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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of green product
innovation and green process innovation on a company's financial,
environmental, and economic performance. The mediating role of
environmental management accounting on the relationship between product
and green process innovation and the performance of a company is also
examined. The statistical sample includes 202 companies and the standard
questionnaire was used to collect data. Also, the structural equation
modeling approach and the PLS method were used to test the hypotheses and
the conceptual model of the research. Findings show that green product
innovation has a significant impact on the financial, environmental, and
economic performance of a company, both directly and through
environmental management accounting. Green product innovation affects
environmental performance in the oil and gas and petrochemical, metal, and
food industries. It also affects economic performance but only in the metal
industry. In addition, green process innovation has a significant effect on the
financial and economic performance of a company both directly and
indirectly through environmental management accounting, but the impact of
green process innovation on the environmental performance of a company is
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only through the accounting variable of environmental management
accounting. Green process innovation affects financial performance in the oil
and gas and petrochemical, metal, and chemical industries. It affects
economic performance only in the oil and gas and petrochemical industries.
In the cellulose industry, neither green product innovation nor green process
innovation affects any of a company's operations. Findings show the
importance of green innovation and environmental management accounting
in improving a company's performance.

Keywords: Green Product Innovation, Green Process Innovation,
Environmental Management
Structural Equations.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

تأثیر نوآوری سبز و نقش میانجی حسابداری مدیریت

محمد نمازی



زهرا خرمدل ماسوله

استاد حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شيراز،
شيراز ،ایران

تاریخ ارسال0011/01/72 :

زیستمحیطی بر عملکرد مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی شرکت

عضو هيئتعلمی گروه حسابداری ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تهران ،ایران

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز از حیث نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز بر
عملکردهای شرکت از جنبه مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی است .همچنین نقش میانجی حسابداری
مدیریت زیستمحیطی بر رابطه بین نوآوری محصول و فرآیند سبز و عملکردهای شرکت موردبررسی قرار

تاریخ پذیرش0010/10/70 :

چکیده

میگیرد .نمونه آماری پژوهش شامل  202شرکت و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمعآوری دادهها و
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری و روش  PLSجهت آزمون فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که نوآوری محصول سبز چه مستقیم و چه از طریق متغیر
معناداری دارد .نوآوری محصول سبز بر عملکرد زیستمحیطی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،فلزی و
غذایی و همچنین بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت فلزی تأثیرگذار است .افزون بر این ،نوآوری فرآیند
سبز نیز هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر
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میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر عملکرد مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی شرکت تأثیر

عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تأثیر معناداری دارد اما تأثیر نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد زیستمحیطی
سبز بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،فلزی و شیمیایی و بر عملکرد اقتصادی تنها در
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تأثیرگذار است .در صنعت سلولزی نه نوآوری محصول سبز و نه نوآوری
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شرکت تنها از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی صورت میپذیرد .نوآوری فرآیند
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فرآیند سبز بر هیچیک از عملکردهای شرکت تأثیری ندارد .یافتهها اهمیت نوآوری سبز و حسابداری
مدیریت زیستمحیطی را در ارتقا عملکرد شرکت نشان میدهند.

کلیدواژهها :نوآوری محصول سبز ،نوآوری فرآیند سبز ،حسابداری مدیریت زیستمحیطی،
عملکرد سازمان ،معادالت ساختاری.

تأثیر نوآوری سبز و نقش میانجی حسابداری مدیریت ...؛ نمازی و خرمدل ماسوله | 5

مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس ،امروزه مسئله
حفاظت از محیطزیست بهعنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است
(زارع و شفیعی .)9831 ،افزایش آگاهی از محیطزیست برای شرکتها اهمیت روزافزونی
دارد زیرا مشتریان و خریداران ملی و بینالمللی بیشتری در حال حاضر از عرضهکنندگان
خود انتظار دارند که مصرف انرژی طبیعی خود را در طول فرآیند تولید کاهش دهند تا از
تأثیرات منفی تولید بر محیطزیست کاسته شود ( .)Chiou et al., 2011استانداردهای
زیستمحیطیای که بهخوبی طراحی شدهاند ،میتوانند ابتکارات یک تولیدکننده را برای
نوآوری در محصوالت سبز و فناوریهای سبز افزایش دهد .سازگار بودن هر نوع نوآوری
با مالحظات زیستمحیطی بسیار حائز اهمیت است ،بهموجب این ضرورت مفهوم جدیدی
با عنوان «نوآوری سبز» 9پدید آمده است ،بدین معنی که هرگونه نوآوری باید سهمی در
ارتقای کارایی زیستمحیطی شرکت داشته باشد (.)Ar, 2012
به دلیل نگرانیهای فزاینده زیستمحیطی و فشار بر مشاغل ،عملکرد زیستمحیطی

2

به موضوعی نگرانکننده برای پژوهشگران و همچنین مدیران مشاغل تبدیل شده است.
مردم تمایل دارند عملکرد مشاغل را ازنظر زیستمحیطی ارزیابی و مشاهده کنند .این بدان
معناست که کسبوکارها برای موفقیت در دنیای رقابتی مدرن ،باید به عملکرد
زیستمحیطی خود بهطورجدی تمرکز کنند ()Latan et al., 2018؛ بنابراین ،مشاغل به
دنبال سیستمها و استراتژیهای مؤثری هستند که از طریق آنها بتوانند عملکرد
زیستمحیطی خود را سازماندهی و بررسی کنند .در این راستا ،حسابداری مدیریت
زیستمحیطی 8در حال تبدیلشدن به یک حوزه مهم بحث در پژوهشهای کنونی است
زیرا میتواند باعث شود که یک کسبوکار ،اطالعات و تحلیلهای موردنیاز را برای
تصمیمگیری بهتر در مورد عملکرد زیستمحیطی خود شناسایی و از آن استفاده کند
1. Green innovation
2. Environmental performance
3. Environmental management accounting
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(عزیزی و همکاران .)9811 ،باوجود اهمیت نوآوری سبز و حسابداری مدیریت
زیستمحیطی ،متأسفانه حسابداری مدیریت زیستمحیطی توجه اندکی از سوی
پژوهشگران حسابداری دریافت کرده است؛ بنابراین تأثیر نوآوری سبز بر عملکرد شرکت
و همچنین تأثیر استقرار و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیستمحیطی در این راستا
هالهای از ابهام قرار دارد.
در 
این مطالعه قصد دارد با بررسی نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی در
رابطه بین نوآوری سبز و عملکرد شرکت ،شکاف پژوهشی موجود در ادبیات حسابداری
را پر کند .مطالعه حاضر دو نقش کلیدی در پیشبرد پژوهشهای زیستمحیطی حسابداری
در ایران دارد .اوالً ،طبق بررسیهای انجامشده که در بخش پیشینه پژوهش ارائه خواهد
شد ،تاکنون در ایران ،مطالعه تجربی کافی در خصوص نقش میانجی حسابداری مدیریت
زیستمحیطی در رابطه بین نوآوریهای سبز (محصول و فرایند) بر عملکرد مالی،
زیستمحیطی و اقتصادی صورت نگرفته است ،بنابراین این مطالعه به پیشرفت دانش نوپا
در مورد نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی در مقابل عملکرد شرکت و
نوآوری سبز کمک میکند .ثانیاً ،در اکثریت قریب بهاتفاق پژوهشهای موجود در این
حوزه به عملکرد شرکت صرفاً با دید زیستمحیطی نگریسته شده است ( Chiou et al.,

