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حسابداری زیست محیطی از جدیدترین مفاهیمی است که در زمینه حسابداری مدیریت مطرح شده است. این  -چکیده
مفهوم جدید بر این اساس ابداع شده که یک واحد تجاری نه تنها باید نقش یک تولیدکننده را ایفا کند و به دنبال 

های خود در قبال جامعه و محیط زیست نیز باشد. حسابداری زیست به سود باشد، بلکه باید به دنبال مسئولیتدستیابی 
های زیست محیطی، میزان استفاده از منابع باشد. مقصود از هزینههای زیست محیطی شرکت میمحیطی بیانگر هزینه

ترین عوامل پیشنهاد جرای این تحقیق، توضیح مهمباشد. هدف از اهای ایجاد شده توسط شرکت میطبیعی و آلودگی
ها، سطح گذاری، مشوقمحیطی است که شامل موارد قانونشده به عنوان ابزارهایی برای اجرای حسابداری زیست

باشد. این عوامل با مطالعه کتب و مقاالت تخصصی انتخاب شدند. آوری میفرهنگ، آگاهی کارکنان حسابداری و فن
نامه از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی و از نظر نحوه گردآوری ن پایانروش تحقیق ای

های تولیدی مستقر در باشد. جامعه آماری این تحقیق، حسابداران شاغل در شرکتها از نوع تحقیقات میدانی میداده
نفر به  09ا استفاده از جدول مورگان و کرجس تعداد باشند که بنفر می 999باشند. تعداد اعضای جامعه استان همدان می

کارگیری حسابداری زیست دهد که وجود عوامل یاد شده در بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. این تحقیق نشان می
 محیطی موثرند. 

 های محیط زیستهزینه -حسابداری محیط زیست  - محیط زیست  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

محیطی حوزه وسیعی از علم حسابداری است. این رویکرد، گزارشاتی را برای کاربرد حسابداری زیست 
گذاری، کنترل گیری مدیریتی در مورد قیمتکند تا به تصمیمداخلی و تولید اطالعات زیست محیطی ارائه می

طالعات ای کمک کند و هم دارای کاربرد خارجی است، که افشای ابندی سرمایههای ثابت و بودجههزینه
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حسابداری زیست " زیست محیطی مورد عالقه برای عموم و مجامع مالی را برعهده دارد. کاربرد داخلی آن
 نام دارد. پژوهش حاضر هم کاربرد داخلی و هم کاربرد خارجی حسابداری را مدنظر دارد.  "محیطی

ی مربوط به آن فراهم هامحیطی و هزینهکاربرد مقررات گوناگون مبنایی برای محاسبه تأثیرها زیست

وکار بر های کسبتر است. تأثیر فعالیتکند. جزئیات دقیق این محاسبه از هر دوی این کاربردها با اهمیتمی

 شود. روی محیط زیست به چندین شکل مختلف دیده می

های مربوط به ها از جمله مواد سمی، مواد خطرناک و گرمایش، به خاطر فعالیتیک سری از آالینده

شود. با توجه به این حجم از تأثیرها زیست محیطی، بررسی تأثیرها آن و لحاظ کردن وکار ایجاد میکسب

 ها در تصمیمات مدیریتی و گزارشات حسابداری به قوانین متعددی نیاز دارد. آن

 

 بیان مسئله

 محیط از حفاظت همسئل امروزه دسترس، در طبیعی منابع بودن محدود و جمعیت روزافزون رشد به توجه با

 حفظ که است این اهمیت حائز نکته. است شده مطرح بشری یجامعه مسائل ترینمهم از یکی عنوان به زیست

 را زمین کره ساکنان همه جمعی اهتمام و است نبوده جغرافیایی و سیاسی مرزهای به محدود زیست محیط

 زیست المللیبین استانداردهای جهانی، دهکده و پایدار توسعه قبیل از مباحثی شدن مطرح پی در .طلبدمی

 مطرح ترجدی صورت به دور چندان نه آینده در نیز ایران در شودمی بینیپیش و یافته بیشتری اهمیت محیطی

