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های حسابداری مدیریت زیست محیطی و صنعت رویه
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 چکیده
ی، های زیست محیطحسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق ارائه اطالعات فیزیکی و پولی مرتبط با هزینه

. ندکهای زیست محیطی کمک شایانی سازی هزینهکمینهصنعت مرغداری در ویژه بهتواند به بخش کشاورزی می
های حسابداری مدیریت را مورد رو پژوهش تالش دارد تا قصد فعاالن صنعت مرغداری در پذیرش رویهاز این

 پیمایشی،ـتوصیفی هاداده گردآوری روش لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش قرار دهد. اینو ارزیابی بررسی 
 پژوهشاین  آماری جامعه. است شدهآوریگرد پرسشنامه کمک به پژوهش هایداده. است همبستگی نوع از

 انجام ساختاریهای همعادل سازیمدل استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. باشدسنندج می شهر واحدهای مرغداری
هنجارهای ذهنی و کنترل ریزی شده )نگرش، رفتار برنامهنظریه های پژوهش هر سه بعد بر یافتهبنا .است شده

های حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری تاثیرگذار رفتاری ادراک شده( بر قصد پذیرش رویه
 بوده شده ادراک تاریرف کنترل متغیر به مربوط نیز کمترین و نگرش متغیر به مربوط تاثیرگذاری هستند. بیشترین

تحلیل چندگروهی، بین واحدهای مرغداری دوستدار محیط زیست و از دست آمده بهنتایج همچنین بنابر . است
های حسابداری مدیریت زیست محیطی تفاوت واحدهای مرغداری کمتر دوستدار محیط زیست در پذیرش رویه

قاء توان شاهد ارتهای زیست محیطی میدست آمده در صورت بهبود نگرشهنتایج ببه معناداری وجود دارد. با توجه 
 . ودشتواند باعث پایداری زیست محیطی زیست محیطی کشاورزان و مرغداران بود. این امر به نوبه خود می کار

 JIT  :D91, M41, Q50 بندیطبقه
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 مقدمه
بار زیانهای گذاریدارای اثر صنعت، اما این صنعت مرغداریرغم ضرورت و صرفه اقتصادی به

همچون انتشار آمونیاک در هوا، نشت نیتروژن و فسفر موجود در مختلفی بر محیط زیست 

 . (Seidavi et al., 2019) باشدهای سطحی میهای زیرزمینی و آببه خاک، آب مرغیکودهای 

ضمن ارائه یک تصویر  ،صنعت مرغداریمحیطی زیستهای گذاریاثر مختلف هایجنبه ارزیابی

در راستای کاهش و هایی های جایگزین و انجام اقدامتواند در شناسایی گزینهروشن و جامع، می

     (. Mitroi et al., 2021) موثر باشدفی های منگذاریاثرگونه یا حذف این 

 هایجمله مرکز ازهای اقتصادی بنگاه مدیران بسیاری ازکه دانش زیست محیطی از آنجایی

ناشی از های سودمندی و برترینسبت به در سطح مناسبی قرار ندارد، لذا آنان  پرورش طیور

های خود اطالع چندانی زیست محیطی فعالیتهای گذاریزیست محیطی و کاهش اثر کاربهبود 

نه تنها کاهش های اقتصادی بنگاهوظیفه اصلی ه امروز(. Muhammad Jamil et al., 2015ندارند )

ابراین، بنباشد. نیز میشان هایزیست محیطی فعالیتهای گذاریسازی اثرکمینهها، بلکه هزینه

های مرتبط ، در دسترس بودن دادههافعالیت محیطیبار زیستزیان هایگذاریاثرالزمه کاهش 

    (.   Nzama et al., 2022باشد )ها میهای زیست محیطی فعالیتبا هزینه

ه رسیدگی بهای اقتصادی در های حسابداری مدیریت زیست محیطی ضمن کمک به بنگاهرویه

مینه زهای فزاینده جامعه بشری در تواند نگرانیهایشان، میفعالیتزیست محیطی  هایگذاریاثر

از محیط زیست را نیز کاهش دهد. درکل، حسابداری مدیریت زیست محیطی پاسداری حفظ و 

 . بدینشدهای حسابداری مدیریت سنتی مطرح بود، ابداع نظامدر پاسخ به نقص جدی که در 

 عنوان یکی از اقالمهای زیست محیطی بههای حسابداری مدیریت سنتی، هزینهنظامکه در معنی

قادر به ارائه اطالعات  هانظام( و لذا این نوع Mokhtar et al., 2016های سربار منظور شده )هزینه

 (.  Tran et al., 2020باشند )های زیست محیطی نمیمدیریت هزینهبرای کافی 

 های خود بر محیطفعالیت هایگذاریاثرهای اقتصادی از بنگاهبیشتر مدیران  ماما و آپیاباور به 

شان ایهسازگاری فعالیتنامتوجه سازگاری و یا توانند میتنها زمانی  انزیست آگاه هستند. اما آن

ند. باشهای خود زیست محیطی فعالیت هایگذاریاثر قادر به ارزیابی با محیط زیست شوند که

ر محیط تاثیرگذار بهای گام در راستای حفاظت از محیط زیست، شناسایی اقدامنخستین بنابراین 

 ,Maama and Appiah) باشدکارهای مناسب میراهدر پیش گرفتن های مربوطه و زیست، هزینه

های اقتصادی ضمن توجه به های جدی مرتبط با محیط زیست، بنگاه. با توجه به دغدغه(2019
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زیست محیطی  هایگذاریاثرسازی کمینهبایست به فکر اقتصادی خود، میهای سودمندی

ها و قانونواسطه ضعف و ابهام هرحال به(. بهAndon et al., 2015های خود نیز باشند )فعالیت

 هایریگذااثرهای اقتصادی خیلی به فکر مرتبط با حفاظت از محیط زیست، بنگاههای نامهآئین

 های خود نیستند.  زیست محیطی فعالیت

ای ههزینهسازی کمینهتواند نقش بسزائی در های حسابداری مدیریت زیست محیطی میرویه

ناسایی، توانند در شها میکه این رویههای اقتصادی داشته باشند. بدین معنیزیست محیطی بنگاه

ای ههای مختلف بنگاههای زیست محیطی فعالیتگیری، تجزیه و تحلیل و تفسیر جنبهاندازه

(. Burritt et al, 2002اقتصادی همچون حجم آب مصرفی، آلودگی آب، خاک و هوا موثر باشند )

ر گیری و مقایسه مقادیهای حسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق اندازهعبارت دیگر، رویهبه

سازی، و یتواند در شناسایی، کمّهای منتشره میورودی و خروجی و گزارش ضایعات و آلودگی

از  ناشیها موثر واقع شود. بنابراین اطالعات زیست محیطی فعالیت هایگذاریاثرسازی کمینه

های انجام تواند هم شامل جنبه مالی )مانند هزینهحسابداری مدیریت زیست محیطی می نظام

(. Jasch, 2009ها( و هم شامل جنبه غیرمالی )حجم آب مصرفی( باشد )شده برای کاهش آلودگی

ن عنواتواند بههای حسابداری مدیریت زیست محیطی می( رویهMokhtar et al., 2016) باوربه 