 ،)2011; Latan et al., 2018; Appiah et al., 2020درصورتیکه در پژوهش حاضر با
تفکیک عملکرد شرکت به زیستمحیطی ،اقتصادی و مالی بررسی موشکافانهتری صورت
میپذیرد؛ بنابراین ،این مطالعه قصد دارد با ارائه مبانی نظری و همچنین مدرک تجربی،
ادبیات حسابداری را در این حوزه مهم و رو به رشد گسترش دهد.
در این پژوهش ،ابتدا به بررسی مبانی نظری و بسط فرضیههای پژوهش پرداخته
میشود .سپس دادههای حاصل از جمعآوری پرسشنامهها ،با استفاده از روش معادالت
ساختاری و نرمافزار " "Smart PLSمورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .درنهایت ،یافتههای
پژوهش ،تحلیل و پیشنهادهای الزم ارائه میگردد.
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پیشینه پژوهش
نوآوری سبز
نوآوری بهعنوان هرگونه فرآیند بهبودیافته یا جدید که برای تولید تجاری خدمات و
کاالها استفاده میشود ،یا هرگونه خدمات و کاالهای تجاری که بهطور قابلمالحظهای
بهبودیافته یا جدید استفاده میشود ،تعریف میشود ( ،Saeidi et al., 2018نمازی و
مقیمی .)9811 ،بر این اساس ،این مطالعه نوآوری را به محصول و فرآیند تقسیم میکند.
مفهوم نوآوری سبز ،تغییر یا معرفی محصول ،فرآیند ،خدمات و سیستم جدیدی را در بر
میگیرد که میتواند انتشار آلودگیهای زیستمحیطی را به حداقل برساند و به محیط سبز
کمک کند ( .)Calza et al., 2017بسیاری از پژوهشگران انواع نوآوری سبز را به نوآوری
9

2

محصول سبز ( )Calza et al., 2017; Xie et al., 2019و نوآوری فرآیند سبز ( Xie et

 )al., 2019; Ren, 2009دستهبندی کردهاند .کمیسیون اتحادیه اروپا نوآوری محصول سبز
را بهعنوان طراحی و توسعه محصوالتی تعریف میکند که تأثیرات منفی و ریسک
زیستمحیطی را کاهش میدهد ،منابع کمتری جهت تولید محصول مصرف میشود و در
مرحله کنارگذاری محصول از تولید پسماند جلوگیری میشود (.)Lin et al., 2013
استفاده از دانش برای پیشبرد و هدایت نوآوری در فرآیندهای شرکت را نیز نوآوری
فرآیند سبز مینامند که میتواند منجر به افزایش و بهبود کارایی زیستمحیطی شرکت
شود ( .)Ren, 2009بدین منظور ضروری است که مدیران شرکت افزون بر ارزیابی و
بهبود فرآیندهایی از قبیل بازیافت ،استفاده مجدد و تولید دوباره مواد اولیه ،از راهکارهایی
که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلودگیهای زیستمحیطی در حین تولید ،استفاده و
کنارگذاری محصول میشود ،آگاهی کامل داشته باشند (.)Tesng et al., 2012

1. Green product innovation
2. Green process innovation
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نوآوری سبز و عملکرد شرکت
نوآوری سبز میتواند تأثیر مثبتی بر عملیات شرکت بگذارد تا از رقبای خود بهتر عمل
کند .شرکتها بیشتر برای تأیید معامالتی که نیازها و خواستههای مشتریان بالقوه را
برآورده میکند ،در فعالیتهای نوآوری سبز شرکت میکنند .این بهنوبه خود میتواند
منجر به افزایش حجم فروش شود و موقعیت مالی شرکت را بهبود بخشد (.)Chen, 2008
بااینحال برخی از پژوهشگران معتقدند که نوآوری سبز تأثیر منفی بر عملکرد مالی یک
شرکت دارد ( Driessen et al., 2013; Aguilera-Caracuel & Ortiz-de-Mandojana,

 .)2013; Eiadat et al., 2008استدالل بر این است که تالشهای نوآورانه سبز یک
شرکت میتواند هزینههای فعالیت آنها را افزایش دهد که بهنوبه خود پایههای سودآوری
را از بین میبرد ( .)Eiadat et al., 2008باوجوداین ،اکثر پژوهشگران تأثیر مثبت نوآوری
سبز بر عملکرد مالی را تأیید میکنند ( Chiou et al., 2011; Cheng et al., 2014; Singh

 .)et al.,2016افزون بر این ،نوآوری نقش مهمی در طیف پایداری زیستمحیطی ایفا
میکند .استدالل بر این است که اجرای شیوههای کارآمد و پایدار نوآوری سبز در یک
شرکت باید همه استعدادها را برای مقابله با کمبودهای زیستمحیطی جذب کند که
همچنین
میتواند مزایای زیستمحیطی را افزایش دهد ( .)Xue et al., 2019نوآوری سبز 
میتواند با کاهش آسیبهای زیستمحیطی و مصرف انرژی در طول فعالیتهای تولید و
تدارکات ،هزینههای مربوط به انطباق و منابع را کاهش دهد (.)Wong et al., 2020
نوآوری سبز با اتخاذ رویکرد چرخه عمر و فناوریهای مناسب برای کاهش هزینههای
ورودی مواد و دفع زباله و درعینحال اجتناب از خرید دستگاههای کنترل میتواند نسبت
به رقبا ازنظر هزینه در مزیت باشد ( .)Christmann, 2000بر اساس یافتههای پژوهش
مروتی و همکاران ( )9818اگرچه نوآوری سبز ممکن است موجب تحمیل هزینههای
کوتاهمدت به شرکت بهواسطه خرید تجهیزات سبز و نظارت بیشتر و دقیقتر جهت تولید و
توسعه محصوالت سبز شود اما در درازمدت از طریق کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه
باعث بهبود عملکرد اقتصادی شرکتها خواهد شد .عزیز محمدلو و محمدنژاد ()9811
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معتقدند که انتخاب نوآوری سبز ازآنجاییکه باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش بازده
میشود درنهایت میتواند زمینهساز ارتقای درآمد و سودآوری شرکتها گردد .اشرف
کاشانی و همکاران ( )9811نیز اظهار میدارند که توجه شرکتها به فرایندها و محصوالت
منطبق با شرایط زیستمحیطی باعث جذب سرمایهگذاران بیشتر و درنهایت افزایش
عملکرد مالی شرکتها میشود .افزون بر این ،شریفی و شریفی ( )9811در پژوهشی به
بررسی نقش شیوههای نوآوری سبز در عملکرد زیستمحیطی و عملکرد مالی شرکت
پرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که شیوههای نوآوری سبز باعث افزایش
عملکرد زیستمحیطی و عملکرد مالی شرکت میشود.

حسابداری مدیریت زیستمحیطی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان «عملکرد زیستمحیطی و عملکرد اقتصادی از
طریق توسعه و اجرای سیستمها و شیوههای حسابداری مناسب مربوط به محیطزیست»
تعریف میشود ( .)International Federation of Accountants, 2005:16حسابداری
مدیریت زیستمحیطی در زمینه شناسایی اطالعات ،اندازهگیری دادهها و تفسیر اطالعات
زیستمحیطی در صورتهای مالی از سایر رویکردهای حسابداری متداول متفاوت است و
درواقع جنبههای زیستمحیطی فعالیتهای شرکت را در نظر میگیرد .حسابداری مدیریت
زیستمحیطی را میتوان به دو حوزه تقسیم کرد ،اول جنبههای پولی حسابداری مدیریت
زیستمحیطی و دیگری جنبه فیزیکی حسابداری مدیریت زیستمحیطی .جنبههای پولی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر اساس فعالیتهای یک شرکت مرتبط با تأثیرات
زیستمحیطی است و میتواند در واحدهای پولی بیان شود .این واحدهای پولی اطالعاتی
را ارائه میدهند که برای تصمیمگیری در مدیریت مفید است .جنبه فیزیکی حسابداری
مدیریت زیستمحیطی بر اساس اطالعات طبیعی محیطی بیانشده در واحدهای فیزیکی
است .این دو سیستم اطالعاتی اطمینان میدهند که مدیریت عالی میتواند تصمیمات
بهتری برای اطمینان از عملکرد بهتر زیستمحیطی و اقتصادی اتخاذ کند (.)Latif, 2020
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اجرای حسابداری مدیریت زیستمحیطی میتواند هزینهها را کاهش داده و
شرکتها را به سمت عملکرد بهتر زیستمحیطی و مالی راهنمایی کند ( Ferreira et al.,

 .)2010افزون بر این ،اجرای حسابداری مدیریت زیستمحیطی میتواند بارهای مقررات
زیستمحیطی را کاهش داده و تصویرسازمانی را از منظر محیطزیست بهبود بخشد
( .)Christ & Burritt, 2013ابراهیم پور و همکاران ( )9811معتقدند که اجرای
حسابداری مدیریت زیستمحیطی در شرکتها باعث افزایش طول عمر آنان ازنظر
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی میشود و گامی مثبت در جهت حفظ محیطزیست و
سالمت جامعه خواهد بود.

نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی در رابطه بین نوآوری سبز و
عملکرد شرکت
فررا و همکاران )2090( 9ادعا میکنند که شفافسازی هزینههای زیستمحیطی از طریق
حسابداری مدیریت زیستمحیطی باعث میشود که شرکتها تصویر واقعی کل هزینههای
ساالنه را تصدیق کنند .درنتیجه ،این امر موجب ایجاد انگیزه میشود و مدیران را مجبور
میکند تا روشهای جدیدی را برای کاهش هزینههای زیستمحیطی در طول فرایند تولید
و یا حتی در طراحی محصول جدید بیابند و ابداع کنند .بااینوجود ،پژوهشهای پیشین در
مورد تأثیر حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر نوآوری محصول و فرآیند سازگار نیست.
بهعنوانمثال ،فررا و همکاران ( )2090دریافتند که اجرای حسابداری مدیریت
زیستمحیطی منجر به بهبود نوآوری فرایند میشود ،درحالیکه تأثیر مثبت حسابداری
مدیریت زیستمحیطی بر نوآوری محصول کشف نشده است .این یافته با نتایج پژوهش
هانسن و موون )2001( 2که نشان داد پیادهسازی حسابداری مدیریت زیستمحیطی تنها
منجر به نوآوری محصول میشود ،سازگار نیست.

1. Ferreira et al.
2. Hansen, D. R., & Mowen, M. M.
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ازآنجاکه مزیت رقابتی ناشی از نوآوری به عملکرد باالتری برای شرکتها منجر
میشود و حسابداری مدیریت زیستمحیطی عمدتاً منجر به نوآوری میشود ( Ferreira et

 ،)al., 2010; Hansen & Mowen, 2003فرض بر این است که شرکتکنندگان با سطح
حسابداری مدیریت زیستمحیطی باالتر ،تأثیرات قویتری از نوآوری را بر عملکرد خود
مشاهده میکنند .این مورد توسط پژوهشگران پیشین نادیده گرفته شده است و ازاینرو،
مطالعه حاضر تالش میکند به بررسی این موضوع بپردازد که چگونه نوآوری سبز بر
عملکرد مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی شرکت تأثیر میگذارد؟ و با در نظر گرفتن
حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک عامل تأثیرگذار بر پیوند عملکرد شرکت و
نوآوری ،دادههایی را برای پر کردن شکاف تحقیق به دست آورد.
با توجه به بحثهای نوآوری باال ،فرضیهها که در بخش الگوی پژوهش به تفصیل
ارائه خواهد شد ،این است که تأثیر نوآوری سبز (محصول و فرآیند) بر عملکرد مالی،
زیستمحیطی و اقتصادی به دو صورت انجام میگیرد  .9از طریق مستقیم و  .2از طریق
غیرمستقیم .در طریق اول هیچ واسطهای بین نوآوری سبز و عملکرد شرکت وجود ندارد؛
اما در طریق دوم ،سیستم حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی
(واسطهای) بین رابطه نوآوری سبز و عملکرد شرکت عمل میکند .در این صورت دو
زنجیره علی به وجود میآید .زنجیره علی اول بین نوآوری سبز و سیستم حسابداری
مدیریت زیستمحیطی و زنجیره علی دوم بین حسابداری مدیریت زیستمحیطی و
عملکرد شرکت؛ بنابراین ،طبق ادبیات متغیر میانجی ( Baron & Kenny, 1968; Namazi

 )& Namazi, 2016متغیر حسابداری مدیریت زیستمحیطی را میتوان یک متغیر میانجی
قلمداد نمود.
با توجه به مطالبی که تاکنون ذکر شده است فرضیههای زیر تدوین میشوند:
فرضیه  :9نوآوری محصول سبز بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :919نوآوری محصول سبز بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :912نوآوری محصول سبز بر عملکرد زیستمحیطی شرکت تأثیر دارد.
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فرضیه فرعی  :918نوآوری محصول سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه  :2نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :219نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :212نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد زیستمحیطی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :218نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه  :8حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین
نوآوری محصول سبز و عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :819حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر
رابطه بین نوآوری محصول سبز و عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :812حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر
رابطه بین نوآوری محصول سبز و عملکرد زیستمحیطی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :818حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر
رابطه بین نوآوری محصول سبز و عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه  :1حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین
نوآوری فرآیند سبز و عملکرد شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :119حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر
رابطه بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :112حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر
رابطه بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد زیستمحیطی شرکت تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :118حسابداری مدیریت زیستمحیطی بهعنوان یک متغیر میانجی بر
رابطه بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر دارد.

الگوی مفهومی پژوهش
مرور مبانی نظری و پژوهشهای پیشین نشان داد در مطالعات متعددی تأثیر نوآوری سبز بر
عملکرد شرکت تأیید شده است ( .)Singh et al., 2016; Cheng et al., 2014بااینوجود
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تأثیر همزمان ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد شرکت همزمان با توجه به نقش میانجی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است .بر این اساس
الگوی مفهومی پژوهش مطابق شکل شمارة  9ارائه میشود .از نوآوریهای الگوی
مفهومی این پژوهش در نظر گرفتن تأثیر همزمان ابعاد نوآوری سبز شامل نوآوری
محصول و فرآیند سبز بر عملکرد مالی ،اقتصادی و زیستمحیطی شرکت است .همچنین
تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد شرکت هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم
بهواسطه نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی مورد آزمون قرار میگیرد .شرح
اجزاء این الگو در بخشهای بعد ارائه خواهد شد.
عملکرد مالی

H1
H2

عملکرد زیستمحیطی
عملکرد هزینه/اقتصادی

نوآوری محصول سبز
نوآوری فرایند سبز

H4

H3

حسابداری مدیریت
زیستمحیطی

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

روش
پژوهش حاضر ازنظر نوع پژوهشهای کمی باهدف کاربردی است؛ چراکه هدف اصلی آن
تبیین روابط بین پدیدهها و آزمون نظریهها بهمنظور استفاده نهایی در عمل است .همچنین روش
تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی با رویکرد کاربردی است .در این پژوهش از ابزار
پرسشنامه استاندارد رتبهبندی شده بر اساس طیف لیکرت پنج امتیازی برای بررسی نظرات
پاسخدهندگان استفاده میشود .برای جمعآوری دادههای مرتبط با متغیرها در بخش تجربی و
آزمون فرضیههای پژوهش از روش میدانی استفاده شد .آزمون فرضیههای این پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاری است (.)Latan et al., 2018; Ferreira et al., 2010
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جامعه آماری و نمونه
این پژوهش شامل شرکتهایی است که مطابق با ماده  2آییننامه «ضوابط و معیارهای
استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی» مصوب  9810/08/03در  91گروه بر
اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیستمحیطی به شرح زیر طبقهبندی
شدهاند:
 .9غذایی  .2نساجی  .8چرم  .1سلولزی  .1فلزی  .1کانی غیرفلزی  .1شیمیایی .3
دارویی  .1برق و الکترونیک  .90کشاورزی  .99ماشینسازی  .92نوین (نانو و
بیوتکنولوژی)  .98نفت و گاز و پتروشیمی  .91بازیافت.
بهمنظور دسترسی راحتتر به شرکتهایی که در این  91حوزه فعالیت میکنند از
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران در سال  9100استفاده
شد .درمجموع  121شرکت شامل  210شرکت بورسی و  911شرکت فرابورسی ،مشمول
این گروهبندی شدند .ازآنجاییکه احتمال میرفت نرخ مشارکت در تکمیل پرسشنامه از
سوی این شرکتها پایین باشد بنابراین بدون انجام نمونهگیری به تمامی این شرکتها،
پرسشنامهای از طریق ایمیل ارسال شد و از آنان خواسته شد که فردی از بخش مالی (مدیر
مالی ،رئیس مالی ،سرپرست مالی و کارشناسان مالی) که آگاه به فعالیتهای کلی شرکت
است پرسشنامه را پاسخ دهد .افزون بر این ،با مراجعه به چند موسسه حسابرسی در تهران،
از آنان خواسته شد که پرسشنامه مذکور را به شرکتهای تحت حسابرسیشان که در این
دستهبندی میگنجیدند ارسال نمایند تا میزان پرسشنامههای دریافتی برای یک
تجزیهوتحلیل استاندارد کافی باشد؛ بنابراین بهصورت کلی پاسخدهندگان شرکتهای
بورسی ،فرابورسی و غیر بورسی هستند .الزم به ذکر است که این پژوهش از معادالت
ساختاری به روش  PLSاستفاده میکند.
بهطورکلی در روششناسی مدلیابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند
بین  1تا  91مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شود:
1Q < n < 91Q
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که در آن  Qتعداد متغیرهای مشاهدهشده و یا همان تعداد سؤاالت پرسشنامه و n