 یهمه تعهد و تالش آن گسترش از جلوگیری بوده، جهانی پیامدهای دارای محیطی زیست هایبحران. شود

 . دطلبمی را کشورها و هاملت

 برای حسابداری سیستم توان بهبود موجب که است قواعدی مجموعه دربرگیرنده زیست محیط حسابداری

 زیست محیط حسابداری. شودمی زیست محیط آلودگی و تخریب از ناشی آثار گزارشگری و ثبت شناسایی،

 فرایندهای در قبول بلقا هایهزینه گرفتن نظر در و سرمایه منبع یک عنوان به زیست محیط تلفیق بر مبتنی

 ارزیابی برای که است اطالعاتی آوردن فراهم محیطی، زیست حسابداری هدف. باشدمی محاسباتی و اقتصادی

 . رساند یاری مدیران به بتواند گزارشگری و کنترل گیری،تصمیم عملکرد،
 بر رقابت، افزایش و جهانی تجارت در خصوصاً محیطی زیست هایمحدودیت به توجه با اخیر هایسال در
 کسب همچنین و بیشتر درآمد کسب و عملیاتی هایهزینه کاهش برای مدیران که نیست پوشیده کسی

 هایفعالیت محیطی زیست تأثیرها کاهش برای هاشرکت. هستند هاییهزینه تحمل به مجبور تجاری محبوبیت
 و هاحساب در نیز را محیطی زیست هایینههز به مربوط اطالعات که ندارند این جز به ایچاره خود، عملیاتی
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 و است هاآن شناسایی لزوم  نیاز، اولین محیطی زیست هایهزینه بر مدیریت برای. کنند وارد خود تصمیمات
 استاندارد. گردد شرکت ارزش افزایش موجب تواندمی که است فعالیتی محیطی زیست یابیهزینه طور همین

 به را شرکت محیطی زیست عملکرد که است مدیریتی کنترل سیستم یک 84999 سری ایزو، المللیبین
 که است هدف این برای مجموع در و دهد پوشش را استاندارد این هاینیازمندی که کندمی تعریف ایگونه

 .برساند انجام به زیست محیط به ضرر بدون را خود هایفعالیت و ارتباطات فرایندها، بتواند شرکت
 

 ت تحقیقاهمیت و ضرور
این تحقیق برای معرفی عوامل موثر بر اجرای حسابداری زیست محیطی انجام شده است، زیرا این حوزه 

باشد. شناسایی هایی در جامعه حسابداری، به ویژه در جامعه حسابداری استان همدان میمتحمل کاستی
ای کاربرد حسابداری زیست محیطی های مالی و عقاید حسابداران در مورد آنچه که باید از عناصر بردیدگاه

های مالی و گزارشات محیط حفظ شود که منتهی به کاربرد موثر حسابداری محیط زیست شود و فهرست
هایی سروکار شود که با شرکتکنندگانی میدهد که منتهی به تغییرات در رفتار مصرفزیست را نشان می
ها منفی زیست محیطی در نتیجه افزایش سودآوری و کنند تالش خود را در کاهش تأثیردارند که سعی می
 رقابت نشان دهند. 

رود که این تحقیق، درک مدیریتی را برای پذیرفتن اجرای حسابداری محیط زیست در انتظار می
های دولتی و ها را توسعه بدهد. نقش این تحقیق، تحقق تقاضای اجتماعی، توسط هیئت مدیره سازمانشرکت

 ها است. های حل آنه موضوعات محیط زیست و تعیین کننده هزینه خسارات و روشخصوصی با توجه ب
ها و تهدیدهای موجود در های موجود در نظام طبیعت و درک فرصتها و ظرافتآگاهی از حساسیت

ریزان توسعه پایدار کشور است. به مدد مدیریت آگاهانه و با محیط زیست، ضرورتی انکار ناپذیر برای برنامه
توان رفتارهای نابخردانه بشر را استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین، به خصوص حسابداری زیست محیطی، می

