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محیط زیست و اهداف وبرنامه هاي،منابع انسانی يافشاتاثیرهدف این پژوهش بررسی 
تداوم فعالیت شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.براي برمدیریت 

بررسی این موضوع دومتغیر نرخ رشد فروش و نرخ رشد سود عملیاتی به عنوان شاخص هاي 
سنجش تداوم فعالیت شرکتها و سه متغیر افشا منابع انسانی و افشا محیط زیست و افشااهداف 

یت به عنوان شاخص هاي جامعیت گزارشهاي حسابداري در نظر گرفته وبرنامه هاي مدیر
شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی این موضوع 88شد.بااستفاده از 

پرداخته شد.دراین پژوهش از روشهاي آمار ي توصیفی شامل محاسبه  پارامترهاي آماري واز 
ن خطی استفاده شده است.نتایج پژوهش روشهاي آماري استنباطی مشتمل برمدل رگرسیو

بیانگرعدم وجود رابطه بین جامعیت گزارشهاي حسابداري و تداوم فعالیت شرکتهاي پذیرفته 
.شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
نرخ رشد فروش،جامعیت گزارشهاي حسابداري،واژه هاي کلیدي: تداوم فعالیت شرکت،
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مقدمه-1
امعیت گزارشهاي حسابداري که به عنوان حسابداري اجتماعی، حسابداري ج

هاي مالی و غیر مالی ها و یا گزارشمسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت
هایی است که تاثیر مستقیمی بر جامعه، محیط شناخته می شود نشان دهنده فعالیت

پایدار (جامعیت زیست و عملکرد اقتصادي یک سازمان دارد. حسابداري توسعه
گزارشهاي حسابداري) در مقابل حسابداري مدیریت و همراه حسابداري مالی است 
که در آن نیز نوعی حسابداري مدیریتی براي تصمیم سازي داخلی و ایجاد سیاست 
هاي جدید به کار می رود که بر روي عملکرد سازمان تاثیرهاي عمده اي به همراه 

اقدامات جدا از توجه به جنبه هاي اقتصادي توجه به داشته باشند به طوري که این
.]2[مسائل زیست محیطی و اجتماعی به همراه خواهد داشت

حسابداري پایدار (جامعیت گزارشهاي حسابداري) به عنوان ابزاري تلقی می شود 
که سازمانها براي تبدیل شدن به وضعیت توسعه و پایداري به کار می برند و در آن 

تري نسبت به سازمان و محیط پیرامون آن به طور م و اصول شناخته شدهاز مفاهی
گسترده استفاده می شود. اندازه گیري و گزارشگري پایداري سازمانها به عنوان 
یکی از اصول  و محصول حسابداري سه گانه شناخته شده است. این نقش براي 

بود در شفافیت و اطالعات مالی نشان می دهد که چگونه حسابداري سنتی با به
پاسخگویی، با ارائه گزارشگري مناسبتر در مورد اصول و عوامل سه گانه به عنوان 

محبوبیت حسابداري پایدار در دودهه .حسابداري به رسمیت شناخته شده است 
گذشته افزایش چشمگیري داشته است. به طوري که بسیاري از شرکتها در حال 

یی براي افشا اطالعات مالی خود در مورد گزینش روشهاي جدید و همچنین روشها
.]3[تاثیرات آنها هستندفعالیتهاي هسته اي، اجتماعی و ... و نتایج

بدین مفهوم که تاثیرهاي این عوامل بر روي محیط زیست چگونه است؟ به عنوان 
یک نتیجه از این موضوع، از سهامداران، تامین کنندگان و نهادهاي دولتی می 

ك بهتري از اینکه، چگونه شرکت مدیریت منابع خود را براي خواهید که در
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رسیدن به هدفهاي سازمان و همچنن براي تحقق توسعه پایدار تخصیص می 
.دهد،داشته باشند

اهمیت و ضرورت تحقیق-2
امروزه همراه با رشد و توسعه ي صنایع ، مشکالت جدیدي پدیدار شده که ناشی از 