        شود. های اقتصادی استفاده در مدیریت مالی و زیست محیطی بنگاهسودمند ابزار 

 Mi etباشد )محیطی میزیستهای چالشاصلی های علتها از جمله های انسانرفتار و فعالیت

al., 2019 هایریزی شده در موضوعرفتار برنامه نظریههای اخیر استفاده از در سالمبنا (. بر این 

تواند می نظریهکارگیری این . به(Klöckner, 2013) تر شده استزیست محیطی برجسته

ها و درنتیجه افزایش پایداری بینی و مدیریت رفتار انسانپیامدهای ارزشمندی برای پیش

 (.  Li et al., 2019همراه داشته باشد )اجتماعی و زیست محیطی به

ارهای کند نگرش و هنجبیان می ریزی شده است،رفتار برنامه نظریهاقدام مستدل که مقدم بر  نظریه

 ,Fishbein, M., & Ajzenنیز تا حدودی بر رفتار اثرگذار است )اراده و بوده اراده  موثر برذهنی 

ا، هبه مهارت نظریهو لذا این  ،اقدام مستدل کنترل رفتار افراد ارادی بوده ظریهنمبنای (. بر 1977

آجزن با افزودن کند. های مورد نیاز برای انجام یک رفتار خاص توجه نمیفرصت و یا هامنبع

 یریزی شده معرفرفتار برنامه نظریهعنوان با مدل جدیدی را  "کنترل رفتاری ادراک شده"متغیر 

: باورهای شوندشناسایی میافراد با سه دسته از باورها  نظریهطبق این (. Ajzen, 1985) کرد

اراده رفتار افراد تابعی از  همچنین (.Ajzen, 1991)رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترلی 
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های ظریهنریزی شده به یکی از رفتار برنامه نظریهامروزه باشد. میآنان و کنترل رفتاری ادراک شده 

موثر بر  هایتشریح عاملمطرح در حوزه روانشناسی اجتماعی تبدیل شده است که از آن برای 

-(. امروزه در حوزه علوم زیستYuzhanin & Fisher, 2016شود )افراد استفاده میهای تصمیم

 زیست محیطهوادار بینی و ترویج رفتارهای برای پیش نظریهای از این طور فزایندهمحیطی به

ی ت بسزائی برای پایدارها اهمیرفتار انسانبررسی با رشد سریع جمعیت جهان، . شوداستفاده می

ریزی شده در رفتار برنامه نظریهکارگیری رغم اهمیت بهبه(. Si et al., 2019) داردزیست محیطی 

  انجام نشده است.زمینه های چندانی در این زیست محیطی، تاکنون پژوهشزمینه 

ی های حسابداررویهکارگیری به هایگذاریاثرپژوهش تالش دارد تا  یاد شده اینمطالب  مبنایبر

 را در بخشریزی شده رفتار برنامه نظریهمدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری در چارچوب 

          . و ارزیابی کند بررسیزیر 

انجام یک رفتار  درمبتنی بر باور بوده که بر نیت افراد  هایعاملجمله نگرش افراد از  نگرش:

 یک نجاما مورد در منفی ارزشیابی مثبت و یا بیانگر رفتار به نسبت نگرشند. خاص تاثیرگذار

 نگرشه دستیابی ب باعث که رفتار نتایج ارزیابی و باورهای رفتاری زیرسازه دو از که باشدمی رفتار

ه ریزی شده، افرادی کرفتار برنامه نظریه مبنایبر. است شده تشکیل شود،رفتار می به نسبت

 هنددچنین رفتاری را انجام میبه احتمال زیاد نگرش مثبتی نسبت به یک رفتار خاص دارند، 

(Ajzen, 2005).    

های اهبردرگیری و پذیرش نگرش سهم بسزائی در فرایند تصمیم ،پرشمارهای نتایج پژوهش بربنا

نتایج  بنابردارد. برای مثال صنعت مرغداری ویژه بهدر بخش کشاورزی مختلف کسب و کار 

سامانه بومکشاورزی نسبت به های بنگاه( نگرش Poppenborg & Koellner, 2013پژوهش )

مانند جلوگیری از فرسایش خاک، بهبود کیفیت آب و محافظت از گیاهان و حیوانات  (اکوسیستم)

 های مدیریتیآنان در اتخاذ رویهنبت و اراده همچنین ممکن است نگرش مدیران بر مثبت است. 

. (Hansson et al., 2012) های حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیرگذار باشدمانند رویه

پیامدهای سازی کمینههای حسابداری مدیریت مختلف برای تواند از رویهمیبخش کشاورزی 

مدیران ( نشان داد نگرش Li et al., 2013. نتایج پژوهش )کندزیست محیطی استفاده های موضوع

های دوستدار محیط زیست مانند در پذیرش رویهبخش کشاورزی  های کوچک و متوسطبنگاه

انرژی و شناسایی میزان  کاربردگیری های حسابداری مدیریت زیست محیطی برای اندازهرویه

تاثیر بسزائی ( نگرش Graymore & Wallis, 2010نتایج پژوهش )بنابر ها تاثیرگذار است. آلودگی
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گیری حجم آب مصرفی و جوئی آب همچون ابزار مرتبط با اندازههای صرفهدر استفاده از روش

 های( نشان داد هرچه آگاهیBeedell & Rehman, 2000نتایج پژوهش )های مربوطه دارد. هزینه

زان میافزایش یابد به همان بخش کشاورزی ای کوچک و متوسط هبنگاه مدیران زیست محیطی

 های حسابداری مدیریت زیست محیطی نیز افزایش خواهد یافت. پذیرش رویه

برای مبتنی بر باور بوده که بر نیت افراد  هایهنجارهای ذهنی یکی از عامل هنجارهای ذهنی:

 هنجارهای( MacFarlane & Woolfson, 2013) باورانجام یک رفتار خاص تاثیرگذار است. به 

 .دارد اشاره هدف رفتاردادن یا ندادن انجام  برای فرد توسط شده اجتماعی درکذهنی به فشار 

 اراده آنان برای و کنندعمل می کنند،می فکر دیگران که آنچه از خود ادراک مبنای براغلب افراد 

مانند )دارند  انآن با نزدیکیهای ارتباط که است از افرادی متأثر بالقوه، به صورت رفتار پذیرش

 Artikovنتایج پژوهش ) بربنا. مالی و جامعه(های هخانواده، دوستان، همکاران، سرپرستان، موسس

et al., 2006یزان مهای هواشناسی به بینیکشاورزی برای استفاده از پیشهای بنگاههای ( تصمیم

 و نهادهای دولتی است.  یبان همچون خانواده، رقدیگران قابل توجهی متاثر از 

کارگیری هدر بی کشاورزهای بنگاهاراده مدیران بر تواند میبه احتمال زیاد هنجارهای ذهنی 

 & Läppleنتایج پژوهش )بنابر . های حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیرگذار باشدرویه

Kelley, 2013 کشاورزان رابطه صمیمی دارند و  دیگر( کشاورزانی که با اعضای خانواده خود و

کنند، ارگانیک استفاده میهای ها و فرآوردهها و اطالعات مرتبط با محصولاز مشاوره همچنین

 Beedellهای پژوهش )یافته بربناکشت ارگانیک دارند. های فناوریزیادی به استفاده از گرایش 

& Rehman, 2000 بیشتریگرایش های حامی محیط زیست هستند، عضو گروهکه ( کشاورزانی 

های حسابداری مدیریت رویههمچون های کشت سازگار با محیط زیست از روشبه استفاده 

( حیطم فرهنگی و طبیعی هایالیهمنظر ) (اکولوژی) شناسیبوم زیست محیطی برای شناسایی

 نتایج پژوهش افزون بر این،. و تنوع زیستی دارند سامانهبوم های حفاظت ازگیری هزینهو اندازه

(Li et al., 2013 )های حسابداری مدیریت دهد تصمیم کشاورزان برای پذیرش رویهنشان می

انرژی متاثر از هنجارهای ذهنی آنان  کاربردگیری زیست محیطی برای مواردی همچون اندازه

-دهند کشاورزانی که تحت تاثیر هنجارهای ذهنی گروهنشان میباال های های پژوهشیافتهاست. 