های اکولوژیکی شامل: ارگانیسم، جمعیت، جامعه و اکوسیستم، هر در عرصه محیط زیست مهار کرد. سیستم
اکمال متقابل، ادامه حیات نظام  دهند و باای را انجام مییک جایگاه خاصی در طبیعت دارند و وظیفه ویژه

ای ها قدرت تحمل خاصی دارند و در شرایط ویژهکنند. هر یک از این سیستماکولوژیکی را تضمین می
های اکولوژیکی در حدّی فراتر توانند به حیاط خود ادامه دهد. متأسفانه افراد بشر با اعمال فشار بر سیستممی

اند. الزم است که اقداماتی اساسی، محیطی فراوانی را به وجود آوردهها مشکالت زیست از ظرفیت تحمل آن
 قاطعانه و همه جانبه صورت گیرد و روند تخریب متوقف شود. پیش نیاز اقدام مؤثر، آگاهی همه جانبه است.

برخورداری از سالمت، رفاه،  8494انداز افق های ترسیم شده برای جامعه ایرانی در سند چشماز ویژگی
های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، یت غذایی، تأمین اجتماعی،  فرصتامن

( قانون 800)ج( ماده ) بند 0و  8مند از محیط زیست مطلوب است. همچنین به استناد تبصره تبعیض و بهره
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ت مکلف است ارزش اقتصادی (، دول8909 - 8904برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )
(. 8های ملّی محاسبه و ملفوظ نماید )تبصره های مربوطه را در حسابمنابع محیط زیست، جداول و حساب

های مرتبط به منظور برآورد معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه
ها و های محاسبه ارزشهای تنظیم دستورالعملهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینهارزش
های زیست لویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیوهای موارد دارای اهزینه

 ربط به تصویب برساندمحیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی
 

 اهداف تحقیق
زیست نسبت به اطالعات حسابداری سنتی از که اطالعات حسابداری محیط اهداف تحقیق، با توجه به این

باشد، که این امر ممکن است مانع استفاده مؤثر و اتخاذ تری از آشنایی نزد کاربران برخوردار میسطوح پایین
کنندگان از این اطالعات غیرسنتی گردد؛ همچنین با وجود عدم آگاهی یا تصمیمات مناسب توسط استفاده

که ارتباط موفق با جامعه و محیط و عمل به قراردادهای اجتماعی، عالوه بر رفع ینتوجه واحدهای اقتصادی به ا
ها به دنبال تری را برای آنمباالت، موقعیت مالی و اجتماعی مناسبهای زیست محیطی توسعه بیمحدودیت

 داشته و ضامن بقاء و حیات این واحدها در عرصه ملّی و جهانی خواهد شد، عبارتند از:
کارگیری حسابداری زیست و تحلیل میزان آگاهی کارکنان بخش حسابداری به منظور به آنالیز (8

 محیطی.
 محیطی.کارگیری حسابداری زیستهای موردنیاز برای تشویق واحدهای تولیدی جهت بهتعیین مشوق (0

 تعیین چارچوبی مناسب جهت ارائه قوانین الزم برای اجرای حسابداری زیست محیطی. (9

 آوری در ایجاد زمینه اجرای حسابداری زیست محیطی.فنتعیین جایگاه  (4

 تعیین جایگاه فرهنگ در ایجاد زمینه اجرای حسابداری زیست محیطی. (9

 
 های تحقیقفرضیه

سازی و اجرای حسابداری ( میزان آگاهی کارکنان واحد حسابداری، نقش کلیدی در پیاده8فرضیه اصلی 
 زیست محیطی دارد.

سازی و اجرای حصیالت و آموزش کارکنان واحد حسابداری، نقش کلیدی در پیاده( سطح ت8-8فرضیه فرعی 
 حسابداری زیست محیطی دارد.

سازی و اجرای حسابداری ( پشتیبانی مدیریت ارشد واحد حسابداری، نقش کلیدی در پیاده0-8فرضیه فرعی 
 زیست محیطی دارد.

سازی و اجرای بداری، نقش کلیدی در پیاده( میزان نسبی ادراکی کارکنان واحد حسا9-8فرضیه فرعی 
 حسابداری زیست محیطی دارد. 



