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Abstract 

The purpose of this study is to design an accounting model for integrated 
water management through a combined exploratory method. In the 
qualitative part, using the Meta-synthesis method, after searching internal 
and external databases throughout 1980-2020, 147 studies are found. Then 
after the meta-synthesis method, 33 particular studies which have a direct 
relationship with water accounting and management have been chosen. In 
the quantitative part, in order to assess the validity of the proposed model, 
using a questionnaire, the statistical population includes active accountants 
in related industries in the field of water. Finally, using Cohen's sampling 
method, the opinions of 136 experts are received and analyzed using One 
Sample T-Test. In order to determine the factor loading of the indicators of 
each component, confirmatory factor analysis is used and the research 
hypotheses are tested. The results have shown that the water management 
accounting model in Iran using the Phenomenology and balanced scorecard 
methods includes 6 prospective: Finance, customer, internal processes, 
growth and learning, reputation, and sustainability. The components of the 
model include 20 items: cost, efficiency, sales, expenses, water quality, 
water quantity, human capital, and so on. In total, 52 indicators constitute the 
water management accounting model. 
Keywords: Water management accounting, Balanced scorecard, Meta-
synthesis, Factor analysis, Water indicators.
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طراحی الگوي حسابداري مدیریت یکپارچه آب با استفاده از مدل 
 ارزیابی متوازن

  چکیده
مدیریت یکپارچه آب از طریق روش ترکیبی اکتشافی است. در هدف این پژوهش طراحی الگوي حسابداري

هاي اطلاعاتی داخلی و خارجی، در محدوده زمانی بخش کیفی پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب پایگاه
پژوهش که به صورت مستقیم،  33پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد  147جمعا ، 1980-2020

حسابداري و مدیریت آب را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند و الگویی براي حسابداري مدیریت 
ابداران یکپارچه آب ارائه گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار الگوي ارائه شده، جامعه آماري حس

 136 کوهن گیريهاي مربوط در حوزه آب بودند که در نهایت با استفاده از روش نمونهفعال در صنعت
 عاملی بار تعیین منظور تحلیل گردید. بهواي تجزیهتک نمونه tآوري و با استفاده از آزمون پرسشنامه جمع

 شامل بعد شش که داد، نشان پژوهش نتایج شد. استفاده تأییدي عاملی تحلیل از هامؤلفه از هریک هايشاخص
شده، تمامبهاي شامل مؤلفه بیست شهرت،حسن و پایداري مشتري، یادگیري، و رشد داخلی، فرآیندهاي مالی،

، مصرف، وري آببهره، اثربخشی تجهیزات، آموزش، کمیت آب، کیفیت آب، هاهزینه، فروش، کارایی
شاخص بر الگوي حسابداري مدیریت آب مؤثر هستند. الگوي  52غیره و انسانی و ، سرمایهسرمایه اطلاعاتی

ها و پژوهشگران، گذار، شرکتپژوهش متغیرهاي مهمی را براي ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهاي قانون
نماید.  سازي سیستم حسابداري مدیریت آب فراهم میجهت پیاده

 هایابی متوازن، فراترکیب، تحلیل عاملی، شاخصحسابداري مدیریت آب، الگوي ارز :هاکلیدواژه
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 قدمهم

هاي بزرگ دنیا هنگام تهیه مسئله پایداري آب و لزوم دستیابی به آن سبب شده است، شرکت
هاي سالانه به دنبال الگوهایی باشند، که بتوانند از ابعاد اقتصادي، اجتماعی و و انتشار گزارش

هاي خود بپردازند و به سوي پایداري شرکتی حرکت کنند. محیطی نیز به تشریح فعالیتزیست
گیري براي مدیریت اثربخش، کارا، کافی و یکپارچه منابع آبی به ها به منظور تصمیمآن

). با توجه به اهمیت حسابداري و نقش 2017هاي مناسب نیاز دارند (بریت و کریست، داده
)، ایجاد 1399سازي مالی (دیانتی دیلمی، فها و شفاگیريبسزاي آن در تهیه اطلاعات، تصمیم

نفعان داخلی و هاي آب و آگاه نمودن ذيهاي حسابداري آب براي کمک به حل بحرانسیستم
سند ). در ایران نیز در 1392خارجی در مورد آب ضرورت دارد (حجازي، اسماعیلی کیا، 

و  37(بند  1404 اندازچشمو همچنین سند  انداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نیروچشم
 با هدف راهبردهاي بخش آبو  اندازچشم ،مأموریتاست،  شدهنیتدو 1392) که در سال 40

در نظر گرفتن ارزش اقتصادي، و  مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب کشور
تأکید  عنوان یکی از محورهاي اصلی توسعه پایداربهمحیطی این ماده حیاتی و زیستاجتماعی 

شده است. براي اجراي مناسب این راهبردها نیازمند طراحی الگوي استراتژیک مناسب و 
 حسابداري مدیریت آب هستیم. 

رضایی اسکندري،  ;2019(موسسه منابع آب جهان،  1بحران آب وجود بادر کشور ایران 
) و اهمیت وجود الگویی جهت 1397، خدامرادپورر، زنگنه و خسروي پو و1398، داود

ه گونه گسترده به حسابداري آب مدیریت حسابداري آب، تاکنون الگویی جامع که بتواند ب
نشده است. افزون بر این،  ارائههاي مسئول و پژوهشگران حسابداري بپردازد، از طرف سازمان

شود. این هاي حسابداري و مدیریت آب ارائه شده در دنیا نیز استفاده نمیدر عمل نیز از سیستم
در حالی است که باید استانداردها و الگوهایی براي حسابداري مدیریت آب طراحی شود و 

کشوري که در معرض بحران آب  17میان  ایران را نیز در ،2019در سال  منابع آب جهان اطلس ریسک آب موسسه ۱.
را به معناي روزي که منابع آبی ممکن است به پایان برسد،  "روز آخر"دهد و اصطلاح نزدیک شدن به نشان می قرار دارند،
.بردبه کار می

http://moe.gov.ir/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%23a2
http://moe.gov.ir/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%23a8
http://moe.gov.ir/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%23a8
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147461/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c_%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147461/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c_%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147461/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c_%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c
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ها را اجرا و اطلاعات مورد نیاز پولی و فیزیکی را ها آنهایی صورت گیرد، تا شرکتنظارت
 یند.افشا نمایند و نسبت به انتظارهاي ذینفعان پاسخگو بوده و مسیر توسعه پایدار آب را طی نما

بنابراین، هدف این پژوهش در مرحله اول، ارائه الگوي یکپارچه حسابداري مدیریت آب  
با استفاده از فن ارزیابی متوازن با روش کیفی فراترکیب  هاو شاخصها لفهؤم ،در سه سطح ابعاد

متخصصین و  نظردر ایران است. در مرحله دوم، سنجش اعتبار الگوي ارائه شده با دریافت 
ها لفهؤهاي هریک از متعیین بار عاملی شاخص ،صاحبنظران از طریق پرسشنامه و در مرحله سوم

در واقع این پژوهش در پی پاسخ علمی به این سوالات  .با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي است
 توانیمآیا  ؟ثر هستندؤم در ایران هایی در حسابداري مدیریت آبکه چه شاخص ،است

بداري مدیریت آب را بر اساس سیستم و اصول علمی حسابداري مدیریت تعیین الگوي حسا
محیط  ،اجتماعی ،با توجه به شرایط اقتصادي آب حسابداري مدیریتیکپارچه الگوي نمود؟ و 