اي واحدهاي تجاري بر روي محیط زیست و اجتماع پی آمدها و تاثیرات فعالیت ه
است. وظیفه ي سازمان ها محدود به بیشینه سازي سود و بازده اقتصادي نیست، 
بلکه شامل تمام جنبه هاي محیطی و خدمات اجتماعی می شود. حسابداري 
مسئولیت هاي اجتماعی که محصول بسط، تکامل و تغییر در شرایط و انتظارات 

ه دنبال ارتقاي سطح پاسخ گویی، ارائه ي این اطالعات و کمک به جامعه است، ب
تصمیم گیرندگان است. مسئولیت اجتماعی شرکت و پایداري از مسایل کلیدي 

.محیط تجاري کنونی هستند
پایداري، بر اساس نخستین و شناخته شده ترین تعریفی که از آن شده، عبارتست از 

انداختن توانایی نسل هاي آینده براي رفع رفع نیازهاي حال حاضر بدون به خطر 
نیازهاي خود. شرکتی که مسیر توسعه ي پایدار  را در پیش گرفته، الزم است به 
دقیق رسالتها، دیدگاهها و ارزش هاي خود را آزمون کند. مدیریت شرکت باید از 
محدودیت هاي قانونی و بدین ترتیب با توجه به مفاهیم مطرح شده، حسابداري 

ار (جامعیت گزارشهاي حسابداري) می بایست با استراتژي هاي شرکت متصل پاید
باشد و از یک چارچوب پایدار پیروي کند و از طریق افشاي اطالعات خود در 

.]10[اجتماعی) در عمل اقدام کندسطح سه بعدي (محیط زیست، اقتصادي و 
کاهش ریسک برگزیدن این رویه از سوي شرکتها در ایجاد ارزش، و همچنین در

آنها موثر است و آنها با تاکید بر زیر مجموعه هاي خود در ایجاد توسعه پایدار در 
کلیه بخش هاي زیست محیطی و اجتماعی مرتبط اقدام می کنند زیرا که ایجاد 
توسعه در سازمان به وسیله عوامل متعدد و متصل به هم اجرایی می شود. مقاالت 

تداوم فعالیت شرکترج از ایران در سالهاي اخیر نشان از افزایش توجه متعدد انجام شده در داخل و خا

نرخ رشد فروش شرکت
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محققین به موضوع گزارشگري و افشا در ارتباط با مسائل اجتماعی و محیط زیست 
می باشد، اما هر کدام از این مقاالت تنها به گوشه اي از مفاهیم و افشاگري هاي 

این مقاله با حسابداري پایدار اشاره می کنند و به بررسی آن پرداخته اند، لذا در
درك این شکاف مطالعاتی به مطالعه و بررسی شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران 
پرداخته می شود تا میزان توجه به همه مفاهیم حسابداري پایدار(جامعیت 
گزارشهاي حسابداري) در شرکتهاي ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس به 

زارشهاي حسابداري) و تداوم بررسی ارتباط حسابداري پایدار (جامعیت گ
فعالیتهاي شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود.

ي پژوهشپیشینهو چارچوب نظري -3
رابطه مسئولیت "عرب صالحی، صادقی و معین الدین در پژوهشی تحت عنوان 

از "اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سوال در زمینه مسئولیت اجتماعی آن ها نسبت به 53یق پرسشنامه اي که حاوي طر

مشتریان کارکنان، محیط زیست و نهادهاي موجود در جامعه ( نهادهاي آموزشی، 
نهادهاي فرهنگی، نهادهاي ورزشی، سازمان هاي بهداشت بیمارستان ها، نهادهاي 

شرکت 59ري شد. از اطالعات خیریه، مراکز توان بخشی و غیره) است، اندازه گی
استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش 1385-1389در طول سالهاي 

رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت 
اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهادهاي موجود در جامعه ارتباط دارد ولی 

سئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط زیست رابطه عملکرد مالی بام
.]5[معناداري ندارد

قاضی زاده در پژوهشی با عنوان شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با 
وفاداري مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)  به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی با 

از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون میزان وفاداري مشتریان پرداخته اند. آنها
گام به گام براي بررسی معناداري فرضیه ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار 
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ضریب مسیر از آزمونی تی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بین مسئولیت 
.]6[اجتماعی سازمان با وفاداري مشتریان رابطه معناداري وجود دارد