های دولتی و غیردولتی قرار دارند، به احتمال زیاد مرتبطی همچون سازمان هایها و مرجع

های حسابداری مدیریت زیست محیطی برای محافظت از کارگیری رویههبیشتری برای بگرایش 

 محیط زیست دارند. 
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مبتنی بر باور بوده که  هایعاملجمله کنترل رفتاری درک شده از  کنترل رفتاری درک شده:

یزی ررفتار برنامه نظریه مبنایبرانجام یک رفتار خاص تاثیرگذار است. برای افراد و اراده بر نیت 

ادراک افراد از سختی و یا آسانی انجام یک رفتار و  از عبارتشده، کنترل رفتاری درک شده 

 هب در وهله اول، کنترل رفتاری درک شده به قابلیت دسترسی .باشدمیزان کنترل افراد بر آن می

(. Ajzen, 2002) همچون پول، زمان، مهارت و کمک دیگران بستگی دارد هاها و منبعفرصت

های دیگران بیشتر باشد، احتمال انجام یک و کمک هاها، منبعهرچه دسترسی افراد به فرصت

 (. Zemore & Ajzen, 2014رفتار خاص از سوی آنان بیشتر خواهد بود )

ک شده بر رفتار واقعی و نیت رفتاری افراد تاثیر مستقیمی دارد. ادراهمچنین کنترل رفتاری 

 هاییانجام یک رفتار خاص از طریق ارائه پشتیبانیگری آسانک شده در ادراکنترل رفتاری 

نتایج پژوهش بنابر (. برای مثال Ajzen, 2005همچون کمک دیگران، زمان و پول موثر است )

(Botetzagias et al., 2015 در )مربوطه های روشکارگیری هبازیافت، دانش و توانایی بنه زمی

( نشان Chen & Tung, 2014های پژوهش )یافتهشد. ترین عامل رفتاری تاثیرگذار شناسایی مهم

های لدنبال استفاده از هتهک شده تاثیر مثبت و معناداری بر مسافرانی که بادراداد کنترل رفتاری 

 سبز هستند، دارد.   

های حسابداری ک شده بر نیت کشاورزان در پذیرش رویهادرابه احتمال زیاد کنترل رفتاری 

قرار  در سطح مناسبی هاشان به منبعکشاورزانی که دسترسیمدیریت زیست محیطی تاثیر دارد. 

گیری حجم های حسابداری مدیریت زیست محیطی برای اندازهدارد، به احتمال زیاد از رویه

ه سامانبومدفع آفات بر های زیانبار سم هایگذاریاثرها و همچنین تشخیص آلودگیضایعات، و 

های حسابداری هرچه انگیزه اقتصادی و دانش کشاورزان نسبت به رویهکرد. استقبال خواهند 

یشتر بنیز هایی از سوی آنان مدیریت زیست محیطی بیشتر گردد، احتمال پذیرش چنین رویه

های دهد امکانات و توانمندی( نشان میDeng et al., 2016ی پژوهش )هایافتهشد. خواهد 

کارهای شناسایی راهبرای های حسابداری مدیریت زیست محیطی کشاورزان بر پذیرش رویه

گیری های مرتبط با مدیریت جنگل و اندازههزینهگیری مناسب برای حفاظت از زمین، اندازه

تایج نبنابر رویه آب تاثیر معناداری دارند. بی کاربردهای پیشگیری از فرسایش خاک و هزینه

-رویهبه در پیش گرفتن  های کشاورزان( امکانات و توانمندیLäpple & Kelley, 2013پژوهش )

 های حسابداری مدیریت زیست محیطی برایمانند رویه زیست محیط با سازگار های کشاورزی

 ,.Borges et alنتایج پژوهش ) بربنا .است تأثیرگذار شیمیایی مواد کاربرد زانمی گیریاندازه
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 گیریهای حسابداری مدیریت زیست محیطی برای اندازههای مشابه رویه( استفاده از رویه2014

-های کشاورزان و دسترسی آسان آنان به مرتعسازی پرورش احشام بستگی به توانمندیکمینهو 

، کشاورزانی که دارای زمان و یاد شدههای نتایج پژوهش بربناطبیعی تجدید شونده دارد.  های

 های حسابداری مدیریت زیسترویهکاربرد آنان به گرایش کافی هستند به احتمال زیاد  هایمنبع

 محیطی باال خواهد بود. 

-امهرفتار برن نظریهسه سازه اصلی  برپژوهش که این های ادبیات پژوهش مدل و فرضیه مبنایبر

ند، اریزی شده )نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده( تدوین شده

 .شوندشرح زیر تشریح میهب

 
 ( مدل مفهومی پژوهش6شکل )

Figure (1) The research conceptual model 

  شرح زیر است:پژوهش شامل سه فرضیه اصلی بهاین  های پژوهش:فرضیه

های حسابداری برای پذیرش رویهاراده آنان واحدهای مرغداری و مدیران بین نگرش  :6فرضیه 

 مدیریت زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. 

های برای پذیرش رویهاراده آنان واحدهای مرغداری و مدیران بین هنجارهای ذهنی  :2فرضیه 

 حسابداری مدیریت زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. 

برای پذیرش اراده آنان واحدهای مرغداری و مدیران بین کنترل رفتاری درک شده  :3فرضیه 

 های حسابداری مدیریت زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. رویه

 ،(پرسش 4) نگرش متغیرهای این پژوهش شامل مستقل متغیرهای متغیرهای پژوهش:

از یک  همچنین. باشدمی( پرسش 5) شده ادراک رفتاری کنترل و( سوال 8) ذهنی هنجارهای

 استفاده مستقل متغیر عنوان به (پرسش 11) زیست محیط به نسبت عنوان نگرشبا متغیر دیگر 

  به نسبت نگرش

 رفتار

 ذهنی هنجارهای

  رفتاری کنترل

 شده درک

های  اراده پذیرش رویه

حسابداری مدیریت 

 زیست محیطی
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ست. ادهندگان نسبت به محیط زیست هدف این متغیر سنجش میزان حساسیت پاسخ .است شده