 ؟ زیستی و پایداري ایران چگونه است
در این  ،اینکه گردند: اولاهمیت این پژوهش نوآوري است که در ابعاد زیر عرضه می

الگوي حسابداري  )کمی-رویکرد کیفی(ترکیبی  شیوه براي اولین بار با استفاده ازپژوهش 
در بخش کیفی از روش فراترکیب و در بخش کمی . شده استمدیریت یکپارچه آب طراحی 

هاي هر یک همچنین از تحلیل عاملی تاییدي براي تعیین بار عاملی شاخص واز ابزار پرسشنامه 
ادبیات  گسترشتواند موجب نتایج این پژوهش می ،کهدوم این .ها استفاده شده استلفهؤاز م

سازمان به تواند رهنمودي می پژوهش هايد و یافتهنظري در حوزه حسابداري آب در ایران شو
در حوزه آب جهت تدوین  گذارقانونسازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهاي  ،حسابرسی

انداز جدید و کاملی از حسابداري مدیریت آّب چشم ،اینکه سوم .ائه دهدقوانین و مقررات ار
هاي آتی به در پژوهش ،از الگوي تدوین شده استفادهتا با  مایدنمیپژوهشگران فراهم  براي

. در ادامه ابتدا به بررسی مبانی نظري بپردازنددر ایران بررسی و آزمون حسابداري مدیریت آب 
هاي ها و نتیجهشناسی پژوهش و در نهایت یافتهژوهش، سپس روشو مروري بر پیشینه پ

 شود.هاي پژوهش پرداخته میها و پیشنهادپژوهش، محدودیت
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 پیشینه پژوهش
المللی براي هاي متفاوتی در سطح بینهاي حسابداري آب مختلف با شاخصسیستم 

-سیستم حسابداري اقتصادياند از: گیري و گزارشگري آب وجود دارد، که عبارتاندازه
آب )، استاندارد حسابداري2018 ،2(کمیسیون آمار سازمان ملل متحد 1محیطی براي آب

(با دیدگاه مدیریت منابع آب  4(حسابداري با اهداف عمومی)، حسابداري رد پاي آب 3استرالیا
حسابداري المللی مدیریت آب براي توسط آرجین هوکسترا)، سیستم موسسه بین 2002در سال 

المللی اجرا شده است) ( موبلنچ و همکاران، (سیستمی که توسط سازمان مدیریت آب بین
)، سیستم حسابداري  1395و ابوالحسنی و خلیلی،  1392 ا،یک یلیاسماع بهیغر و يحجاز ;2018

(اسچیمید،  5آب سایر کشورهاآب آمریکا و سیستم حسابداريآب اروپا، سیستم حسابداري 
یکپارچه  امکان وجود یک سیستمدهد، اگرچه ها نشان می). بنابراین بررسی2017بسی،  بنفز و

)، اما 1392و حجازي و اسماعیلی کیا،   2017حسابداري آّب برقرار است (بریت و کریست، 
هنوز روشی واحد و یکپارچه براي سیستم حسابداري و مدیریت آب وجود ندارد (بریت و 

 ).2019پیسانیلو،  و هولیاك و 2017کریست، 
بزرگترین مزایاي مرتبط با توسعه و پذیرش چارچوب جامع حسابداري مدیریت آب،    

گنجاندن اطلاعات پولی و قابلیت چارچوب براي برجسته نمودن و ترکیب عملکرد اقتصادي، 
هاي اثربخش و سازگار با محیط اجتماعی و زیست محیطی از طریق اندازه گیري و شاخص

 ). 2017بود آب است (کریست و بریت، زیست و کم
الگوي ارزیابی متوازن سنتی با استفاده از چهار منظر مالی، مشتري، فرآیندهاي داخلی و 

، نمازي و 1996(کپلن و نورتون،  پردازدیمرشد و یادگیري به ارزیابی عملکرد شرکت 
بررسی  جادشدهیا). در منظر مالی، ارزش  1390و نمازي و عظیمی بیدگلی،  1382رمضانی، 

. در منظر کندیم. این منظر معیار نتایج نهایی است، که سازمان براي ذینفعان خود ایجاد شودیم
. منظر فرآیندهاي داخلی، شودیمي ریگاندازهمشتري، میزان رضایت مشتري و موفقیت در بازار 

1. System of Economic-Environmental Accounting for Water (SEEA-Water)
2. United Nations Statistics Division (UNSD)
3. Australian Water Accounting Standard
4.  Water Footprint

 توانند به منابع معرفی شده مراجعه کنند.گنجد و علاقمندان میها در حیطه این مقاله نمیشرح و توضیحات این سیستم 5
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دارد. منظر رشد و یادگیري نیز  دیتأکلازم براي برآورده ساختن انتظارهاي مشتریان  اتیعملبر 
ي سازمانی لازم براي پشتیبانی از عملیات هاهیروي اطلاعاتی و هاستمیسي کارکنان، هاییتوانابه 

). 2012، 2و رجان 1، هورن گرن، دتار2006(کپلن و نورتون،  کندیمسازمان اشاره 
منظر پنجم الگوي ارزیابی متوازن  عنوانبه) توسعه پایدار را 2016( 4و وایواي 3کلندر

وکار امروز، پایداري یک روند است که در محیط کسبکه  کنندیمبیان  هاآنمعرفی کردند. 
را به  ستیزطیاجتماعی، اقتصادي و مح يهاکه ستون ،ها اجازه دهدبه شرکت تواندیم

چگونه آن را اجرا  اننددینم هاسازمان، اما بسیاري از دناستراتژي و مدیریت شرکت تعمیم ده
ي سازادهیپمدل ارزیابی متوازن که در سراسر جهان، براي  جهیدرنتي کنند. ریگاندازهیا 

ي استراتژي پایداري و پیوند سازادهیپپلی براي  عنوانبه تواندیماست،  شدهرفتهیپذاستراتژي 
) نیز با 1395ي عملکرد باشد. نمازي و قدیریان آرانی (هاجهینتو  هااقدامي پایداري با هاهدف

ي سنتی ارزیابی متوازن اضافه منظرهارا به » حسن شهرت«ارائه الگویی جدید از ارزیابی متوازن 
ي ذینفعان، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را نیز هاخواستهکرده و ضمن برقراري توازن میان 

بعد مالی، مشتري، فرآیندهاي داخلی، رشد و  6ژوهش . بنابراین در این پکنندیمفراهم 
 یادگیري، پایداري و حسن شهرت استفاده خواهد شد.

هاي انجام شده، تاکنون پژوهشی در زمینه حسابداري مدیریت گرچه طبق مطالعه و بررسی
 هاي مربوط ذکر شده است.یکپارچه آب انجام نشده است، اما در ادامه تعدادي از مطالعه

کنند، حسابداري آب ) در پژوهش خود بیان می1392زاده چابک، باقري و داوري (وسفی    
هاي گردآوري شده از منابع مختلف جهت تدوین یعنی تشکیل مکانیزمی براي ترکیب داده

 یک مجموعه اطلاعات یکپارچه. 
آن ) بیان نمودند که با توجه به تهدیدهاي زیادي که آب با 1392ستایش و فعال قیومی (

 روبرو است، مدیریت منابع آب و دسترسی به اطلاعات مناسب بسیار اهمیت دارد.