ارزیابی قابلیت پاسخگویی نظام "در پژوهشی تحت عنوان نی و فروغیباباجا
در ارتباط با گزارشگري "حسابداري نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهاي انتفاعی

اجتماعی شرکتها و تعیین چارچوب نظري، اهداف و مقاصد پیش گفته است. در 
نوان معیارهاي قابل عامل مهم و اصلی به ع8این پژوهش با استفاده از روش دلفی، 

قبول جهت ارتقا سطح مسئولیت پاسخگویی اجتماعی نظام حسابداري و 
گزارشگري مالی واحدهاي انتفاعی ایران، شناسایی شد و با توجه به معیارهاي 
پذیرفته شده و براساس امتیازات اختصاص یافته توسط اعضاي گروه دلفی به 

فعلی حسابداري و گزارشگري مالی وضعیت موجود هر یک از این عوامل، در نظام 
واحدهاي انتفاعی ایران مشخص گردید که نظام فعلی حسابداري و گزارشگري 
مالی واحدهاي انتفاعی ایران از قابلیتهاي مورد انتظار براي پاسخگویی به مسئولیت 

.]1[اجتماعی برخوردار نمی باشند
و با افزایش انتظارات هاي اخیر کامیابی و همکاران مطرح می کنند که در سال

ها گذار، مشتریان، نهادهاي اجتماعی و دولتها، نهادهاي قانوناجتماعی از سازمان
اند. پژوهش ) داشتهCSRاي به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی (توجه ویژه

ها و عدم تقارن اطالعاتی، در آنهابه تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت
پرداخته است. نتایج موید این است که 1391هران در سال بورس اوراق بهادار ت

گذاري سهام تحت تاثیر مسئولیت پذیري اجتماعی عدم تقارن اطالعاتی و قیمت
.]7[گیردها قرار نمیشرکت

باشرکتغیرمالیومالیهايویژگیبینرابطهبررسیبهمحمديوسرلک
بهاداراوراقبورسدرشدهذیرفتهپهايشرکتاختیاريواجباريافشايکیفیت

اختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این است که بین کارایی مدیریت، پردتهران
نقدینگی شرکت، سودآوري، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشاي 
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اجباري رابطه مثبت و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت افشاي اجباري رابطه 
د. همچنین بین ساختار هیئت مدیره، نقدینگی شرکت، اندازه، منفی وجود دار

سودآوري، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشاي اختیاري رابطه مثبت و 
بین مالکیت اعضاي هیئت مدیره و کیفیت افشاي اختیاري رابطه منفی وجود دارد و 

.]4[اي مشاهده نگردیددر باقی موارد هیچ گونه رابطه
) در پژوهش خویش به بررسی ارتباط بین میزان افشاء 2014(1الوسکی و زولچس

مسئولیت اجتماعی شرکتی و کیفیت سود پرداختند. نتیجه این پژوهش حاکی از آن 
است که روند رو به رشد شرکتها در خصوص افشاء اطالعات مسئوولیت اجتماعی 

میزانبینمنفیارتباطیکوشود¬شرکتها لزوماً منجر به افزایش کیفیت سود نمی
نتایجچنین¬هم. داردوجودسودکیفیتوشرکتاجتماعیمسئوولیتافشاء

رکت با درجه محافظه کاري شاجتماعیمسئولیتبینکهدادنشانها¬آنپژوهش
مثبتي¬رابطهسودمدیریتباو¬منفیي¬شرکت و کیفیت اقالم تعهدي رابطه

.داردوجود
ها و اي با عنوان بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت، در مطالعه2اویونو و همکاران

شرکت 50ها و عملکرد مالی عملکرد مالی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت
مالزیایی پرداختند. در این پژوهش سود قبل از بهره و مالیات و استهالك و سود هر 

آن ها طی سهم به عنوان متغیرهاي عملکرد مالی در نظر گرفته شد. پژوهش
ها نشان داد که رابطه انجام شده است. تجزیه و تحلیل آن2007-2003هاي سال

ها و عملکرد مالی وجود دارد. مثبت و تقریباً ضعیفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت
ها باعث بهبود هاي اجتماعی شرکتها ادعا کردند که گزارش فعالیتبنابراین آن