 
 

 9316ماه خرداد  و شش،سیشماره                                                         های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

98 
 

 

 
 های تحقق یافته محیط زیستمروری بر حسابداری هزینه 9-0نمایشگر 

 

 سوابق تحقیق و نتایج به دست آمده در خارج از کشور

وزیع عمده و حسابداری اجتماعی و زیست محیطی: ت"، در تحقیقی با موضوع 0989عزیز االسالم، در سال

ای از مقاالت اصلی به این نتیجه رسید که: یک خالصه "های آینده برای کشورهای در حال توسعهگیریجهت

در زمینه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی با تمرکز بر موضوعات کشورهای در حال توسعه ارائه داده 

ها برای افشاگری شوند به انگیزهوط میدهد که مقاالت اصلی مرباست. مروری از تحقیقات اولیه نشان می
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اجتماعی و زیست محیطی، هرچند موضوعات مهمی از قبیل اخالقی، جوابگویی و ارزیابی اثرات جانبی که در 

باشد. کشورهای توسعه یافته اجرا شده است، هنوز در مرحله پدیدار شدن در کشورهای در حال توسعه می

ای به طور همزمان بیل تغییرات آب و هوا و انتشار گازهای گلخانهموضوعات اجتماعی و زیست محیطی از ق

 باشد.در هر دو کشور توسعه یافته و در حال توسعه مدنظر می

مدلی برای اجرا کردن تجربی حسابداری زیست "، در تحقیقی با موضوع 0989هنک سی آلوین، در سال 

ردی را در کمک به مطالعات حسابداری زیست ها سهم منحصر به فتجربه به این نتیجه رسید که: "محیطی

محیطی تشکیل شده است از اند. نسبت به حسابداری سنتی، حسابداری زیستمحیطی ایفا نموده

کنندگانی که آشنایی کمتری نسبت به اطالعات آن دارند که همین امر ممکن است مانع پردازش موثر استفاده

ها با معیارهای غیر زیست محیطی، ها و ترکیب آنازمانی دادههای نمایش ساطالعات غیرسنتی گردد. ویژگی

های های دادهموضوع را خاص نموده است. مدل پیشنهادی تأثیر استراتژی محیط زیست بر اجرای سیستم

های حسابداری محیط زیست تأثیر محیط زیست، که خود به نحو موثری در تصمیمات مبتنی بر داده

ها را عان ، مدیریت روابط مسائل زیست محیطی و معیارهای ارزیابی این وابستگینفگذارند. تأثیرها ذیمی

 دهد.تحت تأثیر قرار می

 چگونه اطالعات حسابداری محیط"، در تحقیقی با موضوع 0990هنک سی آلوین  و دن استون، در سال 

که: پیامدهای زیست  به این نتیجه رسیدند"دهد؟ گذاری را تحت تأثیر قرار میزیست توجهات و سرمایه

دهد، این مطالعه بررسی های مدیریتی را تحت تأثیر قرار میای استراتژی و انتخابمحیطی به طور فزاینده

های پیوسته زیست محیطی در یک کارت امتیاز متوازن و )ب( گذاری )الف( در دادهنماید تأثیرها بر سرمایهمی

گذاری در نظام پایداری کارت ز نظر زیست محیطی سرمایهدر ساختار اطالعات حسابداری زیست محیطی. ا

 ( دارد. bsc( نزدیکی بیشتری نسبت به نظام کارت امتیاز متوازن سنتی )sbscامتیاز متوازن )
 

 سوابق تحقیق و نتایج بدست آمده در داخل کشور

 ای تحت عنوان:پایان نامه 
 الی واحدهای انتفاعی بررسی بار اطالعاتی حسابداری محیط زیست در گزارشگری م

 آزاده عالمه توسط:

تواند بار اطالعاتی زیست محیطی را های حسابداری میدهنده آن است که گزارشنتیجه تحقیق نشان

ها داشته باشد و گیری آنکنندگان مخصوصاً طرفداران محیط زیست به منظور کمک در تصمیمجهت استفاده
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ط زیست را افزایش دهد و واحدهای انتفاعی را تشویق به رعایت چنین تحقیق اهداف سیستم مدیریت محیهم
 حفاظت از محیط زیست نماید.