1. Datar
2. Rajan
3. Kalender
4. Vayvay
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ارائه چارچوبی جهت  ) اقدام به1398( کاردان مقدمو  کاوسی حیدري، روزبهانی، سامانی
ارزیابی پایداري منابع آب زیرزمینی در راستاي اطمینان از اجراي مدیریت پایدار آب زیرزمینی 

دهندگان در مورد وضعیت پایداري گیرندگان و توسعهکردن تصمیمطلعدر سراسر کشور و م
بخش کمی آب زیرزمینی، کیفی آب  6شاخص در  21. در این راستا نمودندهاي زیرزمینی آب

ارائه و هر  چارچوبیک زیستی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در قالب زیرزمینی، محیط
 گردید.بندي شده شاخص به پنج دسته طبقه

را به  يدیآب اطلاعات مف يروش حسابدارکنند، ) بیان می1999مولدن و سکسیوادیول (
اقدامات  نیاز آب و تدو یدرك بهتر استفاده فعل يبرا رندگانیگمیمنابع آب و تصم نفعانیذ

  دهد.یارائه م کپارچهیمنابع آب  تیریمدهاي سیستمدر  شرفتیپ يبرا
) با اشاره به اینکه موارد پولی براي بهبود مدیریت آب کمتر مورد 2017بریت و کریست (  

گیرد و بیشتر تمرکز بر اطلاعات فیزیکی در مورد استفاده از آب وجود دارد، به توجه قرار می
هاي پولی به ابتکارات حسابداري آب، چگونگی بحث مفهومی در مورد نیاز اضافه کردن داده

پردازند. هاي لازم براي بهبود مدیریت آب میها از بحران آب و انجام اقدامدن شرکتآگاه کر
هاي اصلی موجود در زمینه آب براي مشاغل از سال مورد از طرح 18ها همچنین با بررسی آن

مورد به معیارهاي پولی  3طرح بیان شده، فقط در  18کنند، که در اشاره می 2017تا  2002
 یه فقط به معیارهاي فیزیکی اشاره شده است. اشاره و در بق

بررسی سهم حسابداري منابع آبی در پیشرفت اقتصادي ) به 2019امودرو و همکاران (
دهد، حسابداري آب ها نشان میهاي پژوهش آناند. نتیجهو توسعه پایدار آن پرداخته نیجریه

  داشته است. 1تولید ناخالص داخلی واقعیتاثیر مثبت و معناداري بر 
) در پژوهش خود با استفاده از فن ارزیابی متوازن به 2020اخیرا صراف و هاشمی نژاد (

ترین هاي آّب و فاضلاب در ایران پرداختند و یادگیري و رشد را نامحسوسارزیابی شرکت
 کنند.عامل محرك عملکرد بیان می

1. Real Gross Domestic Product (RGDP) 
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 يداریبهبود پاوع ) نیز در پژوهشی به موض2020اگزانگ، پفیستر، زنگ و ونگ (
ها حسابداري آب پرداختند. آن تیریمد يهاياستراتژ يسازنهیبهبا رویکرد آب  ستمیاکوس

 در کاهش کمبود آب دارند. یآب نقش مهم تیریمدحسابداري  يهاياستراتژکنند، بیان می

  پژوهش یشناسروش
از طرفی به از پژوهش بنیادي و کاربردي است،  ترکیبی ،گیريپژوهش حاضر از لحاظ جهت

دنبال تدوین الگویی براي حسابداري مدیریت آب بوده و از طرف دیگر الگوي تدوین شده 
 ،نهادهاي قانونگذار جهت تدوین قوانینسایر و بورس اوراق بهادار  سازمان راهنمایی براي

استقرایی، از -منطق اجرا از نوع قیاسی از نظر .باشدمربوطه میها و استانداردهاي دستورالعمل
اي و کمی)، از نظر محیط پژوهش از نوع کتابخانه-نظر رویکرد یک پژوهش ترکیبی (کیفی

باشد. و از نظر هدف یک پژوهش اکتشافی می 1میدانی، از نظر روش پژوهش از نوع تحلیل تم
ها استفاده گردآوري دادههمچنین در این پژوهش از روش فراترکیب و ابزار پرسشنامه براي 

شده است. رویکرد بخش کیفی این پژوهش، فراترکیب است. استفاده از مطالعات کیفی 
 موضوعدر مورد  کند که اطلاعات اندکیزمانی ضرورت پیدا می خصوصا روش فراترکیب

 هاي انجام شده در ارتباط باپژوهش و مطالعات درمورد مطالعه وجود داشته باشد و یا اینکه 
(سید جوادین و  مشاهده شودجامع و یکپارچه فقدان یک چارچوب نظري  ،موضوع مورد نظر

هاي مفهومی گیري دستههاي مشابه در کنار یکدیگر به شکلگرفتن کدقرار). 1399همکاران، 
 .سازندرا می هاي اصلیتمز هاي فرعی مشابه نیی و تمعهاي فربا یکدیگر تمکه  شوندمنجر می

فراترکیب است ( براون و کلارك، ناپذیر روش جدایی ءجز ،قضاوت پژوهشگر در انتخاب تم
2006 .( 

هاي (کتاب، است. جامعه آماري، پژوهش 2گیري بخش کیفی، نظريجامعه آماري و نمونه
 Scopus،Science(هاي اطلاعاتی داخلی و خارجی مقاله و پایان نامه) منتشر شده در پایگاه

Direct،Springer ،Emerald ،ProQuest  ،Magiran وSID ( است، که براساس
اي که اشباع نظري را موجب شود، هاي تعریف شده، به منظور دستیابی به نمونهکلیدواژه

1. Thematic Analysis
2. Theoretical Sampling
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هاي ها در بازه زمانی سالهاي منتشر شده کلیدواژهجوي پژوهشوپیمایش شدند. براي جست
هاي پژوهشی مربوط به حسابداري و مدیریت آب بررسی شدند، زیرا توسعه کار 1980-2020

، 1لانژ و 2012با گسترش حسابداري منابع طبیعی و محیطی (گادفري و چالمرز،  1980از سال 
 از پس که شد، افتی پژوهش 147 ت،ینها در .بود) 2،2006مونگاتانا حسن، آرنتزن، کرافورد و

 یبررس را آب تیریمد و يحسابدار موضوع م،یمستق صورت به که پژوهش 33 تعداد مطالعه
هاي این بخش، از طریق مراحل اصلی داده نیهمچن .شدند لیتحل مرحله وارد بودند، کرده

آوري ) که شامل موارد زیر است، جمع2007( 3روش فراترکیب طبق نظر سندلوسکی و باروس
. جست و جو و انتخاب 3. بررسی نظام مند اصول، 2. تنظیم سوال پژوهش، 1شده است: 

. 6ها، . تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته5ها، . استخراج اطلاعات از پژوهش4پژوهش مناسب، 
 ها. . ارائه یافته7کنترل کیفیت و 

تدوین شده از  گويالبه منظور سنجش میزان اعتبار و مقبولیت  ،در بخش کمی پژوهش   
جامعه آماري این بخش از پژوهش را متخصصین و . روش پیمایشی استفاده شده است

اعضاي هیئت علمی  د که با مسئله پژوهش آشنایی دارند که شاملندهصاحبنظران تشکیل می
هاي آب و فاضلاب ها و فعالان بازار سرمایه و شرکتها، مدیران مالی و اجرایی شرکتدانشگاه

در این بخش براي تعیین حجم نمونه از رابطه  .باشندمی 1399-1398در سال زارت نیرو و و
درصد تعداد  5مبناي این رابطه و با در نظر گرفتن سطح خطاي  بر .استفاده شده است کوهن
با استفاده از با توجه به تخصصی بودن موضوع،  بر این اساس  به دست آمد.نفر  136نمونه 

نفر  300براي ، دهندگانپاسخجهت انتخاب هدفمند  )قضاوتی(غیر تصادفی گیري روش نمونه
از متخصصین و صاحبنظران حوزه حسابداري آب پرسشنامه ارسال شد که پس از پیگیري 