حجم نمونه است .الزم به ذکر است تأکید بر این است کف نمونه نباید از  200نفر کمتر
باشد (هومن .)9831 ،ازآنجاییکه در این پژوهش  81پرسش وجود دارد بنابراین حداقل
حجم نمونه  930 = 81 × 1نمونه الزم است؛ اما همانطور که تأکید شده است کف نمونه
نباید از  200نفر کمتر باشد ،بنابراین حداقل  200نمونه الزم است.
در پایان فرایند جمعآوری دادهها که در سال  9100صورت گرفت  202پرسشنامه
کامل و صحیح دریافت شد .از مجموع  210پرسشنامه ارسالی به شرکتهای بورسی 11
پرسشنامه (نرخ مشارکت  )%21183و از مجموع  911پرسشنامه ارسالی به شرکتهای
فرابورسی تنها  1پرسشنامه (نرخ مشارکت  )%2111دریافت شد که تماماً کامل و صحیح
ارسال شده بودند .افزون بر این ،با مراجعه به چند موسسه حسابرسی در تهران989 ،
پرسشنامه کامل و صحیح نیز از شرکتهای غیربورسی دریافت شد .با توجه به مطالب
گفتهشده مجموع این تعداد برای انجام تجزیهوتحلیل مناسب است.

تعیین متغیرها و گویهها و زیرگویههای پژوهش
پرسشها و گویههای استاندارد مورداستفاده در پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش
با استفاده از روش تحلیل محتوا از پژوهشهای پیشین استخراج شد .منطبق با پژوهشهای
صورت گرفته توسط چودهری و همکاران ،)2020( 9فررا و همکاران (،)2090
جرمیستیپارسرت و همکاران ،)2020( 2سعیدی و همکاران )2093( 8و بر اساس شکل 9
متغیر نوآوری سبز بهعنوان متغیر مستقل به دو گویه نوآوری محصول سبز و نوآوری
فرآیند سبز تقسیم گردید .زیرگویههای مربوط به هر گویه با استخراج مستقیم از این
پژوهشها بهدستآمده است .عملکرد شرکت در اکثر پژوهشهای پیشین عمدتاً شامل
صرفاً عملکرد زیستمحیطی ( Chiou et al., 2011; Latan et al., 2018; Appiah et al.,
1. Chaudhry et al.
2. Jermsittiparsert et al.
3. Saeidi et al.
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 )2020و یا عملکرد زیستمحیطی به همراه عملکرد اقتصادی ( ;Christine et al., 2019
 )Jermsittiparsert et al., 2020و یا صرفاً عملکرد مالی شرکت ( Chaudhry et al.,

 )2020بوده است؛ اما در این پژوهش با استخراج زیرگویههای هرکدام از این گویهها از
پژوهشهای پیشین عملکرد شرکت در سه بعد عملکرد مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی
موردبررسی قرار گرفت .حسابداری مدیریت زیستمحیطی در بعضی از پژوهشها به دو
گویه حسابداری مدیریت زیستمحیطی پولی و فیزیکی تقسیمشده است ()Burritt, 2002
اما در این پژوهش همانند پژوهشهای پیشین بهمنظور جلوگیری از واگرایی زیرگویههای
این متغیر ،شاخصهای اندازهگیری هر دو بعد در یک گویه آمده است ( Latan et al.,

 )2018; Chaudhry et al., 2020; Ferreira et al., 2010و بهعنوان متغیر میانجی در نظر
گرفته شد .جدول  9اطالعات مربوط متغیرها ،گویهها و زیرگویهها را نشان میدهد.
جدول  .1متغیرها ،گویهها ،زیرگویههای پژوهش و منابع آن
متغیرها

زیرگویهها

گویهها

 .9استفاده از موادی در جهت کاهش
آلودگی زیستمحیطی
 .2استفاده از موادی در جهت مصرف
نوآوری محصول انرژی و منابع کمتر
سبز

 .8استفاده از موادی در جهت طراحی
محصوالت دوستدار محیطزیست
 .1استفاده از موادی با ویژگی سهولت در

نوآوری سبز

بازیافت ،استفاده مجدد و تجزیه
 .9تأثیر قابلتوجه فرایند تولید در کاهش
زائدات و پسماند خطرناک
نوآوری فرآیند  .2تأثیر قابلتوجه فرایند تولید در کاهش
سبز

مصرف انرژی
 .8تأثیر قابلتوجه فرایند تولید در بازیافت
پسماند

حسابداری

حسابداری

 .9شناسایی هزینههای زیستمحیطی

کد
زیرگویه

منبع

GPDI1
GPDI2
GPDI3
GPDI4

GPCI1

Singh et al.,
2020; Saeidi
;et al., 2018
Chiou et al.,
2011; Chen
et al., 2006

GPCI2
GPCI3
EMA1

Ferreira et.al.,
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متغیرها

گویهها

مدیریت

مدیریت

زیستمحیطی

زیرگویهها
 .2طبقهبندی هزینههای زیستمحیطی

زیستمحیطی  .8استفاده از حساب هزینه مربوط به
محیطزیست
 .1تخصیص هزینههای زیستمحیطی به
فرایند تولید
 .1تخصیص هزینههای زیستمحیطی به
محصوالت
 .1ارزیابی هزینه چرخه عمر محصول
 .1معرفی یا بهبود مدیریت هزینههای
زیستمحیطی
 .3برآورد بدهیهای احتمالی
زیستمحیطی
 .1تجزیهوتحلیل موجودی محصوالت
 .90تهیه گزارش ساالنه برای عملکرد
زیستمحیطی

کد
زیرگویه

منبع

EMA2

2010; Saeidi
;et al., 2018
Chaudhry et
al., 2020
سلیمانی و

EMA4

مجبوری9813 ،

EMA3

EMA5
EMA6
EMA7
EMA8
EMA9
EMA10

 .99تجزیهوتحلیل اثرات محصول

EMA11

 .92تجزیهوتحلیل بهبود محصول

EMA12

 .98توسعه و استفاده از شاخصهای
عملکرد کلیدی مربوط به محیطزیست

EMA13

()KPI

عملکرد مالی
عملکرد شرکت

 .9بازده سرمایهگذاری

FPr1

 .2بازده فروش

FPr2

 .8بازده حقوق صاحبان سهام

FPr3

 .1بازده داراییها

FPr4

 .1سهم از بازار

FPr5

 .9کاهش پسماند خطرناک ،انتشار گازهای
عملکرد

گلخانهای و غیره

زیستمحیطی  .2مطابقت با مقررات زیستمحیطی
 .8بهبود کیفیت فرایند/تولید محصول

EPr1
EPr2
EPr3

;Ar, 2012
Eiadat et al.,
2011; Chiou
et al., 2011

Chiou et al.,
2011; Singh
;et al., 2020
Zhu et al.,
;2013
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متغیرها