 زیست مدیریت حسابداری هایرویه پذیرشاراده  از است عبارت وابسته متغیر پژوهشاین  در

   (. پرسش 15) محیطی
  ( متغیرهای پژوهش6)جدول 

Table (1) The research variables  

 نام فارسی نام التین نماد التین

INTEMA Intention to adopt EMA Practices 
های حسابداری مدیریت پذیرش رویه اراده

 زیست محیطی

ATT Attitude  نگرش 

SN Subjective Norm  هنجارهای ذهنی 

PBC Perceived Behavioral Control   کنترل رفتاری ادراک شده 
 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       

 تحقیق شناسی روش

 هشپژو آماری تحلیلی انجام شده است. جامعه-پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشیاین 

 لزوم آماری جامعه این انتخاب دلیل. باشدشهرستان سنندج می مرغداری واحدهای شامل

صورت  مبنایبر. است پژوهش مورد حوزه در الزم دانشدارای  و تجربه با افراد از نظرخواهی

واحد مرغداری  164 شمار، 1411دریافتی از اداره کل دامپزشکی استان کردستان در شهریور ماه 

 135 شماردر شهرستان سنندج مشغول به فعالیت بودند. با تالش فراوان صورت گرفته از این 

سازی های پژوهش از مدلبه مشارکت در این پژوهش شدند. برای آزمون فرضیهآماده واحد 

استنباط و که اس استفاده شده است؛ چرا الافزار اسمارت پیساختاری در قالب نرمهای همعادل

طور مستقیم قابل مشاهده و سنجش نیست. برای گردآوری هی مورد نظر بعلّ هایهرابطبررسی 

برای طراحی  .استفاده شده استای گزینه 5مبتنی بر طیف لیکرت های پژوهش از پرسشنامه داده

 ,Frost & Wilmshurst, 2000( ،)Ajzen) هایپژوهشویژه بهپرسشنامه از ادبیات پژوهش 

2005( ،)Ferreira et al., 2010( ،)Läpple & Kelley, 2013( و )Antille et al., 2016)  استفاده

 شده است. 

هم با هدف آنکارشناسان خبره پرسشنامه بین  5در آغاز گسترده پرسشنامه، پیش از پخش 

ه، اولی پخشدست آمده از بهنتایج  مبنایبرپخش شد. احتمالی ها و ایرادهای سازی ابهامکمینه

د. پخش شسپس نسخه نهایی پرسشنامه بین جامعه آماری شد. در پرسشنامه اعمال هایی اصالح

 باشد. می 1411سال و زمستان بازه زمانی تکمیل پرسشنامه پاییز 
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هم از اختاری آنهای سهسازی معادلپژوهش برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلاین در 

های علتاز جمله استفاده شده است.  3نسخه  اسالاسمارت پیافزار کارگیری نرمهطریق ب

-و آزمون پدیدهسازی ( توانمندی این مدل در مدل1ساختاری )های هسازی معادلاستفاده از مدل

 Jing etباشد )ها میگیری در فرایند تحلیل داده( لحاظ شدن خطاهای اندازه1های پیچیده و  )

al., 2022 .) نسبت روش اس این است که این الافزار اسمارت پیاستفاده از نرمهای علتاز جمله

   .(Sarstedt et al., 2014)باشد نمینمونه حساس شمار به 

 نتایج و بحث
 از آمار توصیفی استفاده هاداده در موجود هایویژگی و نتایج برای توصیفآغاز در  آمار توصیفی:

  .شودمی
 دهندگانپاسخ شناختیاطالعات جمعیت (2)جدول 

 Table (2) Demographic description of the survey sample 

 متغیر
Variable  

 گویه 
Category  

 درصد
% 

 متغیر
Variable  

  گویه 
Category 

  درصد
% 

  86.7 مرد جنسیت

 تجربه کاری

 16.3 سال 5کمتر از 

 33.3 سال 11تا  5 13.3 زن

 

 سن

 40.7 سال 11تا  11 17.0 سال  31کمتر از 

 9.6 سال 11بیشتر از  38.5 سال 41تا  31

  39.3 سال 51تا  41
عمر بنگاه 

 اقتصادی

 15.6 سال 5کمتر از 

 25.2 سال 11تا  5 5.2 سال 51بیشتر از 

 

 تحصیالت

 43.0 سال 11تا  11 31.1 تردیپلم و پایین

 16.3 سال 11از بیشتر  40.0  کاردانی

تقریبی  شمار 18.5 کارشناسی

 کارکنان

 54.7 نفر 5کمتر از 

 25.9 نفر 11تا  5 10.4 کارشناسی ارشد

 10.4 نفر 11تا  11 

 8.9 نفر 11بیشتر از 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       

درصد آنان نیز زن بودند. سن و  3/13دهندگان مرد و درصد پاسخ 7/86(، 1با توجه به جدول )

کاردانی درصد(، و  3/33سال ) 51تا  41ترتیب بین دهندگان بهمدرک تحصیلی بیشتر پاسخ

بود. عمر  درصد( 7/41)سال  11تا  11بین ندگان دهبیشتر پاسختجربه کاری درصد( بود.  1/41)

تقریبی کارکنان  شماردرصد( و  1/43سال ) 11تا  11بین بررسی های اقتصادی مورد بیشتر بنگاه

  درصد( بود.   7/54نفر ) 5ها نیز کمتر از بیشتر بنگاه
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ضروری  برازش مدل پژوهشکفایت از  اطمینان ،هافرضیهآزمون از  پیش :کفایت برازش مدل

رست ددقت و نیاز پیش ،های فنی ابزار مورد استفاده )پرسشنامه(کفایت ویژگیاطمینان از است. 

گیری، برازش مدل باشد. برازش مدل شامل برازش مدل اندازهمیدست آمده بهنتایج بودن 

    شود. ساختاری و برازش مدل کلی می

های میان متغیرهای پنهان و آشکار )مولفه هایهرابطشامل این بخش  گیری:برازش مدل اندازه

شاخص )آلفای کرونباخ، پایایی  پایاییمواردی همچون این بخش است. در یک متغیر پنهان( 

هر کدام از این شود. مطرح میواگرا  روایی و همگرا روایی بارهای عاملی(، هایترکیبی و ضریب

 شوند. ها در زیر توضیح داده میشاخص

ای مناسب برای این شاخص معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجه :آلفای کرونباخ

میزان همبستگی  نشان دهندهپایداری درونی آید. محسوب میشمار بهارزیابی پایداری درونی 

باشد بیانگر قابل قبول  7/1اگر این معیار باالتر از باشد. ه میهای مربوطبین یک سازه و شاخص

 (. 3بودن پایایی است )جدول 

لق ها نه به صورت مطدر مقایسه با آلفای کرونباخ، در این شاخص پایایی سازه پایایی ترکیبی:

از هر دو  SmartPLSدر روش شود. هایشان با یکدیگر محاسبه میبلکه با توجه همبستگی سازه

-دهد که مدل اندازهباشد، نشان می 7/1شود. اگر عدد این شاخص نیز باالتر از اده میمعیار استف

 (.  3پایداری درونی مناسبی است )جدول دارای گیری 

های یک سازه همبستگی شاخصمیزان بارهای عاملی از طریق محاسبه  سنجش بارهای عاملی:

توان اظهار داشت که باشد می 4/1از  این شاخص باالترمیزان شود. اگر با آن سازه محاسبه می

گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی های آن از واریانس خطای اندازهواریانس بین سازه و شاخص

