغیرهای جمعیتشناختی بر روی
سازه ارزشگذاری اقتصادی
Sig.
0.000
0.041
0.259
0.962

t
18.833
-2.065
1.133
0.048

Beta
-0.163
0.189
0.004

B
4.033
-0.141
0.101
0.004

0.026

-2.254

-0.377

-0.204

0.864

0.172

0.014

0.008

Variable
Constant
Gender
Age
Education
Length of
service
Type of
company

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients
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Second order confirmatory factor analysis
Coefficient estimation method: maximum likelihood
Standardized estimates

0.34

q1

e19

e1

0.41

q2

e2

0.68
0.64

q3

Economic
Pricing

0.68

e3

0.46

q4

e4

0.66

q5

e5

0.50

q6

e6

0.50

q7

e20

e7

0.39

q8
0.48

Role of
Accountant

0.69

e8

0.44

q9

Water
Reporting

0.74

q10

e9
-0.26
e10

0.52

q11

e11

0.46

q12

e12

0.45

q13

e21

e13

0.52

q14
0.39

e14

0.47

q15

Reputation
Costs

e15

0.58

q16
0.56

q17

e16
-0.26
e17

0.57

q18
Fig. 2- Fitted measurement model based on standard coefficients (CFA Second Order)
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e18

Table 14- The effect of demographic variables on
water reporting variable

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،
آبهاي سطحی ،آبهاي زیرزمینی ،آبهاي دریاها و اقیانوسها ارائه
نماید .همچنین ،حسابداري آب تالش میکند در زمینه ظرفیت ،شرایط،
روشهاي حفظ و نگهداري از منابع آبی نیز فعاالنه ایفاي نقش نماید.
به لحاظ تقاضا ،حسابداري آب تالش دارد اطالعات مفیدي در خصوص
نیازمندي افراد و سازمانها به منابع آبی ارائه نماید .همچنین،
حسابداري آب تالش دارد تا الگوهاي آب مصرفی افراد و سازمانها را
شناسایی و تحلیل نماید.

جدول  -76میزان تأﺛیر متغیرهای جمعیتشناختی بر روی
سازه گزارشگری آب
Sig.
0.000
0.165
0.184
0.571

t
19.284
-1.394
1.333
-0.568

Beta
-0.112
0.226
-0.047

B
4.093
-0.094
0.118
-0.045

0.052

-1.956

-0.333

-0.176

0.331

-0.975

-0.083

-0.046

Variable
Constant
Gender
Age
Education
Length of
service
Type of
company

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients

براساس نتایج مندرج در جدول فوق ،در سطح اطمینان  34درصد،
متغیر سنوات خدمتی بر ارزشگذاري اقتصادي آب تأثیرگذار است.
بدین معنیکه هرچه سنوات خدمتی افراد افزایش مییابد ،حساسیت
آنان نسبت به گزارشگري آب کمتر میشود .متغیرهاي جنسیت ،سن،
تحصیالت و نوع سازمان بر سازه گزارشگري آب تأثیرگذار نیستند.

بنابراین افزایش بهرهوري آب از جمله دغدغههاي جدي سازمانها و
جامعه امروزي بوده ،و نقش اطالعات حسابداري در این تحقق این
هدف غیرقابل انکار است .از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش
حسابداران در افزایش بهرهوري آب با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی
و تأییدي است .در این راستا ،از طریق تحلیل عاملی اکتشافی  11گویه
شناسایی شده در سه گروه قرار گرفتند .سپس با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدي مرتبه اول رابطه بین عاملها (متغیرهاي پنهان) با
گویهها (متغیرهاي مشاهدهپذیر) مورد آزمون قرار گرفت .در نهایت با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم ضمن بررسی رابطه بین
عاملها با گویهها ،رابطه بین متغیرهاي پنهان با سازه اصلی
(حسابداران و افزایش بهرهوري آب) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
توضیحات مرتبط با هر عامل بهشرح زیر میباشد.

براساس نتایج مندرج در جدول ذیل ،در سطح اطمینان  33درصد ،متغیر
سنوات خدمتی بر هزینههاي شهرت تأثیرگذار است .بدین معنیکه
هرچه سنوات خدمتی افراد افزایش مییابد ،حساسیت آنان نسبت به
تقبل هزینههاي شهرت از سوي سازمان کمتر میشود .متغیرهاي
جنسیت ،سن ،تحصیالت و نوع سازمان بر سازه هزینههاي شهرت
تأثیرگذار نیستند.
Table 15- The effect of demographic variables on
reputation costs variable

عامل اول (ارزشگذاری اقتصادی) :کمیّت و کیفیت منابع آبی
از جمله چالشهاي جدي جامعه بشري بوده و عواملی همچون رشد
جمعیت ،توسعه اقتصادي و اجتماعی و محدود بودن منابع آبی
تشدیدکننده این چالش هستند .حوزه آب از جمله بخشهایی است که
نیازمند سرمایهگذاريهاي عظیم به لحاظ ذخیرهسازي ،پایش ،حفاظت
و انتقال میباشد .بنابراین افزایش بهرهوري یکی از الزامات جامعه
امروزي بوده و ارزشگذاري اقتصادي آب میتواند بهعنوان یک راهکار
مؤثر در این زمینه مطرح گردد.