 ای تحت عنوان:نامهپایان 
 های خسارت به محیط زیست به وسیله بخش انرژیهزینه

 مجید شفیعی و مجید اردستانی توسط:
 پردازد.ر شهر تهران میها دهای زیست محیطی ایجاد شده توسط اتومبیلاین تحقیق به بررسی هزینه

 ای تحت عنوان:پایان نامه 

 بررسی موانع گزارشگری مالی زیست محیطی در ایران

 ونداهلل یوسفتوسط: ذبیح
در این تحقیق عواملی که موجب توسعه نیافتن گزارشگری زیست محیطی در ایران شده، مورد بررسی قرار 

 .گرفته است

 

 آمار استنباطي
سازی و اجرای یالت و آموزش کارکنان واحد حسابداری، نقش کلیدی در پیادهفرضیه اول: سطح تحص -

 حسابداری زیست محیطي دارد.

H0 .سطح تحصیالت و آموزش کارکنان واحد حسابداری، با اجرای حسابداری زیست محیطی رابطه ندارد : 

H1یطی رابطه دارد.: سطح تحصیالت و آموزش کارکنان واحد حسابداری، با اجرای حسابداری زیست مح 

 پردازیم. کنیم و سپس به بررسی آموزش کارکنان میدر این فرضیه ابتدا سطح تحصیالت را بررسی می
 

 تحصیالت براساس مقایسه برای ANOVA آزمون

mv      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .186 3 .062 .976 .408 

Within Groups 5.727 90 .064   

Total 5.914 93    
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Mv 
Tukey B  

tahsilat N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

1 6 2.996 

3 17 3.08160 

2 67 3.10 

4 4 3.27 

 سازی اثر ندارد.گیریم که تحصیالت در پیادهنتیجه می
 

 خالصه مدل رگرسیون 9جدول

 همبستگي ضریب
 ضریب

 تعیین

 تعیین ضریب

 استاندارد
 داریمعني سطح f خمینت خطای

.266 .071 .061 .24438 7.019 .009 
 

باشد بنابراین بین دو می066/9شود ضریب همبستگی به دست آمده همانطور که از جدول فوق مشاهده می

شود مقدار ضریب تعیین استاندارد به چنین در جدول فوق مشاهده میهم .متغیر فرضیه رابطه برقرار شده است

 .درصد متغیر مستقل توانسته مدل را تبیین نماید 6باشد بنابراین می (968/9مده )آدست 

کمتر از یک درصد بوده پس فرض صفر مبنی بر عدم رابطه  F داری آزمونشود که سطح معنیمشاهده می

شود بنابراین طبق این جدول فرض وجود رابطه خطی بین متغیر خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رد می

 گیرد، پس رابطه دارد.مستقل و وابسته مورد تایید قرار می
 

 ضرایب رگرسیون -4جدول

 
 ضرایب

 غیراستاندارد
 

 ضرایب

 t استاندارد
  سطح

 داریمعني
 Beta معیار خطای B مستقل متغیرهای وابسته متغیر

 حسابداری اجرای

 محیطی زیست

(Constant) 2.774 .125  22.240 .000 

 009. 2.649 266. 039. 104. آموزش
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درصد بوده  8برای مقدار ثابت کمتر از  tداری آزمون شود که سطح معنیدر جدول فوق مشاهده می

داری آزمون ضریب متغیر آموزش چنین سطح معنیهم تواند در معادله شرکت نماید.بنابراین مقدار ثابت می

و یا به عبارتی بر متغیر وابسته  واند در معادله شرکت نماید.تباشد بنابراین میدرصد می  8کارکنان کمتر از 

 تأثیرگذار باشد.