.]11[گرددعملکرد مالی می

1 Salewski and Zu¨lch
2 -Oeyono, et al
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، در پژوهشی با عنوان افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتی و 1رشاد و رازاك آ
شرکت مالزي 242هاي مالزي پرداختند. در این پژوهش اطالعات عملکرد شرکت

آوري شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که افشاي جمع2008تا 2006هاي در سال
ها ی بر روي موفقیت شرکتها اثر قابل توجههاي مسئولیت اجتماعی شرکتفعالیت

ها اي منجر به عملکرد مالی قوي و ایجاد ارزش براي شرکتدارد و بطور بالقوه
هاي افشاي مسئولیت شود. همچنین ساختار مالکیت غالب باعث بهبود فعالیتمی

.]8[گردداجتماعی می
در پژوهشی تحت عنوان بررسی بکارگیري دستورالعمل هاي حسابداري 2سیکا

یدار بر روي تداوم فعالیت هاي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پا
تایلند به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقیم و مثبتی بین تداوم فعالیت و حیات 
شرکتهایی که خود را ملزم به ارائه گزارشهایی با رعایت استانداردهاي حسابداري 

.]12[پایدار کرده اند وجود دارد
شرکت از کشور کره انجام دادند که 1222پژوهشی در بین 3ی و همکارانچوی

نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی 
.]9[بوده است

فرضیه ها-4
:فرضیه اصلی

.بین جامعیت گزارش هاي حسابداري و تداوم فعالیت شرکت رابطه وجود دارد
:فرضیات فرعی

: بین شاخص هاي  افشاء منابع انسانی ، محیط زیست و اهداف و 1فرضیه فرعی 
.برنامه هاي مدیریت با نرخ رشد فروش شرکت رابطه وجود دارد

1 Arshad and Razak
2 Sika
3 - Choi et al.
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: بین شاخص هاي  افشاء منابع انسانی ، محیط زیست و اهداف و 2فرضیه فرعی 
د.برنامه هاي مدیریت با نرخ رشد سود عملیاتی شرکت رابطه وجود دار

آماريونمونهجامعه-5
جامعه آماري شامل کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
است. شرکت هایی که براي نمونه انتخاب می شوند، بایستی در دوره زمانی ابتداي 

در بورس مشغول فعالیت بوده باشند و صورت هاي 1393تا پایان سال 1389سال 
دوره، در گزارشات بورس موجود باشند.مالی آن ها براي این 

در نهایت با اعمال محدودیت روش نمونه گیري حذفی سیستماتیک خواهد بود.
شرکت انتخاب شدند.88هاي ذکرشده 

آورد نوین و لوح فشرده اطالعات مورد نیاز تحقیق از نرم افزارتدبیر پرداز و ره
بدین ترتیب که اطالعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. 

در یک صفحه گسترده اکسل 1393تا1389مورد نیاز تحقیق در طی سال هاي 
گردآوري شد.

ي پارامترهاي آماري و هاي آماري توصیفی شامل، محاسبهدر این پژوهش از روش
هاي آماري استنباطی مشتمل بر مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. از روش

استفاده شده Eviewsو Excelافزار ها از دو نرمتحلیل دادهبراي انجام تجزیه و
منظور تعیین اثرات هر یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته در سطح است. به

% برازش شده است.5معنی داري 

:مدل هاي تحقیق-6
.در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است

) :1مدل شماره (
(SR)i,t= β0(HCI)i,t + β1(ECI)i,t + β2(ACI)i,t  +

β4(SIZE)i,t + β5 (LEV)it + ε0
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) :2مدل شماره (
(IR)i,t= β0(HCI)i,t + β1(ECI)i,t + β2(ACI)i,t +

β4(SIZE)i,t + β5 (LEV)it + ε0
متغیرها :-7

متغیرهاي وابسته تحقیق:
از طریق دو معیار زیر مورد )، متغیر وابسته تحقیق می باشد که CO(1تداوم فعالیت

سنجش و اندازه گیري قرار می گیرد:
SRit

.tدر سال i= برابر است با نرخ رشد فروش شرکت 2
این متغیر برابر است با میزان تغییرات فروش در سال جاري نسبت به سال قبل که 