جدول  -70میزان تأﺛیر متغیرهای جمعیتشناختی بر روی
سازه هزينههای شهرت
Sig.
0.000
0.448
0.022
0.137
0.000
0.453

t
19.906
-0.761
2.314
1.494
-3.658
-0.752

Beta
-0.059
0.378
0.120
-0.599
-0.062

B
4.022
-0.049
0.195
0.112
-0.313
-0.033

Variable
Constant
Gender
Age
Education
Length of service
Type of company

B: Unstandardized Coefficients; Beta: Standardized Coefficients

در پژوهش حاضر مبناي ارزشگذاري اقتصادي (بهاي تمام شده
واقعی) براساس شش عامل (هزینههاي تأمین ،انتقال ،نگهداري،
سرمایهگذاري ،عمومی و استهالک) صورت گرفته است .هزینههاي
تأمین آب شامل هزینههاي مرتبط با آب حاصله از منابع زیرزمینی
(چاه ،چشمه ،قنات)؛ آبهاي جوي (باران ،برف)؛ و آبهاي سطحی
(رودخانه ،دریاچه ،دریا ،اقیانوس) میشود .هزینههاي انتقال آب شامل

 -6بحث و نتیجهگیری
امروزه نقش اطالعات حسابداري در اتخاذ تصمیمات کارآمد و مؤثر از
سوي مدیران و سایر تصمیمگیران بر کسی پوشیده نیست .دامنه
استفاده از اطالعات حسابداري روزبهروز در حال توسعه و گسترس
می باشد .حسابداري آب از جمله موضوعات جدیدي است که در حرفه
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تجهیزات کاهنده مصرف آب (همچون شیرآالت اتوماتیک ،شیرآالت
لمسی ،شیرهاي فشاري زماندار) میتواند از طریق کاهش دِبی -مقدار
آبی که از نقطه مشخص در واحد زمان عبور میکند -از هدر رفت آب
جلوگیري نماید .تشویق سازمانها به سرمایهگذاري در چنین تجهیزاتی
میتواند باعث افزایش بهرهوري منابع آبی گردد .استفاده از آبهاي
سطحی یکی از روشهاي تامین نیازهاي آبی افراد و سازمانها میباشد؛
لذا سرمایهگذاري در خصوص جمعآوري و ذخیرهسازي آبهاي سطحی
همچون باران میتواند به افزایش بهرهوري منابع آبی کمک نماید.

هزینههاي مرتبط با تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال آب به مراکز
مصرف میباشد .هزینههاي نگهداري شامل هزینههاي مرتبط با
نگهداري سدها و مخازن آبی و همچنین هزینههاي حفاظت از
مسیرهاي انتقال آب به سدها و مخازن است .هزینههاي سرمایهگذاري
شامل هزینههاي احداث سد و مخازن و مسیرهاي انتقال آب به این
مخازن میباشد .هزینههاي عمومی شامل هزینههاي مدیریتی،
پرسنلی ،اداري ،تدارکاتی ،پـشتیبانی ،خـدماتی ،نگهبانی و مشابه
میباشد .هزینه استهالک شامل هزینههاي استهالک سالیانه سدها،
مخازن ،تجهیزات و غیره میباشد.

عامل سوم (هزينههای شهرت) :به نظر
 )Kokalan, 2012شهرت ،نوعی دارایی نامشهود بوده که میتواند
نقش بسزایی در کسب مزیت رقابتی و افزایش سودآوري داشته باشد.
شهرت خوب ضمن حفظ و جذب مشتریان ،میتواند براي سازمانها
یک محیط عملیاتی مطلوب فراهم نماید .درکل ،شهرت بیانگر
ارزیابیهاي مشتریان از رفتار و نتایج پیشین سازمان در خصوص
توانـایی آن در ارائه ارزش و منفعت به ذینفعان خود مـیباشـد.
( & Mehtap

حسابداران از طریق محاسبه صحیح هزینههاي واقعی هرکدام از
مراحل فوق و سپس تبیین اهمیت اینگونه هزینهها به مدیران
میتوانند در فرایند افزایش بهرهوري منابع آبی نقشآفرین باشند.
عامل دوم (گزارشگری آب) :اطالع از کم و کیف منابع آبی
میتواند تأثیر بسزایی در میزان مصرف آن داشته باشد .گزارشگري آب
از طریق ارائه یک تصویر شفاف از میزان آب مصرفی سازمانها و
بخشهاي مختلف اقتصادي ،میتواند موجبات افزایش بهرهوري منابع
آبی را بیش از پیش فراهم نماید.