زیرگویهها

گویهها

کد
زیرگویه

 .1بهبود شهرت شرکت (بهبود جایگاه
شرکت)

EPr4

 .1کاهش بحرانهای زیستمحیطی

EPr5

 .1بهبود وضعیت زیستمحیطی شرکت

EPr6

 .9کاهش هزینه مواد خریداریشده

CPr1

 .2کاهش مصرف انرژی

CPr2

 .8کاهش هزینه تصفیه پسماند

CPr3

اقتصادی/هزینه  .1کاهش هزینه تخلیه پسماند

CPr4

عملکرد

منبع

 .1کاهش جرائم مربوط به حوادث
زیستمحیطی

Esfahbodi et
al., 2016

Zhu et al.,
2013; Zhu et
;al. 2008
Esfahbodi et
al., 2016

CPr5

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جدول  2آمار توصیفی مربوط به جامعه آماری را نشان میدهد .همانطور که پیشازاین
گفته شد در پرسشنامهای که از طریق ایمیل به شرکتها ارسال شده بود از آنان خواسته شد
که فردی از بخش مالی (مدیر مالی ،رئیس مالی ،سرپرست مالی و کارشناسان مالی) که
آگاه به فعالیتهای کلی شرکت است پرسشنامه را پاسخ دهد .در قسمت جمعیتشناسی
پرسشنامه سوا التی در خصوص مشخصات فرد پاسخدهنده و شرکت پرسیده شده است
که اهم آن به شرح جدول زیر است:
جدول  .2مشخصات جمعیتشناسی پاسخدهندگان
نوع فعالیت
شرکت

تعداد نوع شرکت تعداد

برق و الکترونیک 91
دارویی

91

شرکت
بورسی
شرکت
فرابورسی

اجرای حسابداری مدیریت
زیستمحیطی

درصد

11

بلی ،بهصورت کامل

21%/21

1

بلی ،تا حدودی

11%/10

سن
شرکت
 90سال یا
کمتر
 99تا 20
سال

درصد
91%/89
89%/91
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نوع فعالیت
شرکت

تعداد نوع شرکت تعداد
شرکت غیر

سلولزی

21

شیمیایی

21

غذایی

21

فلزی

21

کانی غیرفلزی

92

کشاورزی

1

ماشینسازی

1

نساجی

1

دارنده
ISO

81

بلی

39%/13

202

خیر

93%/82

نفت و گاز و
پتروشیمی
جمع

بورسی
جمع
تعداد
کارکنان
کمتر از 210
نفر
بین  219تا
 100نفر
بین  109تا
 300نفر
بیش از 300
نفر

اجرای حسابداری مدیریت
زیستمحیطی

درصد

سن
شرکت
 29تا 80

درصد

989

خیر

21%/21

202

جمع

000%

درصد

تجربه کاری

درصد

11%/18

کمتر از  1سال

1%/10

2%/13

بین  1تا  90سال

22%/13

91%/31

بین  90تا  20سال

 83%/19رئیس مالی 2%/11

21%/11

بیش از  20سال

23%/19

20%/11

درصد

جنسیت پاسخدهنده

درصد

مرد

 21%/21مدیر مالی 11%/08

زن

11%/11

سال
بیش از 80
سال
سمت
سازمانی
حسابدار
حسابدار
ارشد

سایر
سرپرست
مالی

جمع

3%/19
19%/01
درصد
1%/18
92%/83

1%/10

000%

آمار استنباطی و آزمون فرضیهها
در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از معادالت ساختاری به روش  PLSاستفاده شد
( .)Latan et al., 2018; Ferreira et al., 2010لذا ابتدا بررسیهای الزم زیر انجام گرفت:
از بارهای عاملی ،میانگین واریانس استخراجشده ( ،)AVEآلفای کرونباخ ،پایایی
ترکیبی برای تمام متغیرها استفاده شد .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه متغیرها باالتر از  0/1بوده درنتیجه ،نتایج پژوهش
حاضر در مورد این دو معیار ،برازش مناسب مدل را تأیید میکند .با توجه به معیار AVE
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که باید باالتر از  0/1باشد روایی همگرای مدل و مناسب بودن برازش مدلهای
اندازهگیری نیز تأیید میشود .افزون بر این ،بهمنظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف
نشاندهنده این
عوامل تشکیلدهنده هر متغیر از بارهای عاملی نیز استفاده شد .بارعاملی 
موضوع است که چه میزان از واریانسهای شاخصها توسط متغیر مکنون خود توضیح
داده میشود .مقدار این شاخص باید از  0/1بزرگتر و در فاصله اطمینان  %11معنادار باشد
(داوری و رضازاده 9818 ،و رحمانی و بشیریمنش .)9811 ،همانطور که در جدول 8
نشان داده شده است تمامی بارهای عاملی سازهها بزرگتر از  0/1و در سطح  %11معنادار
( t-valueبزرگتر از  )9/11است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و ساختاری ،بارهای عاملی و معناداری سازهها
متغیر

کد
زیرگویه

بارعاملی t-value λ

GPDI1

0/331

81/110

GPDI2

0/192

11/181

GPDI3

0/119

12/392

GPDI4

0/111

18/139

GPCI1

0/191

32/102

GPCI2

0/313

18/130

GPCI3

0/108

11/911

EMA1

0/318

13/311

EMA2

0/191

10/202

EMA3

0/101

19/301

EMA4

0/123

39/808

حسابداری مدیریت

EMA5

0/191

31/118

زیستمحیطی

EMA6

0/313

10/819

EMA7

0/319

18/118

EMA8

0/311

13/089

EMA9

0/311

82/019

EMA10

0/121

900/291

نوآوری محصول سبز

نوآوری فرآیند سبز

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

کرونباخ ترکیبی استخراجشده ()AVE

0/119

0/312

0/111

0/113

0/188

0/139

0/310

0/322

0/302

تأثیر نوآوری سبز و نقش میانجی حسابداری مدیریت ...؛ نمازی و خرمدل ماسوله | 21

متغیر

عملکرد مالی

عملکرد زیستمحیطی

عملکرد اقتصادی/هزینه

کد
زیرگویه

بارعاملی t-value λ

EMA11

0/312

11/028

EMA12

0/191

108/101

EMA13

0/191

11/900

FPr1

0/121

10/111

FPr2

0/119

11/129

FPr3

0/330

11/212

FPr4

0/121

12/092

FPr5

0/181

18/191

EPr1

0/121

11/121

EPr2

0/119

10/289

EPr3

0/181

31/901

EPr4

0/318

19/121

EPr5

0/311

11/110

CPr1

0/101

11/010

CPr2

0/311

81/111

CPr3

0/121

10/122

CPr4

0/183

18/112

CPr5

0/121

11/181

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

کرونباخ ترکیبی استخراجشده ()AVE

0/111

0/119

0/111

0/111

0/118

0/111

0/310

0/383

0/311

همچنین برای بررسی روایی واگرا از معیار فورنر-الکر استفاده شد .روایی واگرا به این
مفهوم است که پرسشهای مربوط به هر مؤلفه ،همپوشانی با سایر متغیرهای دیگر ندارد و
درواقع باالترین همبستگی را با مؤلفه موردنظر پژوهشگر دارد .به لحاظ آماری طبق این
شاخص واریانس هر متغیر مکنون باید برای شاخصهای مربوط به خودش بیشتر از سایر
شاخصها باشد .در غیر این صورت باید سازههایی که باعث واگرایی میشوند حذف
گردند .نتایج نهایی پس از انجام تعدیالت مربوطه به شرح جدول  1است:

 | 22فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی | سال نوزدهم |شماره  | 47تابستان 1741