افزار خروجی نرمبرابر (. Hulland, 1999)گیری مورد نظر در سطح قابل قبولی قرار دارد مدل اندازه

SmartPLS بوده که این بیانگر قابل  5/1پرسشنامه باالتر از های پرسشبارهای عاملی  یهمه

 گیری است.  قبول بودن پایایی مدل اندازه

شود. گیری استفاده میدومین معیاری است که در روش برای برازش مدل اندازه روایی همگرا:

 )میانگین واریانس استخراج شده( برای سنجش روایی همگرا معرفی شده است AVEمعیار 

(Fornell, & Larcker, 1981.) AVE های خود بوده بیانگر میزان همبستگی یک سازه با شاخص

باالتر از  AVEمیزان و هرچه این همبستگی بیشتر باشد برازش مدل نیز بیشتر خواهد بود. اگر 

    (.    3باشد، روایی همگرا نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد )جدول  5/1
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 گیریابزار سنجش مدل اندازه( روایی و پایایی 3جدول )
Table (3) Reliability and validity of the model 

 نام متغیر
Variable  

  ضریب آلفای کرونباخ
Cronbach's alpha 

  ترکیبی پایایی
Composite reliability  

میانگین واریانس 

 استخراج شده
AVE 

INTEMA 0.928 0.937 0.501 

ATT 0.728 0.823 0.539 

SN 0.867 0.895 0.517 

PBC 0.799 0.861 0.553 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       
 SmartPLSگیری در روش اندازه هایمدل برازش سنجش معیار این شاخص سومین روایی واگرا:

ها ازهس دیگرهایش را در مقایسه با رابطه آن با میزان رابطه یک سازه با شاخص واگرا است. روایی

دهد. زمانی روایی واگرای یک مدل قابل قبول است که یک سازه در آن تعامل بیشتری را نشان می

براین در صورتی روایی واگرا برقرار است های دیگر. بناهای خود داشته باشد تا با سازهبا شاخص

 Henseler)زیرین و سمت راست خود بیشتر باشد های میزانکه اعداد مندرج در قطر اصلی از 

et al, 2015 .) های میزان، چراکه داشته، مدل پژوهش اعتبار تشخیصی مناسبی (4)جدول بنابر

 موجود در ستون مربوطه بزرگتر است. های میزانموجود در قطر اصلی ماتریس از کلیه 
 روایی واگراهمبستگی ( ماتریس 4جدول )

Table (4) Correlation matrix of divergent validity 

 ATT INTEMA PBC SN متغیر

ATT 0.736    

INTEMA 0.446 0.708   

PBC 0.266 0.298 0.744  

SN 0.271 0.333 0.049 0.719 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       
ارتباط متغیرهای پنهان با یکدیگر را نشان چگونگی برازش مدل ساختاری برازش مدل ساختاری: 

-Tهای میزان) tمعناداری  هایاز ضریبدهد. برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش می

Values معیار ،)R Squares (2R( معیار استون گایسر ،)2Q( و معیار اندازه تاثیر )2f استفاده شده )

 است. 

از جمله معیارهای اولیه برای سنجش  tاعداد معناداری  :(T-Values مقادیر) t اعداد معناداری

بیشتر باشد، بیانگر  36/1این اعداد از میزان  ها در بخش ساختاری مدل است. اگررابطه میان سازه

است. با  %35های پژوهش در سطح اطمینان ها و در نتیجه تایید فرضیهرابطه میان سازهدرستی 
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بوده و  36/1ها بیشتر از مربوط به سازههای ی میزانهمه SmartPLSافزار توجه به خروجی نرم

 است.  یبرازش مناسبدارای لذا مدل به لحاظ ساختاری 

گیری مدل با این شاخص معیاری است که باعث اتصال بخش اندازه R Squares (2R:) معیار

همچنین این شاخص بیانگر شود. ساختاری میهای هسازی معادلبخش ساختاری آن در مدل

تنها  2R میزان SmartPLSباشد. بنابراین در روش زا میزا بر متغیر درونمتغیر برونتاثیر یک 

به  67/1و  33/1، 13/1میزان . سه شودزای )وابسته( مدل محاسبه میبرای متغیرهای درون

 ,Chin) معرفی شده است 2Rضعیف، متوسط و قوی برای های میزانمالک برای میزان عنوان 

 برازش مدل ساختاری پژوهش درحد مناسبی قرار دارد.    (5)طبق نتایج جدول (. 1998
 میزاناین بنابر سازد. بینی مدل را مشخص میاین معیار قدرت پیش(: 2Q) معیار استون گایسر

وان تدرستی تعریف شده باشند، آنگاه میها بهمیان سازه هایکه در یک مدل، اگر رابطدر صورتی
 های یکدیگر برخوردارهای مدل از توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر شاخصکه سازهانتظار داشت 

 درستی صورت گرفته است.ها بهتوان انتظار داشت که تایید فرضیههستند. در این صورت می
قوی  و کم، متوسط بینیپیش قدرت عنوان به را 35/1 و 15/1 ،11/1 میزان استون گایسر سه

دول زیر برابر ج(. Fornell & Bookstein, 1982) کردندزا معرفی درون هایسازه یهمهبرای 
دارای ارتباط  پژوهشدهد که متغیرهای مستقل بیشتر از صفر است و این نشان می 2Q میزان
 بین هستندپیش

  گایسر -شاخص استون( ضریب تعیین و 5جدول )
Table (6) Determination coefficient and Stone–Geiser index 

 متغیر ینهان
Latent variable 

 R2 Q2 

INTEMA 0.284 0.126 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       
های میزانکند. های مدل را تعیین میسازه میان این معیار شدت رابطه: (2f) معیار اندازه تاثیر

 باشندبه ترتیب بیانگر اندازه اثر کوچک، متوسط و بزرگ می 2fبرای  35/1و  15/1، 11/1
(Cohen, 1988 .)   

 کوهن 2fاندازه اثر ( 1جدول )
2ize of Cohen's fsTable (6) Effect  

 رابطه
Relationship  

  2f ضریب
f2 coefficient 

ATT  INTEMA 0.131 

SN  INTEMA 0.071 

PBC  INTEMA 0.051 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       
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باشد که این امر می 15/1تا  11/1اندازه اثر هر پنج رابطه بین  باالنتایج مندرج در جدول بنابر 

رین نیز و کمتنگرش باشد. بیشترین اثرگذاری متعلق به متغیر متوسط می تاثیردهنده نشان

 است.   کنترل رفتاری ادراک شده  متعلق به

جدیدی است ( معیار SRMRاستاندارد شده ) ماندهباقی مربعات میانگین ریشه برازش مدل کلی:

کمتر  18/1از  معیار اینمیزان . اگر کردتوان برای برازش بخش کلی مدل از آن استفاده که می

 ,Henseler et al) توان اظهار داشت که برازش کلی مدل در سطح قابل قبولی قرار داردباشد می

 از نشان که شده است محاسبه 168/1 پژوهش مدل برای  SRMRمیزان پژوهش این در(. 2016

  .دارد مدل مناسب تناسب
 ( شاخص تناسب مدل7جدول )

Table (7) Model fit index 

 میزان
Value  

 شاخص تناسب مدل
Index of fit 

0.068 SRMR 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       

گیری، ساختاری و کلی در سطح قابل قبولی قرار با توجه به اینکه برازش مدل در سه بخش اندازه