بصورت مقابل محاسبه می شود:
SR =

3IRitشرکت عملیاتیشدسود =  برابر است با نرخ رi در سالt.
این متغیر برابر است با میزان تغییرات سود عملیاتی در سال جاري نسبت به سال قبل 

که بصورت زیر محاسبه می شود:
IR=

): متغیر مستقل مدل می باشد که از طریق CAR(4جامعیت گزارشات حسابداري
ي قرار می گیرد:دو معیار زیر مورد سنجش و اندازه گیر

متغیرهاي مستقل:
HCIit5 برابر است با شاخص افشا منابع انسانی شرکت =i در سالt.

1Continuing Operations
2Sales growth Rate
3Operation Income Rate
4Comprehensive Accounting Reporting
5Human Capital Index
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) 2) تعداد کارکنان، 1این متغیر بیانگر افشا در گزارشهاي هیئت مدیره در ارتباط با 
) برگزاري کالسها و دوره 4) میزان تجربه کارکنان و 3سطح تحصیالت کارکنان، 

راي کارکنان می باشد.هاي آموزشی ب
HCIit =

صورت کسر تعداد افشا شرکت براي منابع انسانی می باشد. مخرج کسر حداکثر 
تعداد افشا که یک شرکت می تواند براي منابع انسانی داشته باشد. که حاصل برابر 

انی یک نسبت براي افشا منابع انسانی می باشد که با عنوان شاخص افشا منابع انس
تعریف و نمایش می شود.

ECIit1 برابر است با شاخص افشا محیط زیست شرکت =i در سالt.
این متغیر نیز اشاره به افشاهاي مربوط به عملکرد محیط زیستی شرکت دارد که از 
گزارشهاي هیئت مدیره و صورتهاي مالی قابل استخراج است، که شامل افشاهاي 

مربوط به رعایت قانون تخصیص یک در هزار مبلغ ) افشاي عملکرد1زیر می شود: 
) افشاي هزینه هاي انجام شده مربوط به 2فروش جهت حفاظت از محیط زیست 

) افشاي اطالعات مربوط به بکارگیري نظام 3عملکرد زیست محیطی واجتماعی 
) افشاي اطالعات مربوط به 4)، 14000هاي اطالعاتی مدیریت محیط زیست(ایزو

) افشاي 5جهیزات براي جلوگیري از آلودگی محیط زیست و خرید ونصب ت
اطالعات در مورد اقدامهاي با اهمیت براي بهسازي محیط زیست.

ICIit =

صورت کسر تعداد افشا شرکت براي محیط زیست می باشد. مخرج کسر حداکثر 
حاصل تعداد افشا که یک شرکت می تواند براي محیط زیست داشته باشد. که 

برابر یک نسبت براي افشا محیط زیست می باشد که با عنوان شاخص افشا محیط 
زیست تعریف و نمایش می شود.

1Environment Capital Index
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ACIit برابر است با شاخص افشا اهداف و برنامه هاي مدیریت شرکت =i در سال
t.

این متغیر نیز به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و فعالیتها و برنامه هایی که مدیریت 
) 1جام برساند اشاره دارد شامل:  نظر دارد در طول سالهاي آتی آنها را به اندر

) برنامه هاي آتی کوتاه مدت، میان مدت و 2اقدامات انجام شده در دوره گذشته و 
) اهداف شرکت براي 3بلند مدت خود را در این گزارشهاعنوان کرده باشد 

) پیش بینی فروش و سود براي دوره هاي آتی 4دستیابی به آنها 
ACIit =

کسر تعداد افشا شرکت براي برنامه هاي مدیریت می باشد. مخرج کسر صورت 
حداکثر تعداد افشا که یک شرکت می تواند براي برنامه هاي مدیریت داشته باشد. 
که حاصل برابر یک نسبت براي افشا برنامه هاي مدیریت می باشد که با عنوان 

شاخص افشا برنامه هاي مدیریت تعریف و نمایش می شود.
غیرهاي کنترلی:مت

SIZEit برابر است با اندازه شرکت =i در سالt که از لگاریتم طبیعی داراییهاي
حاصل شده است.tشرکت در پایان سال