در پژوهش حاضر از شش عامل (پاسخگویی در قبال مشتریان و جامعه،
شفافسازي فعالیتهاي سازمانی ،رعایت حقوق مصرفکنندگان،
رعایت استانداردها و دستورالعملها ،اجراي چشمانداز و استراتژيها،
مشارکت در کارهاي عامالمنفعه) براي ارزیابی هزینههاي شهرت
استفاده شده است.

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.

امروزه نقش پاسخگویی و شفافیت در افزایش سرمایه اجتماعی و به
تبع آن سودآوري سازمانها بر کسی پوشیده نیست .هرچه میزان
پاسخگویی و شفافیت سازمانها در قبال ذینفعان افزایش یابد ،به همان
میزان اعتماد ذینفعان نیز به آنها افزایش مییابد .این مهم میتواند
مانع بروز اختالفات پرهزینه در میان ذینفعان گردد .حسابداران از طریق
فراهم نمودن اطالعات موردنیاز ،میتوانند به سازمانها در ایفاي هرچه
بهتر پاسخگویی و شفافیت در قبال عملکردشان کمک نمایند.

ارائه اطالعات کمّی (حجمی و ریالی) در خصوص میزان آب مصرفی
و فاضالب تولید شده ،درک افراد و سازمانها از وضعیت موجود و آتی
را افزایش داده و لذا میتواند زمینه اتخاذ تصمیمات کارآمد و مؤثر از
سوي آنان را فراهم نماید .نقش حسابداران در ارائه اینگونه اطالعات
بر کسی پوشیده نیست .آب مجازي یا آب مصرفی برحسب هر واحد
محصول/خدمات بیانگر معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف
تولید یک محصول/خدمات از لحظه شروع تا پایان میباشد .حسابداران
میتوانند با کمک کارشناسان سایر بخشها در محاسبه آب مجازي مؤثر
واقع گردند.

مشتريمداري (احترام به مشتري) نقش بسزائی در تداوم فعالیت
سازمانها دارد .لذا سازمانها از طریق رعایت حقوق مشتریان میتوانند
موجبات جلب اعتماد آنان بهخود را فراهم نمایند .حسابداران از طریق
تجزیهوتحلیل هزینه -منفعت مشتریان میتوانند باعث برجسته شدن
اهمیت مشتريمداري نزد مدیران گردند.

امروزه بسیاري از نیازهاي آبی افراد و سازمانها میتواند از طریق تصفیه
پساب برطرف گردد .حسابداران میتوانند از طریق تبیین اهمیت
موضوع ،مدیران و سایر تصمیمگیران را تشویق به فراهم نمودن
بسترهاي الزم براي این کار نمایند.

مطمئناً در تولید هر نوع کاال و یا خــدماتی استانداردها و
دستورالعملهاي مشخصی وجود دارد ،که رعایت آنها از سوي هر

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

331

تدوین استانداردهاي گزارشگري براساس موضوعات زیستمحیطی
میتواند زمینه افشاي اطالعات مهم و تأثیرگذار منجمله ارزش
اقتصادي آب را فراهم نماید .سنجش عواملی همچون هزینههاي
شهرت ،ارزش برند و امنیت منابع حیاتی مهم است .بهینهسازي مصرف
منابع آبی میتواند اطمینانبخش عرضه بلندمدت آب باشد.

سازمانی موجبات اطمینان خاطر ذینفعان میگردد .حسابداران میتوانند
با تبیین اثرات رعایت استانداردها و دستورالعملها بر موفقیت و سپس
سودآوري سازمانها ،نقش مؤثري در این زمینه ایفا نمایند .چشمانداز
بیانگر جهتگیري سازمان ،هویت ،آرمان و چگونگی تحقق آنها
(استراتژیها) میباشد .حسابداران میتوانند از طریق مشارکت در ترجمه
چشمانداز به یک نقشه راه و تدوین شاخصهاي مربوطه به سازمانها
کمک نمایند.