  کرد.  های پژوهشتوان اقدام به آزمون فرضیهدارد، لذا می

ساختاری های هپس از اطمینان از کفایت برازش مدل، از روش معادل های پژوهش:آزمون فرضیه

( 1ها استفاده شد. مدل ساختاری ارزیابی شده در این پژوهش به شرح شکل )آزمون فرضیهبرای 

رابر بباشد. زا میزا و بروندرون مسیرهای بین متغیرهای هایباشد. این شکل بیانگر ضریبمی

نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده متغیر  سهاز  INTEMA( متغیر 1شکل )

 ( منعکس شده است.  8در جدول ) tآماره  میزانمسیر و  هایمعناداری ضریبد. باشمتاثر می
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 PLS-SEM مسیر ضرایب( 2) شکل

Figure (2) the PLS-SEM path coefficients    

  

 های پژوهش( مقادیر مرتبط با آزمون فرضیه1جدول )
Table (7) The test result of main hypotheses 

  رابطه
Relationship  

 t آماره
t-statistic 

 سطح معناداری
Significance 

level 

  ضریب مسیر
Path 

coefficient 

ATT  INTEMA 5.067 0.000 0.330 

SN  INTEMA 3.469 0.001 0.234 

PBC  INTEMA 3.573 0.009 0.198 

 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       
آنها ی همهبوده و لذا  36/1ها بیشتر از فرضیهی همه t(، آماره 8نتایج مندرج در جدول )بنابر 

( و 331/1) نگرشبیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر باال با توجه به جدول شوند. تایید می

( است. بدین معنی که به ازای 138/1) کنترل رفتاری ادراک شدهکمترین نیز مربوط به متغیر 

 138/1و  331/1باعث تغییربه ترتیب  کنترل رفتاری ادراک شدهو  نگرشیک واحد تغییر در 

     شود. می INTEMA در 
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 از گروهی یکی چند تحلیلاست. ( MGA) 1گروهی چند تحلیلشامل این بخش  ها:یافته دیگر

با درنظر گرفتن ناهمگونی  روشاین . است جزئی مربعات حداقل زمینه در کاربردی هایموضوع

های احدهای مرغداری در پذیرش رویهاراده مدیران وآیا  کندبررسی تالش دارد تا احتمالی، 

 به منظور انجام اینباشد یاخیر؟ متاثر از باورهای مختلف میحسابداری مدیریت زیست محیطی 

( در پرسشنامه گنجانده شد. زیست محیط به دهندگان نسبتپاسخ نگرش) پرسش 11تحلیل 

دهندگان به دو گروه حساس به محیط زیست و کمتر حساس برای انجام تحلیل چندگروهی پاسخ

های نهمربوطه، گزی هایپرسشاسخ فردی به که اگر پبه محیط زیست تقسیم شدند. بدین معنی

صورت در زمره افراد کمتر چهار و پنج باشد، در زمره افراد حساس به محیط زیست و در غیر این

نفر حساس  85دهنده، نفر پاسخ 135، از مبنااند. براین بندی شدهحساس به محیط زیست طبقه

 Goodhue) باورنفر کمتر حساس به محیط زیست تشخیص داده شد. به  51به محیط زیست و 

et al., 2006اس بهتر است حجم الافزار اسمارت پی( برای انجام تحلیل چند گروهی در قالب نرم

 نفر باشد.   41نمونه هر گروه بیشتر از 

( LVS) 1است جدول امتیازهای متغیرهای مکنون مالز در آغازبرای انجام تحلیل چند گروهی 

اطمینان از روایی مدل )معناداری بارهای عاملی( ضروری ، LVSبرای استخراج . استخراج شود

)جدول  شودهای معناداری محاسبه ضرورت دارد برای مدل استخراج شده آزمون سپساست. 

  . رسدگروهی به متغیرهای استخراج شده می (های)از این مرحله نوبت به افزودن متغیر پس (.3

 از انجام تحلیل چندگروهی پیشخالصه نتایج  (9)جدول 
Table (9) Summary of results before performing multi-group analysis 

 های حسابداری مدیریت زیست محیطیقصد پذیرش رویه
Intention to adopt EMA practices 

 زاسازه مستقل یا برون
Exogenous variable 

 سطح معناداری
Significance 

level 

انحراف 

  استاندارد
Standard 

error 

 2fاندازه اثر 
f2 

coefficient 

 t میزان
t-statistic 

 هایضریب

 مسیر
Path 

coefficient 

 نگرش  0.327 4.648 0.127 0.070 0.000
 هنجارهای ذهنی 0.229 3.111 0.067 0.074 0.002
 کنترل رفتاری ادراک شده 0.197 2.609 0.050 0.076 0.009

 Source: The research findings های تحقیق: یافتهمنبع

                                                           
1 Multigroup Analysis (MGA)  
2 Latent Variable Scores (LVS)  
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از ورود متغیر میزان حساسیت نسبت به پیش مسیر  هایضریبی همه، باالبا توجه به جدول 

این متغیر را بر روی  هایگذاریاثرتوان باشد. بنابراین میزیست محیطی معنادار می هایموضوع

 کارگیری تحلیل چندگروهیهمابین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق بفی هایهرابط

 انجام داد. 

متغیرهای مستقل )نگرش،  هایگذاریاثرشود از طریق تحلیل چندگروهی در این بخش تالش می

اری های حسابدهنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده( بر متغیر وابسته )قصد پذیرش رویه

نفر( و افراد کمتر حساس  85مدیریت زیست محیطی( در میان افراد حساس به محیط زیست )

شرح هد گروهی بز تحلیل چندست آمده ابه. نتایج و تبیین شودنفر( بررسی  51به محیط زیست )

 ساختاری مدل در مسیر هایضریب میان هایتفاوت تحلیل چند گروهی برای آزموناز  زیر است.

 .شودمی استفاده
  نتایج تحلیل چندگروهی (60)جدول 

Table (10) Results of multi-group analysis  

 1در مقایسه با گروه  1گروه 
Group vs. Group 2 

: کمتر حساس به 1گروه 

  محیط زیست
Group 2: Less 

environmentally 
friendly 

: حساس به محیط 1گروه 

 زیست
Group 1: 

Environmentally 
friendly 

متغیرهای 

یا  مستقل

 زابرون
Exogenous 

variable 
سطح 

 معناداری
Sig. 

 t میزان
t-

statistic 

اختالف 

 هایضریب

 مسیر
Difference 

of path 
coefficient 

انحراف 

 استاندارد
Standard 

error 

ضریب 

 مسیر
Path 

coefficient 

انحراف 

 استاندارد
Standard 

error 

ضریب 

 مسیر
Path 

coefficient  

 نگرش 0.176 0.076 0.597 0.100 0.421 3.390 0.001
هنجارهای  0.360 0.081 0.003- 0.103 0.382 2.922 0.004

 ذهنی
کنترل رفتاری  0.322 0.096 0.022- 0.119 0.325 2.113 0.036

 ادراک شده

 تعداد 85 50 
 Source: The research findings                                                                         منبع:یافته های تحقیق                       

در هر سه رابطه )متغیرهای مستقل  t میزانکه ی، از آنجایباالبا توجه به نتایج مندرج در جدول 

توان اظهار داشت که اثرگذاری متغیرهای مستقل است، لذا می 36/1با متغیر وابسته( بیشتر از 
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)حساس به محیط زیست و کمتر حساس به محیط  بررسیبر متغیر وابسته در میان دو گروه مورد 

 شرح زیر است: ها بهمولفهتوضیح هریک از زیست( با یکدیگر دارای تفاوت معناداری است. 