جدول  .7اعتبار روایی واگرا بر اساس معیار فورنر-الکر
حسابداری

عملکرد

عملکرد

مدیریت

اقتصادی/

زیست

زیستمحیطی

هزینه

محیطی

عملکرد
مالی

نوآوری

نوآوری

فرآیند

محصول

سبز

سبز

حسابداری
مدیریت

0/311

زیستمحیطی
عملکرد
اقتصادی/هزینه
عملکرد
زیستمحیطی
عملکرد مالی
نوآوری فرآیند
سبز
نوآوری محصول
سبز

0/381

0/193

0/311

0/331

0/191

0/321

0/110

0/131

0/122

0/111

0/399

0/321

0/300

0/101

0/300

0/391

0/310

0/189

0/311

0/122

آزمون فرضیههای پژوهش
پس از اطمینان از برازش کلی مدل نوبت به بررسی برازش جزئی مدل یا همان آزمون
فرضیههای پژوهشی میرسد .در این مرحله ضریب اثرگذاری هر متغیر و معنادار بودن این
ضریب موردبررسی قرار میگیرد .شکل  2ضرایب مسیرهای مربوط به فرضیههای مدل و
نیز معناداری این ضرایب را نشان میدهد .بر این اساس میتوان در رابطه یا رد یا عدم رد
فرضیههای پژوهشی تصمیمگیری کرد.
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شکل  .2ضرایب مسیر و عدد معناداری مدل

با توجه به شکل  2و اطالعات ارائهشده در جدول شماره  1میتوان دریافت که دادههای
تجربی جمعآوریشده ،تمام فرضیههای اول و دوم پژوهشی بهجز فرضیۀ  212را مورد تأیید
قرار میدهند .در فرضیۀ  212ادعا شده بود که نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد
زیستمحیطی تأثیر دارد .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده برای این رابطه (،)9/201
کمتر از مقدار بحرانی آن ( )9/11است ،درنتیجه شواهد کافی برای تأیید این فرضیه
پژوهش وجود ندارد .از سوی دیگر  tمحاسبهشده برای فرضیه  )2/021( 919است و در
سطح اطمینان  11درصد حاکی از تأثیر معنادار نوآوری محصول سبز بر عملکرد مالی است
اما توجه به این ن کته ضروری است که ضریب منفی مسیر آن ،حاکی از وجود تأثیر منفی و
معناداری است.
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جدول  .5نتایج آزمون فرضیهها
آماره  P Values tوضعیت فرضیه
بتا
تأیید
0/018
2/021 -0/912

فرضیههای پژوهش
 919نوآوری محصول سبز  >-عملکرد مالی
 912نوآوری محصول سبز  >-عملکرد زیستمحیطی

0/111

1/111

0/000

تأیید

 918نوآوری محصول سبز  >-عملکرد اقتصادی/هزینه

0/219

8/019

0/002

تأیید

 219نوآوری فرآیند سبز  >-عملکرد مالی

0/111

1/111

0/000

تأیید

 212نوآوری فرآیند سبز  >-عملکرد زیستمحیطی

0/031

9/201

0/221

عدمتأیید

 218نوآوری فرآیند سبز  >-عملکرد اقتصادی/هزینه

0/221

2/118

0/091

تأیید

الزم به ذکر است که صنایع ازنظر زیستمحیطی با یکدیگر ممکن است تفاوتهایی داشته
باشند ،بنابراین در جدول  ،1سعی شده است تا این تفاوتها در صنایع مختلف نشان داده
شود .از آنجائی که برای انجام چنین تحلیلی حداقل  200نمونه در هر صنعت الزم است
(هومن )9831 ،و تعداد شرکتها در هر صنعت در نمونه موردبررسی کمتر از میزان ذکر
شده است ،بنابراین صرفاً تحلیلها بر اساس صنایعی که حداقل  20نمونه از آنها در
دسترس بوده است مانند صنایع گروه نفت و گاز و پتروشیمی (بر اساس  81شرکت نمونه)،
گروه فلزی (بر اساس  21شرکت نمونه) ،گروه سلولزی (بر اساس  21شرکت نمونه)،
گروه شیمیایی ( 21شرکت نمونه) و گروه غذایی (بر اساس  21شرکت نمونه) ارائه
میشود.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیهها به تفکیک هر صنعت
فرضیهها

نفت و گاز و پتروشیمی

فلزی

سلولزی

شیمیایی

غذایی

بتا (آماره )t

بتا (آماره )t

بتا (آماره )t

بتا (آماره )t

بتا (آماره )t

919

)0/233( -0/011

)0/918( 0/013 )0/881( -0/901 )9/118( -0/111 )0/111( -0/882

912

)8/121( 0/129

)1/121( 0/112

)2/812( 0/109 )9/211( 0/811 )9/118( 0/883

918

)0/112( 0/911

)2/311( 0/191

)9/901( 0/831 )9/191( -0/180 )0/011( 0/091

219

)8/113( 0/139

)2/211( 0/318

)0/993( 0/081 )2/011( 0/112 )9/111( 0/181

212

)9/299( -0/931

)0/232( 0/011

)0/218( -0/011 )0/911( 0/011 )0/101( 0/913

218

)2/213( 0/811

)9/833( 0/211

)0/218( -0/991 )9/230( 0/118 )0/119( 0/229
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اطالعات مندرج در جدول  1حاکی از آن است که نوآوری محصول سبز بر عملکرد
زیستمحیطی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،فلزی و غذایی (به ترتیب با آماره  tبه
مقدار  1/121 ،8/121و  )8/812تأثیر دارد .افزون بر این نوآوری محصول سبز تنها بر
عملکرد اقتصادی در صنعت فلزی (با آماره  tبه مقدار  )2/311تأثیرگذار است .نوآوری
فرآیند سبز نیز بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،فلزی و شیمیایی (به
ترتیب با آماره  tبه مقدار  2/211 ،8/113و  )2/011تأثیر دارد .افزون بر این نوآوری فرآیند
سبز بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با آماره  2/213 tتأثیرگذار
است .نتایج گزارششده از آماره  tدر صنعت سلولزی بیانگر آن است که نه نوآوری
محصول سبز و نه نوآوری فرآیند سبز بر هیچیک از عملکردهای شرکت تأثیری ندارد.

بررسی نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی
برای بررسی نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی از آزمون سوبل 9استفاده شد.
در این آزمون برای بررسی نقش میانجی متغیر از فرمول زیر استفاده به عمل آمد ( Sobel,

:)1982

که در این فرمول:
 aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛
 bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛
 Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ و
 Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته میباشد .جدول 1
نتایج آزمون سوبل برای اثر متغیر میانجی را نشان میدهد .آماره  tدر آزمون سوبل نشان
میدهد که آیا متغیر حسابداری مدیریت زیستمحیطی قابلیت میانجیگر بودن را در رابطه
1. Sobel test
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بین ابعاد نوآوری سبز و عملکرد شرکت دارد یا خیر.
جدول  .4نتایج آزمون سوبل برای اثر متغیر میانجی
وضعیت

فرضیههای میانجی

بتا

آماره t

P
Values

میانجی

نوآوری محصول سبز  >-حسابداری مدیریت زیستمحیطی

0/181

1/103

0/000

تأیید

نوآوری فرآیند سبز  >-حسابداری مدیریت زیستمحیطی

0/101

8/121

0/000

تأیید

0/211

1/288

0/000

تأیید

0/911

1/121

0/000

تأیید

0/911

1/013

0/000

تأیید

0/221

2/119

0/008

تأیید

0/910

2/181

0/099

تأیید

0/938

2/121

0/099

تأیید

 819نوآوری محصول سبز  >-حسابداری مدیریت
زیستمحیطی  >-عملکرد مالی
 812نوآوری محصول سبز  >-حسابداری مدیریت
زیستمحیطی  >-عملکرد زیستمحیطی
 818نوآوری محصول سبز  >-حسابداری مدیریت
زیستمحیطی  >-عملکرد اقتصادی/هزینه
 119نوآوری فرآیند سبز  >-حسابداری مدیریت زیستمحیطی
> عملکرد مالی 112نوآوری فرآیند سبز  >-حسابداری مدیریت زیستمحیطی
> عملکرد زیستمحیطی 118نوآوری فرآیند سبز  >-حسابداری مدیریت زیستمحیطی
 >-عملکرد اقتصادی/هزینه