به منظور سنجش میزان اعتبار و مقبولیت مدل ارائه . ردیدگپرسشنامه دریافت  136مداوم تعداد 
 پژوهش، بر اساس مدل مفهومی تدوین شده در بخش کیفی ايپرسشنامه ،شده در بخش کیفی

میزان  ت،تایی لیکر 5هر سوال پرسشنامه در قالب طیف  طراحی گردید.سوال  52در قالب 

1. Lange
2. Mungatana
3. Sandelowski & Barros
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هاي در نهایت پاسخ .سنجدمطرح شده در سوال می يبا گزاره  دهنده رااهمیت از دیدگاه پاسخ
 گردید.جزیه و تحلیل ت 22نسخه  SPSS گردآوري شده به کمک نرم افزار
یی روا .آن مورد بررسی قرار گرفت 2و پایایی 1روایی، هاپس از گردآوري پرسشنامه

 ،براي بررسی روایی محتوا .پرسشنامه در دو بخش روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد
از متخصصین و صاحبنظران قرار گرفت و پس از اعمال نظرات  نفر 15پرسشنامه در اختیار 

براي بررسی روایی سازه نیز از تحلیل عاملی  .پیشنهادي پرسشنامه نهایی مورد اجماع قرار گرفت
نسخه  3افزار اسمارت پی ال اسبراي انجام این کار با استفاده از نرم .ییدي استفاده شده استأت

 7هاي جدول ها تعیین شد که نتایج درار عاملی هر کدام از شاخصب ،و تحلیل عاملی تاییدي سه
روایی سازه بالایی از دهد که کلیه سوالات پرسشنامه نتایج نشان می .ارائه شده است 10الی 

. براي تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .برخوردار هستند

ها یافته
 هاي بخش کیفییافته

.دهدعدهاي الگوي ارزیابی متوازن را نشا ن میب 1جدول 
 . بعدهاي الگوي ارزیابی متوازن1ولجد

 منبع متن پژوهش بعدها

 مالی

براي توسعه حسابداري مدیریت آب بعد مالی باید به آن 
 اضافه شود.

 2017بریت و کریست، 

 هايمتوازن و معیار نتیجهبعد مالی مهمترین منظر فن ارزیابی
 نهایی است.

 1395نمازي و قدیریان آریانی، 

 مشتري

کننده منابع، به احتمال زیاد در موسسات بزرگ مصرف
معرض فشار سهامداران در ارتباط با حفظ کارایی و 

 جویی آبی قرار دارند.صرفه
 2015، 4زیروس

ها تجمیع اطلاعات آبی و اقتصادي به معنی براي سازمان
آب با مختلف و متعدد براي حسابدارياستفاده از ابزارهاي 

 هدف مشتري است.

آب، هیئت استانداردهاي حسابداري
و  2012، گادفري و چالمرز، 2012

 2019هولیوك و همکاران، 

1. Reliability
2. Validity
3. SmartPLS
4. Xeros
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فرآیندهاي 
 داخلی

 2016کلندر و وایواي،  هاي مشتریانبرآورده کردن انتظارها و خواسته

رشد و 
 یادگیري

عملکرد است، که روي ترین عامل محرك نامحسوس
 هاي کارکنان بخش آب تمرکز دارد.فرهنگ و مهارت

 1992کپلن و نورتون، 

 پایداري

است، که  1حسابداري پایداري آب بیانی از حکمرانی منابع
به تأمین، استفاده و حفاظت از آب در رابطه با ماندگاري 

 مدت و بلندمدت اشاره دارد.کوتاه
 2020پستی و رینالدي، 

سن ح
 شهرت

آفرینی کاهش استفاده از آب، به در زمان شناسایی ارزش
کرات به حسن شهرت و محکم کردن مجوز فعالیت از 
 طریق حسابداري و مدیریت بهتر آب اشاره شده است.

، فوگل و پالمر، 2017بریت و کریست، 
 2020و پستی و رینالدي،  2014

ها و با استفاده از روش تحلیل اري متنذگدکمفهومی پژوهش بر اساس نتایج حاصل از  الگوي 
 .ارائه شده است 1تدوین و در شکل  ،تم

 الگوي مفهومی حسابداري مدیریت آب در ایران .1شکل 

 هاي بخش کمییافته

1. Resource Governance

حسابداري مدیریت 
آب

بعد فرآیند هاي داخلی

بهره وري آب•
اثربخشی تجهیزات•

آموزش•
مصرف•

بعد یادگیري و رشد

رعایت استانداردها در 
سازمان

سرمایه اطالعاتی

نمادین نبودن آموزش
بعدمالی

بهاي تمام شده•
کارایی•
فروش•

بعد پایداري

صنعت•
کشاورزي•

بعد حسن شهرت

از نظر کارکنان •
تأمین کنندگان•

اناعتباردهندگان و سرمایه گذار•
سازمان هاي دولتی•

ااجتماعی و زیست محیطی•

بعد مشتري

هزینه ها•
کیفیت آب•
کمیت آب•
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جدول 2 آمار توصیفی پاسخدهندگان پرسشنامه را نشان میدهد.  

 دهندگان پرسشنامه. آمار توصیفی پاسخ2جدول 
 فراوانی درصد گروه متغیر فراوانی درصد گروه متغیر

 جنسیت

 99 %73 مرد

 سابقه کار

15< 15% 20 
 42 %1531-20 37 %27 زن

 33 %2524-20 136 مجموع

 تحصیلات

 39 %29<25 35 %26 کارشناسی
 136 %100 مجموع 57 %42 کارشناسی ارشد

 44 %32 دکتري

رشته 

 تحصیلی

 42 %31 حسابداري
 22 %16 مدیریت 136 %100 مجموع

سمت 

 شغلی

 26 %19 مهندسی آب 30 %22 مدیر مالی
 19 %14 اقتصاد کشاورزي 35 %26 استاد دانشگاه
 20 %15 مهندسی عمران 46 %34 مدیر اجرایی

 7 %5 سایر 24 %18 سایر
 136 %100 مجموع 136 %100 مجموع

 صنعت

زراعت و خدمات 
 وابسته

12% 16 

 صنعت

 18 %13 محصولات کاغذي

جمع آوري، تصفیه 
 و توزیع آب

خودرو و ساخت  24 18%
 قطعات

25% 34 

انبوه سازي، املاك و  23 %17 حمل و نقل آبی
 مستغلات

15% 20 

 136 %100 مجموع

 مختلف يها نهیزم در و است گسترده استفاده مورد يآمار جامعه که دهد یم نشان 2 جدول
 نیا انجام جهت لازم تیصلاح از لذا و بوده یمناسب يها تیفعال يدارا آب تیریمد به مربوط

ضریب  که دادپرسشنامه نشان سوال  52آزمون آلفاي کرونباخ براي  .اندبوده برحوردار پژوهش
و ي رداو( پایایی بالایی برخوردار است پرسشنامه از لذا و باشدمی. /902محاسبه شده برابر 

 نظر در اب بود،پرسشنامه  136 برابراز آنجایی که تعداد نمونه بخش کمی  ).1393 ،رضازاده
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 3جدول . شدهاي پارامتریک استفاده از آزمون )1388(آذر و مومنی، توزیع نرمال  گرفتن
.دهدهاي دریافتی را ارائه میخلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماري با پاسخ