در مقایسه با افراد کمتر دوستدار محیط زیست، افراد دوستدار محیط پژوهش، این های یافتهبنابر 

زیست محیطی دارند.  هایتری نسبت به موضوعنگرش )احساسات و باورهای( مثبت زیست

ی زیست محیطهای راد دوستدار محیط زیست نسبت به رعایت موضوعاراده و گرایش افبنابراین 

افراد هنجارهای ذهنی  زمینهدر  .گیرند کار به را آن که دارد بیشتری احتمال بوده و ترقوی

زیست محیطی را رعایت کنند، بیشتر مورد  هایدوستدار محیط زیست اعتقاد دارند اگر موضوع

نجر به وبه خود منبه لهئمس اینگیرند. آنان مهم هستند، قرار می برای که کسانیپذیرش و تایید 

 که دارد وجود بیشتریدر آنان شده و لذا احتمال  نظر مورد رفتاری گرایشاراده و  گیریشکل

 متغیر کنترل رفتاری زیست محیطی از خود نشان دهند. هایان اهتمام بیشتر در رعایت موضوعآن

دار بنابراین افراد دوستدهندگان اثرگذار باشد. پاسخ رفتاریاراده و گرایش بر  تواندادراک شده می

زیست  هایرعایت موضوع بر مناسبی طور به و کافی حد به کنندمی احساسمحیط زیست 

    هستند. اراده کافی در این زمینه دارای آنان  که رودمی انتظارلذا  دارند، کنترل محیطی

 و پیشنهادها گیرینتیجه
همراه داشته باشد. زیست محیطی منفی به پیامدهایتواند مرغداری می واحدهایهای فعالیت

-میها مرغداریویژه بههای حوزه کشاورزی ( فعالیتAntille et al., 2016نتایج پژوهش )بنابر 

تفاده است تا با اس کردهپژوهش تالش این داشته باشد.  محیط زیستمنفی بر  هایگذاریاثرتواند 

)نگرش، هنجارهای ذهنی و  باورمبتنی بر  هایعاملریزی شده ارتباط بین رفتار برنامه نظریهاز 

های حسابداری مدیریت زیست کارگیری رویههمرغداران در ب ارادهکنترل رفتاری ادراک شده( و 

ریزی مهرفتار برنا نظریهتوان از دهد میهای پژوهش نشان مییافتهو تبیین کند. بررسی را محیطی 

های حسابداری مدیریت زیست محیطی کارگیری رویههببرای مرغداران  ارادهبینی شده برای پیش

  کرد. استفاده 

یش پدر برای مرغداران اراده ریزی شده بر رفتار برنامه نظریههای پژوهش هر سه عامل یافتهبنابر 

 بدین معنی که مرغدارانهای حسابداری مدیریت زیست محیطی تاثیرگذار هستند. رویهگرفتن 

زیست  هایزیست محیطی، از رعایت موضوع هایبت نسبت به موضوعضمن داشتن نگرش مث

 گونهمحیطی توسط همکاران خود خوشحال شده و خود نیز تالش دارند در حد توانشان این 
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خود ارزش قائل بوده و تالش های انگیزهرا رعایت کنند. همچنین مرغداران بر باورها و ها موضوع

های حسابداری کارگیری رویههمهارت، و توانمندی مالی( برای بهای خود )دانش، دارند از توانایی

ای هکارگیری رویههنیاز بها پیشگونه تواناییمدیریت زیست محیطی بهره گیرند. زیرا این

 حسابداری مدیریت زیست محیطی هستند. 

 نترلهای پژوهش این است که هنجارهای ذهنی از طریق دو عامل دیگر )نگرش و کاز جمله یافته

های حسابداری مدیریت زیست کارگیری رویههببرای مرغداران  ارادهرفتاری ادراک شده( بر 

ن تواند ناشی از ایدلیل احتمالی این موضوع میمستقیم و معناداری است. تاثیر نامحیطی دارای 

نهاد بر های مرجع مانند نهادهای دولتی و مردمباشد که فشارهای اجتماعی وارده از سوی گروه

های حسابداری مدیریت زیست محیطی موثر هستند کارگیری رویههرغداران بر بمنگرش 

(Beedell & Rehman, 2000 همچنین .) و غیرمالی(  یهای پژوهش حمایت )مالیافتهبنابر

در  هایدیگران )اعضای خانواده، دوستان و نهادهای دولتی و غیردولتی( باعث افزایش منبع

-هآنان در ب ارادهبر  تواند( شده و درنتیجه میکنترل رفتاری ادراک شدهن )دسترس مرغدارا

همچنین ممکن است قصد رفتاری . شودکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی موثر واقع 

مرغداران متاثر از کنترل نگرشی و یا هنجاری باشد، زیرا بین نگرش و هنجارهای ذهنی آنان 

راستا ( همHan et al., 2017با یافته پژوهش ) باال(. یافته Ajzen, 2005وجود دارد ) ای نیزرابطه

 باشد. می

پژوهش از تجزیه و تحلیل چند گروهی استفاده شده است. برای این منظور افراد به دو  این در

ه کاند. بدین معنیدسته دوستدار محیط زیست و کمتر دوستدار محیط زیست تقسیم شده

 مرغداران جهت ارادهریزی شده و رفتار برنامه نظریهاست رابطه بین سه عامل کرده پژوهش تالش 

ایسه و مق بررسیرا  باالهای حسابداری مدیریت زیست محیطی در میان دو گروه کارگیری رویههب

تواند نقش هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری . استفاده از تجزیه و تحلیل چندگروهی میکند

دهد که از دید دوستداران محیط این نشان میسازد. ادراک شده در مدل اصلی را منطقی و واقعی 

زیست نگرش و هنجارهای ذهنی و از دید افراد کمتر دوستدار محیط زیست کنترل رفتاری 

ن ایبنابر یست محیطی هستند. های حسابداری مدیریت زادراک شده محرک قوی در اتخاذ رویه

در باورها و هنجارهای ذهنی آنان مشوق خوبی برای  ها، در گروه دوستدار محیط زیستیافته

در مقابل از دید افراد ید. آشمار میبههای حسابداری مدیریت زیست محیطی رویهپیش گرفتن 

ت، تخصص و منابع ، تجهیزاهاکمتر دوستدار محیط زیست، دسترسی به منابع )مانند ماشین
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-شمار میبههای حسابداری مدیریت زیست محیطی رویهپیش گرفتن در به مالی( عامل موثری 

 ایهتواند ناشی از این باشد که از دیدگاه افراد کمتر دوستدار محیط زیست عاملاین عامل میآید. 