LEVit برابر است با اهرم مالی شرکت =i در سالt که از تقسیم بدهی هاي .
حاصل شده است.tشرکت بر دارایی هاي شرکت در پایان سال 
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مار توصیفی آ-8

آماره  هاي توصیفی)1جدول شماره (

آماره هاي توصیفی

متغیرهاي کنترلیمتغیرهاي وابستهمتغیرهاي مستقل

شاخص افشاء
محیط زیست

شاخص افشاء
منابع انسانی

شاخص افشا اهداف
هاي مدیریتو برنامه

نرخ رشد
سود عملیاتی

اهرم مالیاندازه شرکتنرخ رشد فروش

0,880,998,190,670,235,770,67گینمیان

1,000,006,000,040,125,750,66میانه

2,002,0052,0061,0628,407,143,28بیشترین عدد

4,360,10-1,00-0,000,000,006,97کمترین عدد

0,736,808,744,261,410,570,32انحراف استاندارد

0,1811,612,329,2418,680,124,60کشیدگی

1,91140,7310,42113,07374,352,7738,01چولگی
گرمنبع: یافته هاي پژوهش

) نشان می دهد که نمونه مورد بررسی از نظر نرخ رشد سود 1(شمارهجدول
باشند) عملیاتی و نرخ رشد فروش (که شاخص هاي اندازه گیري تداوم فعالیت می

دهنده مثبت بودن تداوم فعالیت باالي صفر می باشند که نشانداراي میانگین 
شرکتهاي مورد بررسی می باشد، هم چنین شاخص افشا اهداف و برنامه هاي 

مورد 9الی 8مدیریت نشان میدهد که شرکتها در افشا برنامه هاي آتی خود تقریبا 
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افشا اهداف و افشا گري داشته اند اما در مقایسه با بیشترین و کمترین شرکت در
) میانگین افشا اهداف آتی شرکت به نظر می رسد در 0-52برنامه هاي مدیریت (

رده هاي پایین قرار دارد. و گرایش این متغیر به سمت عدد هاي پایین بیشتر می 
باشد. در بین آماره هاي موجود آماره جارك یکی از مهمترین آماره هاي توصیفی 

رهاي نمونه را آزمون می کند. احتمال آماره جارك باشد که نرمال بودن متغیمی
براي نشان دهنده معنادار بودن و یا عدم معنادار بودن این آماره می باشد که اگر 

) داده ها 0,05درصد باشد داده ها نرمال و در غیر اینصورت (بیشتر از 5کمتر از 
نرمال نمی باشد.

ون جارك برا که از طریق نرم متغیرهاي پژوهش از آزمبودنبراي آزمون نرمال
محاسبه می شود استفاده شده است نتایج آزمون نرمالیته جارك برا Eviewsافزار 

.ارائه شده است2جدول در 
آزمون نرمال بودن)2جدول (

متغیرهاي کنترلیمتغیرهاي وابستهمتغیرهاي مستقل

شاخص 
افشاء 

محیط 
زیست

شاخص 
افشاء 
منابع 

انسانی

شاخص 
افشا

اهداف و 
هابرنامه

ي 
مدیریت

نرخ رشد 
سود 

عملیاتی

نرخ رشد 
فروش

اندازه 
شرک

ت
اهرم مالی

34/23328432607,5225817برا-وآماره جارک
250746

1
1,7023760,1

0,000,000,000,000,000,0430,00سطح اهمیت
گرپژوهشهايیافته: منبع
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توجه به کمتر بودن احتمال آماره جارك برا در دهد که با) نشان می2خروجی هاي جدول (
جدول فوق، براي تمامی متغیرهاي اصلی تحقیق نرمال بودن متغیرهاي تحقیق مشخص می 

باشد می توان 30شود البته از لحاظ آماري در صورتیکه تعداد داده هاي مورد تحقیق بیشتر از 
بوط به نمونه هاي نرمال براي آنها هاي مورد آزمون را نرمال فرض کرد و آزمون هاي مرداده

.بکار برد
آمارتحلیلی -9

براي آزمون فرضیات تحقیق ، از آزمون رگرسیون پنل دیتا (داده هاي تابلویی) استفاده خواهد 
، به طور کلی برآورد مدل با استفاده از داده هاي تابلویی شامل مراحل زیر است:شد