 هاي آماريآزمون. خلاصه نتایج 3جدول 

 ايتک نمونه tآزمون  عوامل  الگوي حسابداري مدیریت آب
-آزمون کلموگروف

 اسمیرنوف

 هاشاخص هامؤلفه بعدها
مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداري

مقدار  نتیجه
 آماره

سطح 
 معناداري

 نتیجه

 مالی

 بهاي
 شدهتمام 

هاي مربوط هزینه
 به آب

 232/0001/0 موافقت 00/0 19/11
 اجماع

  256/0001/0 موافقت 00/0 19/11 بهاي تمام شده آب
اجماع

 78/8قیمت متوسط آب 
 216/0 موافقت 00/0

 اجماع001/0

متوسط هزینه 
عرضه آب 

05/9 
00/0 

 اجماع 209/0001/0 موافقت

هاي گذاريسرمایه
انجام شده براي 

نگهداشت و بهبود 
مدیریت آب و 

هاي هزینه تحلیل
 محیطیزیست

 اجماع 001/0 231/0 موافقت 00/0 46/15

متوسط بهاي تمام 
شده تصفیه فاضلاب 

88/13 

 موافقت 00/0
215/0 

 اجماع 001/0

 کارایی

نسبت سود 
اقتصادي به آب 

 مصرفی

97/10 

 موافقت 00/0
273/0 

001/0 
 اجماع

تولید ناخالص 
داخلی در هر متر 

67/11 
 موافقت 00/0

229/0 
001/0 

 اجماع
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مکعب آب مورد 
 استفاده

حاشیه ناخالص به 
ازاي مصرف آب در 

هر محصول 
67/11 

00/0 
 261/0 موافقت

001/0 
 اجماع

 اجماع 001/0 224/0 موافقت 00/0 88/13 حجم فروش فروش

 مشتري

 هاهزینه

 قابل قبول بودن
هزینه آب براي 

 هکنندمصرف
58/13 

 موافقت 00/0
182/0 

 اجماع 001/0

قابل قبول بودن 
هزینه فاضلاب براي 

 هکنندمصرف
37/13 

 موافقت 00/0
220/0 

 اجماع 001/0

 کیفیت آب

 اجماع 001/0 199/0 موافقت 00/0 88/13میزان کلر موجود 
 اجماع 001/0 202/0 موافقت 00/0 30/12وجود املاح 

شاخص شدت 
 آلودگی آب

30/12 
 موافقت 00/0

193/0 
 اجماع 001/0

 کمیت آب

 اجماع 001/0 181/0 موافقت 00/0 73/12 دسترسی به آب
برداري از میزان بهره

 آب
52/8 

 موافقت 00/0
264/0 

 اجماع 001/0

فرآیندهاي 
درون 
 سازمانی

 وري آببهره

وري تغییر در بهره
آب در صنعت 

درآمد ملی (نسبت 
به میزان آب 

 مصرفی)

30/12 

00/0 

 257/0 موافقت

001/0 

 اجماع

وري تغییر در بهره
 آب در کشاورزي

30/5 
 موافقت 00/0

235/0 
 اجماع 001/0

وري تغییر در بهره
 نیروگاه برق

95/11 
 موافقت 00/0

286/0 
 اجماع 001/0

اثر بخشی 
 تجهیزات

اثر بخشی کلی 
 تجهیزات

88/13 
 موافقت 00/0

259/0 
 اجماع 001/0

 اجماع 001/0 201/0 موافقت 00/0 18/11ساعات  -نفر آموزش
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 آموزش

 مصرف

شاخص آب 
 مصرف شده

67/11 
 موافقت 00/0

236/0 
 اجماع 001/0

شاخص آب 
 مصرفی مفید

88/13 
 موافقت 00/0

208/0 
 اجماع 001/0

شاخص آب 
 مصرفی غیر مفید

46/15 
 موافقت 00/0

203/0 
 اجماع 001/0

 اجماع 001/0 202/0 موافقت 00/0 27/13 مصرف آب سبز
 اجماع 001/0 200/0 موافقت 00/0 88/13 مصرف آب آبی
 اجماع 001/0 256/0 موافقت 00/0 47/7 مصرف آب سفید

مصرف آب 
 خاکستري

77/9 
 موافقت 00/0

200/0 
 اجماع 001/0

شاخص حداکثر 
 اراضی فاریاب

58/18 
 موافقت 00/0

210/0 
 اجماع 001/0

رشد و 
 یادگیري

سرمایه 
 اطلاعاتی

میزان استفاده از 
سیستم اطلاعاتی 

 جغرافیایی

73/8 
 موافقت 00/0

197/0 
 اجماع 001/0

سرمایه 
 سازمانی

افزایش سرانه 
استفاده از 

هاي نوین تکنولوژي
 تصفیه آب

60/22 

 موافقت 00/0

231/0 

 اجماع 001/0

افزایش سرانه 
امکانات و تجهیزات 

 در بخش آب

30/12 

 موافقت 00/0
229/0 

 اجماع 001/0

 سرمایه انسانی

درصد کارکنان 
دیده و چند آموزش

 مهارته

46/15 

 موافقت 00/0
259/0 

 اجماع 001/0

میزان مشارکت 
کارکنان در 

ها و همایش
مربوط  يهاکنفرانس

67/11 

 موافقت 00/0

202/0 

 اجماع 001/0
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 به آب

تعداد ساعات 
هاي آموزشی برنامه

 کارکنان

34/7 
 موافقت 00/0

227/0 
 اجماع 001/0

 پایداري

 صنعت

شاخص نسبت آب 
مصرفی به آب 

 تجدیدپذیر

52/6 
 موافقت 00/0

180/0 
 اجماع 001/0

شاخص کارایی 
 زیست محیطی

15/6 
 موافقت 00/0

243/0 
 اجماع 001/0

 کشاورزي

میزان لحاظ کردن 
محصولات 
استراتژیک 

 197/0 موافقت 00/0 88/13
001/0 

 اجماع

میزان کاهش کود 
 مصرفی

05/9 
 موافقت 00/0

232/0 
 اجماع 001/0

میزان به کارگیري 
فناوري هاي جدید 

آبیاري 
46/15 

 موافقت 00/0
194/0 

 اجماع 001/0

حسن 
 شهرت

کارکنان و 
 مدیران

 37/13مشارکت کارکنان 
 موافقت 00/0

185/0 
001/0 

 اجماع

 کنندگانمینأت

 اجماع 001/0 198/0 موافقت 00/0 04/26 قیمت تجهیزات آب
زمان صرف شده 

دسترسی به 
تجهیزات مناسب و 

 با کیفیت

44/11 

00/0 
 موافقت

239/0 

001/0 
 اجماع

اعتباردهندگان 
و 
 گذارانسرمایه

نرخ میانگین موزون 
 هابهره وام

58/13 
 موافقت 00/0

235/0 
 اجماع 001/0

رتبه اعتباري ارائه 
شده از طرف 

هاي موسسه
 اعبارسنجی

67/11 

 موافقت 00/0

185/0 

 اجماع 001/0

 اجماع 001/0 217/0 موافقت 00/0 27/13میزان جرایم و هاي سازمان
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 هامعافیت دولتی