شود سطح آموزش کارکنان واحد تایید می H1رد و فرض  H0طبق نتایج حاصل از جدول فوق فرض

 ) رابطه دارد ( سازی و اجرای حسابداری زیست محیطی دارد.حسابداری ، نقش کلیدی در پیاده
Yt = a + (b1x1) 

 = اجرای حسابداری زیست محیطی 22/0+ 894/9آموزش( )

 یاجرای و سازادهیپی در دیکلی، نقش حسابداري کارکنان واحد ادراک ينسب زانیم سوم: هیفرض -

 ي دارد.طیمح ستیز یحسابدار

H0  :یطی رابطه ندارد.محیستز یحسابدار یاجرای، با حسابداری کارکنان واحد ادراک ینسب یزانم 

H1  :یطی رابطه دارد.محیستز یحسابدار یاجرای، با حسابداری کارکنان واحد ادراک ینسب نیزام 
 

 خالصه مدل رگرسیون 9 جدول

 تعیین ضریب همبستگي ضریب
 تعیین ضریب

 استاندارد

 

 f تخمین خطای
 سطح

 داریمعني

.468 .219 .210 .22411 25.738 .000 

 

بین دو  بنابراین باشدمی 461/9بستگی به دست آمده هم ضریب شودجدول فوق مشاهده می از همانطور که

 .فرضیه رابطه برقرار شده است متغیر

 باشدمی (089/9تعیین استاندارد به دست آمده ) شود مقدار ضریبچنین در جدول فوق مشاهده میهم

 F ری آزمونداشود که سطح معنینماید، مشاهده می درصد متغیر مستقل توانسته مدل را تبیین 08بنابراین 

 شودمتغیر وابسته رد می متغیر مستقل و بین عدم رابطه خطی بر کمتر از یک درصد بوده پس فرض صفر مبنی

 .گیردمتغیر مستقل و وابسته مورد تایید قرار می بین بنابراین طبق این جدول فرض وجود رابطه خطی
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 ضرایب رگرسیون 6 جدول

 ضرایب 

 غیراستاندارد
 

 ضرایب

 استاندارد
t 

  سطح

 مستقل متغیرهای وابسته متغیر داریمعنی
B معیار خطای Beta 

 حسابداری اجرای

 محیطی زیست

(Constant) 2.476 .125  19.858 .000 

      

 000. 5.073 468. 034. 175. کارکنان ادراکی

 
درصد بوده  8متر از برای مقدار ثابت ک tداری آزمون که سطح معنی شوددر جدول فوق مشاهده می

 میزان متغیر داری آزمون ضریبچنین سطح معنیهم نماید. تواند در معادله شرکتبنابراین مقدار ثابت می

یا به عبارتی بر  و نماید. تواند در معادله شرکتمی بنابراین باشددرصد می  8کارکنان کمتر از  ادراک نسبی

 شود و میزانمی تایید H1رد و فرض  H0اصل از جدول فوق فرضطبق نتایج ح متغیر وابسته تأثیرگذار باشد.

 )رابطه دارد( یطی دارد.محیستز یحسابدار یاجرای و سازیادهپیدی در کلکارکنان، نقش  ادراک نسبی
Yt = a + (b1x1) 

 محیطی زیست حسابداری = اجرای 42/0+ 829/9)ادراک کارکنان ( 
 

 بیان نتایج

فرضیه فرعی دارد که فقط فرضیات فرعی مورد آزمون قرار گرفت که به  9فرضیه اصلی و  8این تحقیق 

 شود. ها پرداخته میتفصیل به نتایج آن

 نتیجه فرضیه اول

گوید سطح تحصیالت و آموزش کارکنان واحد حسابداری ، نقش کلیدی جهت آزمون این فرضیه که می

ایجاد رابطه و اثربخشی دو متغیر از رگرسیون سازی و اجرای حسابداری زیست محیطی دارد. برای در پیاده

( و 066/9شود مقدار ضریب همبستگی به دست آمده برابر )مشاهده می 80-4استفاده شده است در جدول 

 8کمتر از  Fداری آزمون چنین سطح معنیباشد همدرصد می 6میزان تبیین مدل توسط متغیر مستقل برابر 

شود سطح مشاهده می 09-4شود. در جدول طه خطی بین دو متغیر تایید میباشد بنابراین وجود رابدرصد می
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( بنابراین 990/9) باشدداری آزمون ضریب سطح تحصیالت و آموزش کارکنان کمتر از یک درصد میمعنی