 تر از عوامل نگرشی و یا هنجاری هستند. اقتصادی به مراتب مهم

های حسابداری مدیریت گذاران در امر ترویج رویهتواند برای سیاستپژوهش میاین های یافته

رفتار  نظریهتوانند از سه عامل گذاران میطور خاص، سیاستهب. شودزیست محیطی نیز مفید واقع 

های حسابداری مدیریت زیست کارگیری رویههریزی شده، که در ایجاد انگیزش برای ببرنامه

 هایعوهای تاثیرگذار بر رعایت هرچه بیشتر موضمهم هستند، برای تدوین سیاست محیطی بسیار

ث تواند باعهایی میچنین سیاست کنند.استفاده  مرغدارانزیست محیطی از سوی کشاورزان و 

 Antille et) شودمحیط زیست بر  مرغدارانهای کشاورزان و سازی تبعات منفی فعالیتکمینه

al., 2016 .) یافتهبنابر( های پژوهشVisser et al., 2014ب )های سازگار با محیط کارگیری رویهه

  باشد. نیزاز پیش تعیین شده  هایتواند به عنوان یک مزیت رقابتی باعث تحقق هدفزیست می

-های پژوهش نشان میزیست محیطی، یافته هایبا توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع

توان انگیزه آنان را در نگرش مرغداران نسبت به پایداری محیط زیست میدهد از طریق تغییر 

 مرغدارانکه در ایران کمک چندانی به کشاورزان و یافزایش داد. از آنجای محیط زیستحفاظت از 

-گونه حمایتهای پژوهش بر اهمیت اینشود، لذا یافتهزیست محیطی نمی هایدر رعایت موضوع

تواند زیست محیطی می هایعورعایت موض برایها و بسترهای الزم ساختزیر کردنها در فراهم 

( نیز موید این امر هستند. Parker & Chung, 2018های پژوهش )یافته شود.بسیار موثر واقع 

-ها و آئینونو قان هایو یا کندی اقدامآسانگری انسانی و مادی باعث  هایبدین معنی که منبع

  شود. می هاو مشروعیت اقدام باعث معنابخشیها نامه

های حسابداری مدیریت زیست محیطی در کارگیری رویههبر اهمیت ب نیز های پژوهشیافته

یک محیط کاری  کردناز طریق فراهم تاکید ویژه دارد. صنعت مرغداری ویژه بهبخش کشاورزی 

یست زهای موضوعمثبتی در نگرش افراد نسبت به های پذیریتغییرشاهد ظهور توان مناسب می

اری های حسابدکارگیری رویههبهای سودمندی و برتریبرای تحقق این هدف، ترویج بود.  محیطی

 ایهسازی خطرکمینههای زیست محیطی و درنتیجه مدیریت زیست محیطی مانند کاهش آسیب

(. توسعه Oliver & Gregory, 2015تواند موثر باشد )احتمالی مرتبط با سالمتی جامعه می

تواند می مرغدارانزیست محیطی کشاورزان و  کارهای زیست محیطی از طریق بهبود نگرش

  شود. زیست محیطی شرایط باعث پایداری 
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که این پژوهش فقط نیت و یی( از آنجا1شرح زیر باشد: )هتواند بپژوهش میاین های محدودیت

فتار رتری گستردهصورت هتواند ب، لذا یک مطالعه طولی میکندمیرا بررسی مرغداران نه رفتار 

بی و ارزیاهای حسابداری مدیریت زیست محیطی بررسی رویهپیش گرفتن واقعی مرغداران را در 

ری آوگردکه از پرسشنامه برای هایی زمان( احتمال بروز سوگیری مطلوبیت اجتماعی در 1)کند. 

چنین حالتی،  رخدادبرای جلوگیری از هرچند  داشته است.شود، وجود ها استفاده میداده

 دهنگان الزامی به درج نام و نام خانوادگیصورت ناشناس تکمیل شدند )یعنی پاسخهها بپرسشنامه

هرحال بهتر است، به دلیل احتمال وجود چنین سوگیری، تعمیم نتایج این هب ؛ اماخود نداشتند(

ریزی شده برای تبیین رفتار برنامه نظریه( هرچند ممکن است 3گیرد. ) پژوهش بااحتیاط صورت

تواند پوشش دهنده موارد کلی مرتبط باشد. همه نیات رفتاری کافی نباشد، اما در عین حال می

آبی،  هایهایی همچون منبعکه جامعه آماری پژوهش )شهرستان سنندج( در زمینهییاز آنجا

 دارایهای کشوری دیگر منطقهمورد استفاده، شرایط آب و هوایی، آداب و رسوم با های فنی روش

م توجه الزیاد شده پژوهش به نکات این در استفاده از نتایج لذا بهتر است است، هایی تفاوت
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Extended Abstract 

Introduction 

Poultry industry as one of the important sub-sectors of the agricultural sector 

has a significant role in human nutrition. Since agricultural products, 

including the poultry industry, have a lot of environmental pollution, so the 

establishment of environmental management accounting practices can help 

this sector in minimizing environmental costs. Establishing environmental 

management accounting practices can assist poultry farms in identifying, 

measuring, analyzing and interpreting various environmental aspects of their 

activities. Behavioral components such as attitudes towards the behavior, 

subjective norms, and perceived behavioral control play an important role in 

the design and best use of these practices. Therefore, this study attempts to 

investigate the effect of behavioral components on the intention of poultry 

farms in adopting environmental management accounting practices using the 

theory of planned behavior. 

  
Materials and Methods 

The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-

exploratory correlation study. To collect the required data, a questionnaire 

was distributed among the owners of poultry farms in Sanandaj and 135 

usable questionnaires were collected. The distributed questionnaire includes 

5 variables of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, 

attitude towards the environment and intention to adopt environmental 

management accounting practices. To test the research hypotheses, structural 

equation modeling in the framework of SmartPLS version 3 software has 

been used.   

Results and discussion 

Before testing the hypotheses, fitness of model (measurement section, 

structural section and general) was assessed. According to the research 
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findings, all three components of the theory of planned behavior affect the 

intention of poultry farms to adopt environmental management accounting 

practices. This means that poultry farmers, while having a positive attitude 

towards environmental issues, are satisfied with the observance of 

environmental issues by their colleagues and try to pay serious attention such 

issues as much as possible. Poultry farmers also value their beliefs and try to 

use their abilities (such as knowledge and skills) to adopt environmental 

management accounting practices. Because such abilities are a prerequisite 

for adopting environmental management accounting practices. In this study, 

multi-group analysis has been used to study the relationship between the three 

components of the theory of planned behavior and the intention of poultry 

farmers to adopt environmental management accounting practices between 

the two groups of environmentally friendly and less environmentally friendly. 
Based on the research findings, the relationship between the components of 

the theory of planned behavior and the intention to adopt management 

accounting practices in these two groups are significantly different from each 

other. 

Suggestion 

By focusing on the three components of the theory of planned behavior, 

policymakers can provide the necessary incentive for people working in the 

agricultural sector, especially the poultry industry, to adopt environmental 

management accounting practices. In this case, we can see the minimization 

of the negative consequences of the activities of agricultural enterprises and 

poultry farms on the environment. The development of environmental 

attitudes can improve the environmental performance of the agricultural 

sector, especially the poultry industry, and thus environmental sustainability. 
    
JEL Classification: D91, M41, Q50 

Keywords: Environmental Management Accounting Practices, Theory of the 
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