میزان صادرات و 
 واردات

37/13 
 موافقت 00/0

179/0 
 اجماع 001/0

اجتماعی و 
 محیطیزیست

 اجماع 001/0 176/0 موافقت 00/0 44/11 میزان مصرف انرژي
هاي نسبت انرژي

تجدیدناپذیر 
مصرف شده به کل 

هاي مصرف ژيران
 نشده

30/13 

 موافقت 00/0

205/0 

 اجماع 001/0

هاي میزان آلاینده
 محیطیزیست

95/11 
 موافقت 00/0

186/0 
 اجماع 001/0

هاي میزان اقدام
 خیرخواهانه

58/13 
 موافقت 00/0

233/0 001/0 
 اجماع

 
ها سطح معناداري کمتر از شاخص کلیه براي شده، داده نشان 3در جدول  طور کههمان

 .باشدمی )میانگین طیف لیکرت پرسشنامه( 3بالاتر از کم، بسیار  خطايبوده و میانگین با  05/0
عنوان عوامل به کلیه موارد  بامتخصصین و صاحبنظران  ،% 95بنابراین در سطح اطمینان 

ي براها با اهمیت است. و تأثیر آن نداهآب موافق بود مدیریت دهنده الگوي حسابداريتشکیل
صاحبنظران راجع به متخصصین و گروهی در بین نظرات ون اجماع در تعیینتشخیص 

 اسمیرنوف استفاده شد-از آزمون کولموگروف پرسشنامه،هاي مطرح شده در شاخص
 3طور که در جدول ). هماناندکرده استفاده روش نیا از زین 1393ی، و خدارحم ی(باباجان

سطح اي، تک نمونه tآزمون در  موافق هاي داراي پاسخشاخص کلیهبراي  ،شودمی مشاهده
گروهی در مورد  دروناجماع  ،%95بنابراین در سطح اطمینان  ،است 05/0کمتر از  معناداري

 .وجود دارد هاخصااین ش
شاخص، در این بخش از پژوهش، از تحلیل  52یید أهاي آماري و تاز انجام آزمون پس

 .ها استفاده شدهاي سنجش آنییدي براي سنجش روابط متغیرهاي مکنون با شاخصأتعاملی 
 تأییدي عاملی تحلیلاز  هامؤلفههاي هریک از شاخص عاملیبه منظور تعیین بار همچنین 
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 است 0,4بزرگتر از  tها، آماره شاخص ردیا در این پژوهش معیار پذیرش  .آمد عمل بهاستفاده 
یییدي را ارائه مأخلاصه نتایج تحلیل عاملی ت 10 یال 5هاي جدول ).1393 رضازاده،و  ريداو(

 .ندده

 آزمون فرضیه اول
بهاي تمام هاي براي کلیه شاخص دهد،می ییدي نشانأنتایج تحلیل عاملی ت، 4براساس جدول 

. بنابراین باشدمی 4/0تر از بزرگ بار عاملیو  96/1بزرگتر از  t آماره فروش،و  شده، کارایی
 9تا  7هاي گیري متغیر مکنون مؤلفه بهاي تمام شده، شاخصبراي اندازه 6تا  1هاي شاخص

گیري متغیر مکنون براي اندازه 10 گیري متغیر مکنون مؤلفه کارایی و شاخصبراي اندازه
 .باشندمی و بااهمیت مناسبمؤلفه فروش 

 نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي بعد مالی .4جدول 
 شاخص) 3کارایی ( شاخص) 6( بهاي تمام شده

شماره 
 شاخص

بار عاملی 
tآماره  استاندارد

نتیجه 
 آزمون

شماره 
 شاخص

بار عاملی 
tآماره  استاندارد

نتیجه 
 آزمون

Q1 814./185/23 تأیید Q7 814/0 322/25 تأیید 
Q2 785/0 838/21 تأیید Q8 735/0 948/13 تأیید 
Q3 895/0 357/56 تأیید Q9 811/0 315/18 تأیید 
Q4 885/0 96/43 شاخص) 1فروش ( تأیید 
Q5 708/0 105/13 تأیید Q10 1 -تأیید 
Q6 742/0 679/17 تأیید 

 آزمون فرضیه دوم
 کمیتکیفیت آب و ها، هزینههاي براي کلیه شاخص دهد،می نشان 5جدولطور که همان
 12و  11هاي . بنابراین شاخصباشدمی 4/0تر از بزرگ بار عاملیو  96/1بزرگتر از  t  آماره ،آب
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گیري متغیر براي اندازه 15تا  13هاي ها، شاخصگیري متغیر مکنون مؤلفه هزینهبراي اندازه
آب  گیري متغیر مکنون مؤلفه کمیتبراي اندازه 17و  16 و شاخص کیفیت آبمکنون مؤلفه 

 .باشندمی و با اهمیت مناسب 
 . نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي بعد مشتري5جدول 

 شاخص) 2کمیت آب ( اخص)ش 2ها (هزینه

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون

Q11 912/0 224/48 تأیید Q16 864/0 518/30 تأیید 
Q12 805/0 608/5 تأیید Q17 867/0 85/30 تأیید 

  شاخص) 3کیفیت آب (
 Q13 791/0 326/21 تأیید 

Q14 823/0 38/24 تأیید 
Q15 908/0 963/74 تأیید 

 آزمون فرضیه سوم
و  موزش، آاثر بخشی تجهیزات، وري آبهاي بهرهبراي کلیه شاخص ،6براساس جدول 

 18هاي . بنابراین شاخصباشدمی 4/0تر از بزرگ بار عاملیو  96/1بزرگتر از  t  آماره مصرف،
گیري متغیر براي اندازه 21 ، شاخصوري آببهرهگیري متغیر مکنون مؤلفه براي اندازه 19تا 

و  موزشگیري متغیر مکنون مؤلفه آبراي اندازه 22 ، شاخصاثر بخشی تجهیزاتمکنون مؤلفه 
 و با اهمیت مناسب گیري متغیر مکنون مؤلفه مصرف براي اندازه 30تا  23هاي شاخص

 .باشندمی
 . نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي بعد فرآیندهاي داخلی6جدول 

 شاخص) 8(مصرف  شاخص) 3( وري آببهره

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون

Q18 583/0 481/4 تأیید Q23 818/0 42/23 تأیید 
Q19 857/0 16/14 تأیید Q24 799/0 977/21 تأیید 
Q20 785/0 661/8 تأیید Q25 78/0 042/20 تأیید 

 تأیید Q26 784/0 23/19 شاخص)1( اثر بخشی تجهیزات
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Q21 1 - تأیید Q27 855/0 447/33 تأیید 

 تأیید Q28 822/0 406/22 شاخص)1( موزشآ

Q22 

1 - 

 تأیید Q29 818/0 294/27 تأیید
Q30 782/0 568/21 تأیید 

 
 آزمون فرضیه چهارم

و  سرمایه سازمانی، سرمایه اطلاعاتیمؤلفه هاي براي کلیه شاخص دهد،می نشان 7جدول 
 31 . بنابراین شاخصباشدمی 4/0تر از بزرگ عاملیبارو  96/1بزرگتر از  tآماره  سرمایه انسانی

گیري براي اندازه 33و  32هاي ، شاخصسرمایه اطلاعاتیگیري متغیر مکنون مؤلفه براي اندازه
گیري متغیر مکنون براي اندازه 36تا  34هاي و شاخص اثر سرمایه اطلاعاتیمتغیر مکنون مؤلفه 

 .باشندمی و با اهمیت مناسب سرمایه انسانیمؤلفه 
 

 تحلیل عاملی تأییدي براي بعد یادگیري و رشد . نتایج7جدول 
 )شاخص 3( سرمایه انسانی شاخص) 1( سرمایه اطلاعاتی

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون
Q31 1 - تأیید Q34 879/0 983/38 تأیید 

 تأیید Q35 735/0 948/13 شاخص) 1( سرمایه سازمانی

Q32 89/0 066/52 تأیید Q36 89/0 7/43 تأیید 
Q33 893/0 12/44 تأیید  

 