آزمون تشخیص پایایی بر روي داده ها-1
ن قابلیت تخمین مدل به صورت داده هاي تابلوییآزمو-2
آزمون تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی-3
برآورد پارامترها-4

هاي ریشه واحد است ) که از مهمترین آزمونADF.در این تحقیق از آزمون دیکی فولر (
اکثر نشان می دهد که با توجه به احتمال آماره دیکی فولر که براينتایج .استفاده شده است 

درصد می باشد  تقریبا هیچ یک از متغیرها پایا نبوده (به غیر از متغیر اندازه 5متغیرها بیشتر از 
درصد می باشد اما به همراه سایر متغیرها دوباره تفاضل گیري شده 5شرکت که کمتر از 

است که براي یکنواخت شدن و یکپارچه شدن متغیرها با یکدیگر توصیه می شود) و براي 
لیمر وآزمون هاسمن براي داده هاي Fهیا و آماده سازي متغیرها براي اجراي آزمون هاي م

پانل دیتا باید متغیرها را پایا ساخت به همین منظور دوباره آزمون دیکی فولر بر روي داده ها با 
5خروجی ها حاکی از کمتر بودن آماره ها از .یک مرحله تفاضل گیري اجرا می کنیم 

اشد که نشان از پایا بودن داده ها می باشد لذا شرایط براي اجراي آزمون هاي درصد می ب
بعدي براي انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیون آماده می باشد.

از آنجایی که در پژوهش حاضردو فرضیه داریم و براي هر فرضیه نیز یک مدل رگرسیونی 
هاي لیمر را براي هر یک از مدل Fن خواهیم داشت لذا براي انتخاب الگوي مناسب ،آزمو

ایم:زیر انجام داده 
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( چاو) فرضیه ها بصورت ذیل معرفی می گردند:Fدر آزمون 
: عرض از مبداء هاي مدل باهم برابرند.=  مدل داده هاي ترکیبیH0فرضیه 
: عرض از مبداء هاي مدل از نمونه اي به نمونه دیگر متفاوت می باشد= مدل H1فرضیه 

ات ثابتاثر
نتایج این آزمون نشان از رد روش اثرات ثابت دارد لذا نیازي به آزمون هاسمن براي انتخاب 

اثرات ثابت و یا تصادفی وجود ندارد.
تخمین زده 2و 1لیمر باید ضرایب مدل هاي فرضیات Fبعد از آزمون هاي پایایی و آزمون 

.ه شده استشود که از آزمون رگرسیون چندگانه استفاد
) آزمون فرضیات و تخمین مدل4(جدول

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول (متغیر وابسته نرخ رشد فروش)

سطح معناداري tآماره  ضرایب متغیر

0,1391 1,489295 3,173570 عدد ثابت

0,5859 0,546301 0,014987 شاخص افشا برنامه ها و اهداف مدیریت

0,2052 1,274081 0,409911 شا محیط زیستشاخص اف

0,6042 0,519805 0,176458 شاخص افشا منابع انسانی

0,6989 0,387800 0,248489 اهرم مالی

0,1025 1,646025- 0,643617- اندازه شرکت

0,993770 Fآماره  0,41418 ضریب تعیین

0,424804 Fاحتمال  0,000260- ضریب تعیین تعدیل شده

1,464094 آماره دوربین واتسون

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم (نرخ رشد سود عملیاتی)
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سطح معناداري tآماره  ضرایب یرمتغ

0,0650 1,862809 6,501533 عدد ثابت

0,7299 0,346074- 0,015536- شاخص افشا برنامه ها و اهداف مدیریت

0,9284 0,090075- 0,047497- شاخص افشا محیط زیست

0,9116 0,111238- 0,061144- شاخص افشا منابع انسانی

0,8567 0,180996 0,187219 اهرم مالی

0,1311 1,520403- 0,974210- اندازه شرکت

0,588367 Fآماره  0,024527 ضریب تعیین

0,708858 Fاحتمال  0,017160- ضریب تعیین تعدیل شده

3,148807 آماره دوربین واتسون
گرپژوهشهايیافته: منبع

هاي افشاي هیچ ) نشان می دهد که براي فرضیه شماره یک شاخص4ول (جدخروجی هاي 
دهد که عالوه بر اینکه مدل ارتباط معناداري با نرخ رشد فروش ندارد، نتایج نشان می