غیر این متغیر توانسته بر متغیر اجرای حسابداری زیست محیطی تأثیرگذار باشد. و یا به عبارتی متغیر مستقل بر مت

وابسته )اجرای حسابداری زیست محیطی( تأثیرگذار است. که با یک واحد تغییر در متغیر سطح تحصیالت و 

 شود.واحد موجب افزایش در متغیر اجرای حسابداری زیست محیطی می 894/9 آموزش کارکنان به مقدار

 
 دوم هیفرض جهینت

ی سازیادهپیدی در کلی، نقش حسابداراحد یریت ارشد ومد یبانیپشت گویدفرضیه که می جهت آزمون این

از رگرسیون استفاده شده است   ایجاد رابطه و اثربخشی دو متغیر برای یطی دارد.مح یستز یحسابدار یاجراو 

تبیین مدل  ( و میزان968/9همبستگی به دست آمده برابر ) شود مقدار ضریبمشاهده می 08-4جدول  در

 باشددرصد می 8کمتر از  Fداری آزمون چنین سطح معنیباشد هممی درصد 80توسط متغیر مستقل برابر 

داری آزمون شود سطح معنیمشاهده می 00-4شود. در جدول می تایید بین دو متغیر بنابراین وجود رابطه خطی

 یرااج متغیر توانسته بر متغیر این ( بنابراین999/9) باشدیریت ارشد کمتر از یک درصد میمد یبانیپشت ضریب

 یحسابدار یاجرامتغیر مستقل بر متغیر وابسته ) یا به عبارتی تأثیرگذار باشد. و یطیمح یستز یحسابدار

واحد  800/9 یریت ارشد به مقدارمد یبانیپشت یطی( تأثیرگذار است. که با یک واحد تغییر در متغیرمح یستز

 شود. می یطیمح یستز یحسابدار یاجرا موجب افزایش در متغیر

 
 سوم هیفرض جهینت

یدی در کلی، نقش حسابداری کارکنان واحد ادراک ینسب یزانم گویدفرضیه که می جهت آزمون این

از رگرسیون استفاده  ایجاد رابطه و اثربخشی دو متغیر برای یطی دارد.مح یستز یحسابدار یاجرای و سازیادهپ

تبیین  ( و میزان461/9ست آمده برابر )همبستگی به د شود مقدار ضریبمشاهده می 09-4جدول  شده است در

 باشددرصد می 8کمتر از  Fداری آزمون چنین سطح معنیباشد همدرصد می 08مدل توسط متغیر مستقل برابر 

داری آزمون شود سطح معنیمشاهده می 04-4شود. در جدول می تایید بین دو متغیر بنابراین وجود رابطه خطی

 متغیر توانسته بر متغیر این ( بنابراین999/9) باشدکنان کمتر از یک درصد میی کارادراک ینسب یزانم ضریب

 یاجرامتغیر مستقل بر متغیر وابسته ) یا به عبارتی تأثیرگذار باشد. و یطیمح یستز یحسابدار یاجرا
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به ی کارکنان ادراک ینسب یزانم یطی( تأثیرگذار است. که با یک واحد تغییر در متغیرمح یستز یحسابدار

 شود. می یطیمح یستز یحسابدار یاجرا واحد موجب افزایش در متغیر 829/9 مقدار

 

 يکل یریگجهینت

دهندگان، آموزش کارکنان در خصوص یدگاه پاسخدبا توجه به اطالعات بدست آمده از پرسشنامه، از 

 یهاالسکی با کارکنان جهت حضور در همکاریریت در خصوص مد یبانیپشتیطی، مح یستز یحسابدار

 یحسابدار یاجرای هستند که بر عواملیطی از جمله مح یستز یحسابداریزان درک کارکنان از می، آموزش

 یاجرایری بر تأثی بود که عاملاز جمله  هاشرکتیالت حسابداران تحصیطی موثر هستند و سطح مح یستز

 یطی نداشت. مح یستز یحسابدار
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