 آزمون فرضیه پنجم
 بار عاملیو  96/1بزرگتر از  tآماره  صنعت و کشاورزي،براي شاخص  ،8براساس جدول 

گیري متغیر مکنون مؤلفه براي اندازه 38و  37هاي . بنابراین شاخصباشدمی 4/0تر از بزرگ
و مناسب گیري متغیر مکنون مؤلفه کشاورزي براي اندازه 41تا  39هاي صنعت و شاخص

 .باشندمیاهمیت با
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 نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي بعد پایداري. 8جدول 
 شاخص) 3کشاورزي ( شاخص) 2( صنعت

شماره 

 شاخص

عاملی بار 

 استاندارد

 
  tآماره 

شماره  نتیجه آزمون

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

 نتیجه آزمون

Q37 949/0 623/92 تأیید Q39 835/0 024/22 تأیید 
Q38 952/0 344/107 تأیید Q40 918/0 219/65 تأیید 

 Q41 811/0 315/18 تأیید 

 

 آزمون فرضیه ششم
هاي و بارعاملی کلیه شاخص tه این موضوع است که آماردهنده نشان 9جدول  هايتهفیا

هاي سازمان، گذاراندهندگان و سرمایهاعتبار، کنندگانمینأت، کارکنان و مدیرانهاي مؤلفه
 52-42هاي بنابراین شاخص .است 4/0و 96/1 از بزرگتر محیطیو اجتماعی و زیست دولتی

با توجه به نتایج کمی و کیفی  جهیدرنت هستند.مکنون مناسب  هايگیري متغیربراي اندازه
 و رشد داخلی، فرآیندهاي مالی، شامل بعد شش پژوهش الگوي حسابداري مدیریت آب از

، فروش، کاراییبهاي تمام شده،  شامل مؤلفه بیست شهرت، حسن و پایداري مشتري، یادگیري،
، مصرف، وري آببهره، اثربخشی تجهیزات، آموزش، کمیت آب، کیفیت آب، هاهزینه

، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، پایداري صنعت، پایداري کشاورزي، سرمایه اطلاعاتی
 هاي دولتیسازمان، کنندگانمینأت، گذاراندهندگان و سرمایهاعتبار، محیطیاجتماعی و زیست

هاي حسابداري گیريشاخص تشکیل شده است که در تصمیم 52و  کارکنان و مدیرانو 
 ریت آب باید در نظر گرفته شود.مدی

 
 . نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي بعد حسن شهرت9جدول 

 شاخص) 2( هاي دولتیسازمان شاخص) 1( کارکنان و مدیران

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون

شماره 

 شاخص

بار عاملی 

 استاندارد

 
 tآماره 

نتیجه 

 آزمون
Q42 1 - تأیید Q47 888/0 559/30 تأیید 

 تأیید Q48 735/0 948/13 شاخص) 2( کنندگانمینأت
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Q43 889/0 25/41 شاخص) 4محیطی (اجتماعی و زیست تأیید 
Q44 373/0 834/34 تأیید Q49 836/0 315/28 تأیید 

 تأیید Q50 867/0 34/787 شاخص) 2( گذاراندهندگان و سرمایهاعتبار

Q45 888/0 905/36 تأیید Q51 783/0 735/15 تأیید 
Q46 888/0 031/43 تأیید Q52 789/0 54/20 تأیید 

 گیري بحث و نتیجه
هدف این پژوهش طراحی الگوي حسابداري مدیریت یکپارچه آب بود. براي این منظور از 

هاي مدل ارزیابی متوازن شش وجهی استفاده شد. با توجه به این موارد و اتکا بر پژوهش
گذشته در مورد حسابداري مدیریت آب، یک الگوي حسابداري مدیریت آب جدید با تأکید 

و کدگذاري فراترکیب  روشدر بخش کیفی با استفاده از بر مدل ارزیابی متوازن توسعه یافت. 
ارائه  الگويدر بخش کمی براي سنجش اعتبار  .مفهومی تدوین شد و تحلیل تم، الگوي هامتن

بار  ها و تعیینآزمون  فرضیه منظوربههمچنین  .استفاده شد انپژوهشگربومی شده از پرسشنامه 
هاي الگوي حسابداري مدیریت یکپارچه آب از تحلیل مؤلفهاز هریک  يهاعاملی شاخص

 .استفاده شد يییدأتعاملی 
 ایران، ارزیابی متوازن دربا استفاده از فن  آب مدیریت یکپارچه حسابداري الگوي 1شکل   

الگوي حسابداري  شکلاین بر اساس  کند.می پژوهش، را ارائه اصلی پرسش موضوع
رشد و  ،داخلی فرآیندهاي ،مشتري ،مالی ،بُعد شامل 6حسابداري مدیریت آب داراي 

هاي . الگوي ارایه شده به مدیریت در خصوص تصمیماست شهرتو حسن پایداري ،یادگیري
دهد که اگر حسابداري مدیریت آب در کند. همچنین نشان میآب کمک میمربوط به 

مدت و واحدهاي تجاري ارتقا پیدا کند، مدیران نیز به اطلاعات پولی و غیر پولی، کوتاه
ها در مورد جریان فیزیکی و پولی، نه تر براي تهیه دادهیافتهتر و ابزاري توسعهبلندمدت جامع

دست خواهند یافت و این در نهایت منجر به  ه،هاي آینده براي نسلفقط براي نسل فعلی، بلک
هاي کسب و کار بهتر و سودآوري و پایداري بیشتر براي کلیه ذینفعان خواهد شد. تصمیم

، پژوهش جینتا به توجه با. باشدمی لفهؤم 20حسابداري مدیریت آب داراي الگوي  ،نیهمچن
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شاخص استخراج شده از بخش  52از میان باشد. میشاخص  52حسابداري مدیریت آب داراي 
قرار  متخصصین و صاحبنظرانمورد تأیید مرحله پرسشنامه در  هاشاخص همه ،کیفی پژوهش

ها شاخص همه ،هاتحلیل عاملی و تعیین با عاملی هر یک از شاخص سپس با انجام .گرفت
. در نهایت نهایی قرار گرفتیید أشاخص مورد ت 52بودند و  4/0داراي بار عاملی بیشتر از 

 دهد.الگوي نهایی پژوهش را نشان می 10جدول 

 . الگوي حسابداري مدیریت آب در ایران10جدول 

 تم (مؤلفه) شاخص
بعد (منظر، 

 مفهوم)

 آب بهاي تمام شده

بهاي تمام 
 شده

 مالی

 قیمت متوسط آب در هر متر مکعب، براساس صنعت
 آب در هر متر مکعب توسط صنعت عرضهمتوسط هزینه 

 حفظ (نگهداشت)هاي انجام شده براي گذاريسرمایه
هاي مربوط به آب هزینه

 تصفیه فاضلاب در هر متر مکعب بهاي تمام شدهمتوسط 
 تولید ناخالص داخلی در هر متر مکعب آب مورد استفاده

 محصول (کالا)حاشیه ناخالص به ازاي مصرف آب در هر  کارایی
Rs /m)3(نسبت سود اقتصادي به آب مصرفی

 فروش حجم فروش
 کنندگانبراي مصرف هزینه آب قابل قبول بودن

 هاهزینه

 مشتري

 کنندگانبراي مصرف هزینه فاضلاب قابل قبول بودن
 میزان کلر موجود در آب

 کیفیت آب
 وجود املاح در آب

شاخص شدت آلودگی آب (نسبت میزان آلودگی آب به درآمد 
 ملی) 