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود آماره  tدر تمامی روابط بزرگتر از  9111است.
نتایج بهدستآمده از آزمون سوبل حاکی از وجود اثر میانجی متغیر حسابداری مدیریت
زیست محیطی بر رابطه بین تمامی ابعاد نوآوری سبز و عملکرد شرکت است .الزم به ذکر
است ازآنجاییکه معنادار بودن رابطه بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد زیستمحیطی تنها
با حضور متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی اتفاق افتاده است ،بنابراین
حسابداری مدیریت زیستمحیطی نقش میانجی کامل را در این رابطه ایفا میکند.
افزون بر این ،نتایج بررسی اثر میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی در صنایع
مختلف نیز در جدول  3حاکی از آن است که حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر رابطه
بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی ،تنها در صنایع نفت و
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گاز و پتروشیمی و سلولزی ،بهعنوان یک متغیر میانجی عمل میکند و از آنجائی که رابطه
بین نوآوری فرآیند سبز و عملکردهای شرکت در صنعت سلولزی تنها با حضور متغیر
میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی اتفاق افتاده است ،بنابراین حسابداری مدیریت
زیستمحیطی نقش میانجی کامل را در این رابطه ایفا میکند .الزم به ذکر است
حسابداری مدیریت زیستمحیطی در رابطه بین نوآوری فرآیند سبز و عملکرد
زیستمحیطی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیز نقش متغیر میانجی کامل را نیز ایفا
میکند .افزون بر این ،در صنعت شیمیایی ،حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر رابطه بین
نوآوری محصول سبز و عملکرد زیستمحیطی و اقتصادی ،بهعنوان یک متغیر میانجی
کامل عمل میکند .همچنین در صنعت غذایی نیز حسابداری مدیریت زیستمحیطی بر
رابطه بین نوآوری محصول سبز و عملکرد مالی و زیستمحیطی ،نقش یک متغیر میانجی
را ایفا میکند که دراینبین ،نقش آن در رابطه بین نوآوری محصول سبز و عملکرد مالی
در این صنعت ،میانجی کامل است.
جدول  .8نتایج آزمون سوبل برای اثر متغیر میانجی به تفکیک هر صنعت
نفت و گاز و
فرضیههای میانجی

پتروشیمی
بتا (آماره )t

فلزی

بتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره )t

نوآوری محصول سبز >-
حسابداری مدیریت

)2/188( 9/901 )0/211( 0/018

زیستمحیطی
نوآوری فرآیند سبز >-
حسابداری مدیریت
زیستمحیطی

)1/338( 0/329

حسابداری مدیریت

()0/039

-0/188
()0/101

()8/101

)9/118( 0/118 )0/210( 0/093

زیستمحیطی  >-عملکرد مالی
 812نوآوری محصول سبز >-

-0/029

0/101

 819نوآوری محصول سبز >-
حسابداری مدیریت

سلولزی

شیمیایی

غذایی

)9/191( 0/918 )0/211( 0/021

-0/091
()0/013
-0/090
()0/030

)2/112( 0/318 )1/281( 0/383

)0/180( 0/011

-0/098
()0/081

)2/111( 0/112 )9/932( 0/822

)2/011( 0/880 )2/183( 0/111
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نفت و گاز و
پتروشیمی

فرضیههای میانجی

بتا (آماره )t

سلولزی

فلزی

غذایی

شیمیایی

بتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره )t

زیستمحیطی  >-عملکرد
زیستمحیطی
 818نوآوری محصول سبز >-
حسابداری مدیریت

)0/121( 0/011 )0/293( 0/093

زیستمحیطی  >-عملکرد

-0/091
()0/031

)9/110( 0/111 )2/811( 0/111

اقتصادی/هزینه
 119نوآوری فرآیند سبز >-
)2/830( 0/881

حسابداری مدیریت
زیستمحیطی  >-عملکرد مالی

-0/932

0/181

()0/131

()2/181

)0/933( 0/081

-0/090
()0/021

 112نوآوری فرآیند سبز >-
حسابداری مدیریت
زیستمحیطی  >-عملکرد

)8/911( 0/101

-0/011

0/183

()0/112

()2/181

)0/211( 0/010

-0/001
()0/029

زیستمحیطی
 118نوآوری فرآیند سبز >-
حسابداری مدیریت
زیستمحیطی  >-عملکرد

)2/111( 0/813

-0/081

0/118

()0/120

()8/911

)0/891( 0/031

-0/001
()0/028

اقتصادی/هزینه

در جدول شماره  1ضرایب تأثیر غیرمستقیم ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد شرکت ارائه شده
است .از مجموع ضریب تأثیر غیرمستقیم و مستقیم ،اثر کلی متغیر به دست میآید که برای
هرکدام از رابطهها محاسبه و گزارش شده است.
جدول  .9ضرایب تأثیر غیرمستقیم و اثر کلی متغیرها
ضریب
رابطه موردبررسی

تأثیر

ضریب تأثیر غیرمستقیم

مستقیم

اثر
کلی

اولویت

نوآوری محصول سبز  >-عملکرد مالی

-0/912

0/211

0/038

1

نوآوری محصول سبز  >-عملکرد زیستمحیطی

0/111

0/911

0/110

2
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ضریب
رابطه موردبررسی

تأثیر

ضریب تأثیر غیرمستقیم

مستقیم

اثر
کلی

اولویت

نوآوری محصول سبز  >-عملکرد اقتصادی/هزینه

0/219

0/911

0/110

8

نوآوری فرآیند سبز  >-عملکرد مالی

0/111

0/221

0/121

9

نوآوری فرآیند سبز  >-عملکرد زیستمحیطی

0/031

0/910

0/211

1

نوآوری فرآیند سبز  >-عملکرد اقتصادی/هزینه

0/221

0/938

0/101

1

با توجه به اثر کلی ابعاد نوآوری سبز بر عملکردهای شرکت میتوان آنها را اولویتبندی
کرد و بدینصورت جنبههایی از نوآوری سبز که بیشترین اثر کلی را بر عملکردهای
شرکت دارند در اولویت توجه و پیادهسازی قرار داد .همانطور که در جدول  1مالحظه
میشود نوآوری محصول سبز به ترتیب بیشترین اثر را بر عملکرد زیستمحیطی سپس بر
عملکرد اقتصادی و در کمترین مقدار بر عملکرد مالی دارد .از طرفی نوآوری فرآیند سبز
بیشترین اثر را در ابتدا بر عملکرد مالی و سپس بر عملکرد اقتصادی و در کمترین مقدار بر
عملکرد زیستمحیطی دارد.

بحث و نتیجهگیری
ادبیات نشان میدهد که حسابداری مدیریت زیستمحیطی عمدتاً شرکتها را تشویق
میکند تا بهمنظور کاهش هزینههای زیستمحیطی در طول زمان ،نوآورتر باشند .استدالل
بر این است که نوآوری یک مزیت رقابتی در طراحی و تولید محصوالتی است که برتر از
محصوالت رقبا در نظر گرفته میشود ( .)Saeidi et al., 2018ازاینرو در این پژوهش،
ادعا شد که نوآوری سبز (شامل نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز) از طریق
استفاده از حسابداری مدیریت زیستمحیطی باعث بهبود عملکرد شرکت میشود .نتایج
نشان داده شده در جدولهای  1و  1مؤید آن است که نوآوری محصول سبز بر عملکرد
زیستمحیطی و اقتصادی شرکت چه بهصورت مستقیم (به ترتیب با ضریب تأثیر  0/111و
 )0/219و چه بهواسطه نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی (به ترتیب با ضریب
تأثیر  0/911و  )0/911تأثیر مثبت و معناداری دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای صورت
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گرفته توسط کیو 9و همکاران ( ،)2091چودهری و همکاران ( ،)2020مروتی و همکاران
( )9818و رحیمی و همکاران ( )9813مطابقت دارد .از سوی دیگر بر اساس یافتههای
پژوهش ،نوآوری محصول سبز با عملکرد مالی شرکت رابطه معنادار اما در جهت منفی
دارد (ضریب تأثیر  )-0/912که علت منفی بودن این رابطه را میتوان اینگونه استدالل
نمود که نوآوری محصول سبز مستلزم سرمایهگذاریهای هنگفت مالی است که هزینه
شرکت را افزایش میدهد درنتیجه بر عملکرد مالی تأثیر منفی دارد .این نتیجه با نتایج
پژوهشهای صورت گرفته توسط دریسن و همکاران ،)2098( 2آگوریال و کورتیز