براساس نتایج پژوهش حاضر میتوان پیشنهادهاي زیر را براي
پژوهشهاي آتی ارائه نمود:
 )1از آنجاییکه تکنیکهاي حسابداري آب در مراحل اولیه
رشد و تکامل خود قرار دارند ،لذا تحقیقات آتی میتواند در
خصوص نحوه تطبیق اینگونه تکنیکها با نیازهاي جامعه و بازار
انجام شود؛
 )3پیشنهاد میشود تحقیقاتی در خصوص نحوه انگیزش
حسابداران جهت مشارکت در فرایند مصرف بهینه آب انجام شود؛
 )9پیشنهاد میشود تحقیقاتی در خصوص اینکه چه سطح
سازمانی میتواند عهدهدار انجام پروژه بهینهسازي مصرف آب
باشد ،انجام شود؛
 )4دیدگاههاي سازمانی در خصوص نحوه تدوین و بکارگیري
استراتژيهاي مناسب مرتبط با مدیریت تقاضاي آب نیز نیازمند
تحقیقات بیشتري است.

سازمانهاي امروزي عالوه بر وظایف ذاتی (سازمانی) خود ،عهدهدار
یکسري مسئولیتهاي اجتماعی نیز هستند .بدین معنیکه سازمانها
ضمن حداقلسازي اثرات سوء فعالیتهاي خود بر محیط پیرامونی ،باید
تالش نمایند تا در بهبود وضعیت اجتماعی و زیستمحیطی جامعه
پیرامون خود نیز مؤثر واقع گردند .مسئولیتپذیري اجتماعی از طریق
افزایش مقبولیت سازمانها ،میتواند باعث بهبود سودآوري و مزیت
رقابتی آنها گردد .حسابداران از طریق تبیین اهمیت مسئولیتپذیري
اجتماعی در تداوم فعالیت سازمانها ،میتوانند آنها را به تقبل چنین
مسئولیتهایی تشویق نمایند.
نتیجهگیری :به اعتقاد ) Fries et al. (2010حرفه حسابداري باید
از توانمندي الزم براي سنجش جریانات ریالی و مقداري منابع آبی
برخوردار باشد .ارزشگذاري اقتصادي میتواند زمینه درک هرچه بهتر
جریانات ریالی آب مصرفی را فراهم نماید ( Reay and Hinings,
 .)2009ورود سازمانها به موضوعاتی همچون ارزشگذاري اقتصادي
(هزینه واقعی) و هزینههاي شهرت میتواند موضوع بهینهسازي
مصرف منابع آبی را به یک گفتمان غالب در سطح سازمانها تبدیل
نماید .این مهم میتواند از طریق تشویق تعامالت بین سازمانی انجام
گیرد .بدین معنیکه تعامالت بین سازمانی باعث رواج فرهنگ مصرف
بهینه منابع آبی در سطوح مختلف سازمان میگردد ( Johnson et al.,
 .)2003حرفه حسابداري از طریق فراهمسازي زمینه تحقق اهدافی که
بطور غیرمستقیم بر اثربخشی هزینه و سودآوري سازمانها تأثیرگذارند،
میتواند مؤثر واقع گردد.

محدوديتها :در پژوهش حاضر براي جمعآوري دادهها از پرسشنامه
استفاده شده است ،اگر از مصاحبه و روشهاي کیفی در این خصوص
استفاده میشد ،شاید نتایج دقیقتري به دست میآمد .محدودیت دیگر
پژوهش حاضر این است که مبناي انجام آن عمدتاً براساس دیدگاهها
و نظرات حسابداران بوده و این در حالی است که اگر از دیدگاه سایر
اقشار همچون مهندسان امور آب ،مدیران و متولیان تصمیمگیر در
حوزه آب کشور نیز استفاده میشد؛ در آن صورت عوامل مؤثر بر
افزایش بهرهوري منابع آبی بهصورت جامعتري مورد مطالعه و بررسی
قرار میگرفت.
مالحﻈات اخالقی :در تدوین مقاله حاضر مالحظات اخالقی
همچون توضیح اهداف پژوهش به مشارکتکنندگان ،محرمانه بودن
اطالعات همراه با بینام بودن پرسشنامه و داشتن آزادي کامل
مشارکتکنندگان در تکمیل پرسشنامه ،مورد توجه قرار گرفت.

به نظر ) Spence and Rinaldi (2010روشهاي سنتی حسابداري
قادر به تحقق اهداف مرتبط با بهینهسازي مصرف منابع آبی نبوده و
لذا ابتکارات خالقانه حسابداري جهت کارآمدسازي این فرآیند ضروري
است .گزارشگري میتواند نقطه شروع خوبی براي ورود حرفه
حسابداري به موضوع منابع آبی باشد .با این حال برقراري ارتباط بین
اثربخشی هزینهها و رویههاي رایج میتواند از جمله چالشهاي جدي
این حوزه باشد.
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پینوشتها
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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