 میزان دسترسی به آب
 کمیت آب

 برداري از آبمیزان بهره
 وري آب در صنعتتغییر در بهره

 وري آببهره
 وري آب در کشاورزيتغییر در بهره
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 وري نیروگاه برقتغییر در بهره

فرآیندهاي 
درون 
 سازمانی

اثربخشی  اثر بخشی کلی تجهیزات
 تجهیزات

 آموزش ساعات آموزش-نفر
 شاخص آب مصرف شده

 مصرف

 شاخص آب مصرفی مفید
 شاخص آب مصرفی غیر مفید

 مصرف آب سبز
 مصرف آب آبی

 مصرف آب سفید
 مصرف آب خاکستري

 شاخص حداکثر اراضی فاریاب
رعایت  هاي نوین تصفیه آب افزایش سرانه استفاده از تکنولوژي

استانداردها 
 در سازمان

رشد و 
 یادگیري

 افزایش سرانه امکانات و تجهیزات در بخش آب

سرمایه  میزان استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی
 اطلاعاتی

 دیده و چند مهارتهدرصد کارکنان آموزش

نمادین نبودن 
 آموزش

هاي مربوط به ها و کنفرانسمیزان مشارکت کارکنان در همایش
 آب

هاي اجراشده براي هاي آموزشی و دورهتعداد ساعات برنامه
 کارکنان

 )C/RWشاخص نسبت آب مصرفی به آب تجدیدپذیر (
 صنعت

 پایداري
محیطی شاخص کارایی زیست

 الگوي کشت میزان لحاظ کردن محصولات استراتژیک در

 کشاورزي
 میزان کاهش کود مصرفی

هاي جدید آبیاري براي کاهش میزان میزان به کارگیري فناوري
 آب مصرفی

از نظر  هامیزان مشارکت کارکنان در تصمیم
 کارکنان

 کنندگانتأمین قیمت تجهیزات آب
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حسن  زمان صرف شده دسترسی به تجهیزات مناسب و با کیفیت
اعتباردهندگان  هامیانگین موزون نرخ بهره وام شهرت

و 
 گذارانسرمایه

هاي زمان صرف شده یا رتبه اعتباري ارائه شده از طرف مؤسسه
 اعتبارسنجی

هاي سازمان هامیزان جرایم و معافیت
 میزان صادرات و واردات دولتی

 میزان مصرف انرژي

اجتماعی و 
 محیطیزیست

هاي مصرف تجدیدناپذیر مصرف شده به کل انرژيهاي انرژي
 نشده

 محیطیهاي زیستمیزان آلاینده
 هاي خیرخواهانه.میزان اقدام

توان هاي این پژوهش میهایی وجود دارد. از محدودیتهمواره در هر پژوهشی، محدودیت
 موارد زیر را نام برد:

مطالعه را در بستر موارد اجتماعی و محیطی  هاي کیفی، پدیده مورد. از آنجایی که پژوهش1
 هاي پژوهش با احتیاط صورت گیرد.پذیري یافتهکنند، لازم است تعمیمبررسی می

هاي آماري بخش کمی پژوهش با یافته دیباهاي ذاتی پرسشنامه، . با توجه به محدودیت2
 احتیاط تعمیم یابد.

 شود:یر ارائه میهاي حاصل از پژوهش، پیشنهادهاي زبراساس یافته
ریزان حوزه آب، از الگوي ارائه شده به عنوان سیستمی براي . حسابداران، مدیران و برنامه1

ارزیابی عملیات و مدیریت استراتژیک، چارچوبی براي تغییرهاي سازمانی در حوزه آب و 
 ابزاري براي همسویی منافع استفاده کنند. 

هاي اصلی ا که حسابداري و مهندسی به عنوان رشته. با توجه به الگوي ارائه شده از آنج2
ها اي حسابداري ایران و دانشگاههاي حرفهباشند، به موسسهحسابداري و مدیرت آب می

اي با همکاري صاحبنظران و افراد با تجربه در این حوزه رشته -شود، مطالعات بینپیشنهاد می
ت موجود در زمینه حسابداري آب و فقدان افزایی دانش خبرگان، مشکلاانجام شود، تا با هم
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ریزي، این ماده حیاتی و داراي بحران، در کشور حل گیري و برنامهاطلاعات لازم براي تصمیم
 شود.

 هاي آتی به شرح زیر است:برخی از پیشنهادها براي پژوهش
 در شده ارائه ستمیس يسازادهیپ وهاي بیشتر در زمینه حسابداري مدیریت آب . انجام پژوهش1
 .مربوط يهاسازمان در پژوهش نیا

    )ABC، TDABC، PFABC(مانند  نینو يها يآورفن کابرد. 2
ORCID 
Mohammad Namazi  http://orcid.org/0000-0002-0342-7603 
Arezoo Mosallanejad   http://orcid.org/0000-0002-4116-5357 

http://orcid.org/0000-0002-0342-9339
https://orcid.org/0000-0002-8238-3505
http://orcid.org/0000-0002-0342-7603
http://orcid.org/0000-0002-4116-5357
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 منابع

 ). آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات سمت. چاپ سیزدهم.1388آذر، عادل و مؤمنی، منصور. (
آب، معرفی و اجراي اجراي حسابداريهاي ). بررسی روش1395( ، احسان.خلیلی ی، لیلی وابوالحسن

 . 22-9)، 1( 3، آب و توسعه پایدار .کارآمدترین روش
بندي عملیاتی در دولت ). مدلی براي استقرار نظام بودجه1393باباجانی، جعفر و خدارحمی، بهروز. (

 . 36-1)، 41( 11، مطالعات تجربی حسابداري مالیجمهوري اسلامی ایران. 
)، 1( 33، و پژوهش حسابداري دانش .حسابداري آب .)1392( .لیفعال قیومی، عحمد و ستایش، م

1-8. 
 فصلنامه پژوهش .حسابداري آب يهاستمیس. )1392(کیا، غریبه. ضوان و اسماعیلیحجازي، ر

 .27-44)، 3(4، حسابداري
بحران آب و خشکسالی (چالش ها و ). 1397. (محمد ،خدامرادپور و مریم ،گنهزن، بهمن ،خسروي پور

 .294-286)، 4( 3 ،پژوهش در هنر و علوم انسانی، راهکارها)
انتشارات جهاد . PLS). مدلسازي معادلات ساختاري با نرم افزار 1393داوري، علی و رضازاده، آرش. (

 چاپ دوم.دانشگاهی، 
دانش حسابداري و . الگوي عوامل مؤثر بر بالندگی حسابداري در ایران ).1399زهرا. ( ،دیانتی دیلمی

 .358-323)، 9( 36 ت،حسابرسی مدیری
چشم انداز جهانی بحران آب؛ مطالعه موردي: بحران آب در ). 1398. (دورضایی اسکندري، داو

 .  74-51)، 69( 16، فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز. دلایل و راه کارهاآسیاي مرکزي؛ 
مجله علوم ). ارزیابی متوازن در حسابداري مدیریت. 1382نمازي، محمد و رمضانی، امیر رضا. (

 .20-1)، 1( 38، اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
ها با بندي آن). تعیین معیارهاي ارزیابی متوازن و رتبه1390مصطفی. ( ،عظیمی بیدگلینمازي، محمد و 

. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت
.21-1)، 35( 9. مطالعات تجربی حسابداري مالی

مجله منظر پنجم ارزیابی متوازن.  ). حسن شهرت:1395حمد حسین. (منمازي، محمد و قدیریان آرانی، 
 .110-83)، 12( 3، ي حسابداريهایبررس
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