8

( )2098و ایدات 1و همکاران )2003( ،مطابقت دارد .شایان ذکر است که بر اساس نتایج
جدول  1نوآوری محصول سبز بر عملکرد زیستمحیطی در صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی ،فلزی و غذایی (به ترتیب با آماره  tبه مقدار  1/121 ،8/121و  )8/812و
همچنین بر عملکرد اقتصادی در صنعت فلزی (با آماره  tبه مقدار  )2/311تأثیرگذار است.
افزون بر این ،نتایج پژوهش در جدول  1نشاندهنده آن است که نوآوری محصول سبز
بیشترین تأثیر را بر عملکرد زیستمحیطی و کمترین تأثیر را بر عملکرد مالی دارد.
بااینحال ،نوآوری محصول سبز بهواسطه نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی
تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت (با ضریب تأثیر  )0/211دارد .تأثیر
غیرمستقیم نوآوری محصول سبز بر عملکرد مالی شرکت از طریق حسابداری مدیریت
زیستمحیطی در این واقعیت نهفته است که حسابداری مدیریت زیستمحیطی باعث
میشود که شرکتها تصویری واقعی از کل هزینههای ساالنه را مالحظه کنند .درنتیجه،
این امر باعث انگیزه مدیران برای ابداع روشهای جدیدی را برای کاهش هزینههای
زیستمحیطی در طول فرایند تولید و یا حتی در طراحی محصول جدید میشود .این نتیجه
با نتایج پژوهش صورت گرفته توسط چودهری و همکاران ( )2020مطابقت دارد.
1. Xue et al.
2. Driessen et al.
3. Aguilera-Caracuel, J., & Ortiz-de-Mandojana, N.
4. Eiadat et al.
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بر اساس نتایج نشان دادهشده در جدولهای  1و  ،1نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد
مالی و اقتصادی شرکت چه بهصورت مستقیم (به ترتیب با ضریب تأثیر  0/111و  )0/221و
چه بهواسطه نقش میانجی حسابداری مدیریت زیستمحیطی (به ترتیب با ضریب تأثیر
 0/221و  )0/938تأثیر مثبت و معناداری دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای صورت گرفته
توسط چیو و همکاران ( ،)2099چنگ و همکاران ،)2091( 9سینگه و همکاران )2091( 2و
ونگ و همکاران ،)2090( ،8کاشانی و همکاران ( )9811و عزیزمحمدلو و همکاران
( )9811مطابقت دارد .از سوی دیگر بر اساس یافتههای پژوهش ،نوآوری فرآیند سبز با
عملکرد زیستمحیطی شرکت رابطه مثبتی (ضریب تأثیر  )0/031دارد اما این رابطه معنادار
نیست .این نتیجه مغایر با پژوهشهای صورت گرفته توسط چنگ و همکاران ( )2091و
سینگه و همکاران ( )2091است .بااینحال ،نوآوری فرآیند سبز بهواسطه نقش میانجی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد زیستمحیطی شرکت
(با ضریب تأثیر  )0/910دارد .استدالل بر این است که حسابداری مدیریت زیستمحیطی
قادر است مشکالت ناشی از نوآوری فرآیند سبز ،مانند مشکل ناشی از پسماند خطرناک و
محدودیتهای انرژی را شناسایی کند و در این راستا باعث بهبود عملکرد زیستمحیطی
شرکت شود .این نتیجه با نتایج پژوهش آگوئیستا و همکاران )2091( 1و چودهری و
همکاران ( )2020مطابقت دارد .افزون بر این همانطور که در جدول شماره  1مالحظه
میشود تأثیر مستقیم و همچنین غیرمستقیم نوآوری فرآیند سبز از طریق متغیر میانجی
حسابداری مدیریت زیستمحیطی بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد مالی و کمترین تأثیر را
بروی عملکرد زیستمحیطی دارد .در خصوص صنایع مختلف نیز ،نوآوری فرآیند سبز بر
عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،فلزی و شیمیایی (به ترتیب با آماره  tبه
مقدار  2/211 ،8/113و  )2/011و همچنین بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت نفت و گاز
و پتروشیمی با آماره  2/213 tتأثیرگذار است.
1. Cheng et al.
2. Singh et al.
3. Wong et al.
4. Agustia et al.

 | 12فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی | سال نوزدهم |شماره  | 47تابستان 1741

انتظار میرود که یافتههای این پژوهش دانش ضروری را برای  91گروه شرکتهای
تولیدی فعال مطابق با ماده  2آییننامه «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای
صنعتی و تولیدی» مصوب  9810/08/03که بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر
مسائل زیستمحیطی طبقهبندی شدهاند ،در بهبود عملکردهای شرکت از طریق ابعاد
نوآوری سبز و اجرای حسابداری مدیریت زیستمحیطی فراهم کند .افزون بر این ،این
پژوهش به بسط مبانی نظری در خصوص تأثیر نوآوریهای سبز بر عملکردهای شرکت در
ایران بهعنوان حوزهای که کمتر کار شده است ،کمک میکند.

پیشنهادها و محدودیتها
این مطالعه دارای چندین محدودیت است که باید در نظر گرفته شود .اوالً ،طرح این
پژوهش مقطعی است که جهت تعیین روابط علی در بین متغیرها اتخاذشده و لذا مشمول
مهدویتهای ذاتی این طرح میگردد .ثانیاً ،متغیرهای تعدیلکننده همانند نوع صنعت و یا
اندازه شرکت ممکن است در رابطه بین نوآوری سبز و عملکرد شرکت وجود داشته باشد.
ثالثاً این مطالعه از ارزیابی ذهنی پاسخدهندگان برای اندازهگیری عملکرد شرکت استفاده
میکند .بااینوجود نهایت تالش به عمل آمد تا روایی و پایایی پژوهش خدشهدار نگردد.
برای پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود متغیرهای زیستمحیطی را از طریق
مطالعات طولی یا تجربی ،بررسی کنند .همچنین در پژوهشهای آتی بهتر است بهمنظور
رفع ذهنی بودن ارزیابیهای پاسخدهندگان در اندازهگیری عملکرد شرکت ،میتوان از
معیارهای دیگر (بهعنوانمثال ،دادههای عینی) برای بررسی دقیقتر استفاده کنند .همچنین به
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود تا توسعه سیستماتیکتری از قبیل تفکیک نوآوری سبز به
مؤلفهها ی بیشتر همچون نوآوری فناورانه سبز ،نوآوری مدیریتی سبز در کنار نوآوری سبز
محصول و نوآوری فرآیند سبز را برای تعیین مکانیسمهای مؤثر بر نوآوری سبز و پیوند آن
با عملکرد شرکت شناسایی کنند .افزون بر این ،پژوهشگران آتی میتوانند از استانداردهای
گزارشگری  GRIبرای استخراج جامعتر گویههای مناسب برای موضوع موردپژوهش،
بهره گیرند .از آنجائی که هدف این پژوهش بررسی تمامی ابعاد عملکرد پایدار نبوده است
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و صرفاً مربوط به عملکرد مالی ،زیستمحیطی و اقتصادی است پیشنهاد میشود که در
صورت تمایل به بررسی عملکرد اجتماعی از پرسشهای مربوط نوآوری در خصوص
افزایش سالمتی و ایمنی کارکنان استفاده شود.
با سپاس از حسابرسان و کارشناسانی که در این تحقیق با ما همکاری نمودهاند.
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