معناداري بین متغیرهاي تحقیق وجود ندارد حتی تک تک متغیرها نیز رابطه معناداري نیز با 
واحتمال tاحتمال آن نشان دهنده معناداري کل مدل و آماره و Fمتغیر وابسته ندارند، آماره 

آن نیز نشان دهنده معناداري رابطه بین متغیر هاي مستقل و کنترلی با متغیر وابسته را نشان می 
درصد نمی باشد و بیشتر بودن این 5ها کمتر از دهد که هیچ یک از  سطوح معناداري آماره 

اداري ارتباط و مدل می باشد.درصد نشان از عدم معن5سطح از 
با متغیر وابسته نرخ رشد سود عملیاتی در جدول 2همچنین نتایج مشابهی براي فرضیه شماره 

هاي افشا رابطه معناداري با فوق مشاهده می شود. نتایج نشان می دهد که هیچ یک از شاخص
رشد فروش هیچ نرخ رشد سود عملیاتی ندارند و تغییرات نرخ رشد سود عملیاتی و نرخ 

ارتباط با شاخص هاي افشاگري ندارد.  
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بحث و نتیجه گیري-10
نتایج نشاندهنده ي عدم وجود ارتباط بین جامعیت گزارشهاي حسابداري و تداوم فعایت 

شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جامعیتاهمیتایراندرهنوزکهدهدمینشانحاضرتحقیقازشدهحاصلنتایج

احتماالنیزگذارانسرمایهواستنشدهروشنمدیرانبرايهنوزکاملافشايوگزارشگري
خالصسودهماناکهزیانسودوصورتدرشدهگزارشرقمتریندركقابلوراحتترین

وسهامدارانشناخت. دهندمیقرارخودتصمیماتبرايمبناییعنوانبهراباشدمیشرکت
جامعهانتظاراتتواندمیشرکتاجتماعیعملکردبهمربوطافشاهايمنافعازگذارانیهسرما

اینهمچنیننمایدجانبههمههايافشاگريبهمجبوررامدیریتودادهافزایشراسهامداران
تاواداشتهعملبهنیزرازمینهایندرمسئولهايمقامتواندمیسهامدارانآگاهیافزایش
ارتباطعدم. نمایندتنظیمگذارانسرمایهحقوقازدفاعزمینهدرمناسبهايلعملدستورا
فعالیتتداومهايشاخصو) گزارشگريجامعیت(کاملافشايهايشاخصبینمعنادار

وزیستمحیطافشايچونافشاهايشاخصبهگذارانسرمایهاتکايعدميدهندهنشان
توجهایرانسرمایهبازار. باشدمیمدیریتهايبرنامهوافاهدافشايوانسانیمنابعافشاي

نقدوجهجریانصورتوزیانسودووترازنامههمانندمالیگزارشهايبهمعطوفراخود
بهتوجهبدونسنتیچارچوبدرکههاییصورتکندمیهاشرکتتوسطشدهارائه

شود،میتهیهمدیریتهايبرنامهواهدافوانسانیمنابعوشرکتاجتماعیهايمسئولیت
منابعوزیستمحیطبادرارتباطمحدودهاییگريافشامدیرههیئتگزارشهايدرالبته

صالحدیدحددرواختیاريصورتبهولیشودمیانجامشرکتآتیهايبرنامهوانسانی
قابلارچوبچیکوجودعدمدلیلبهناچاربهگذارانسرمایهوشودمیارائهشرکتخود

افشاهاوگزارشاتایناحتمالیمنافعازشرکتها،بینمحدودهايگريافشااینبرايمقایسه
مقایسهقابلیتکهحسابداريبخشاطمینانهايسیستمتحتکهارقامیوکردهپوشیچشم

.دهندمیقرارخودهايگیريتصمیممبنايراهستنداتکاقابلو
هاي جامعیت حقیق و عدم وجود رابطه معنادار آماري بین شاخصبا توجه به یافته هاي ت

هاي تداوم فعالیت پیشنهاد می شود:گزارشگري مالی و شاخص
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هاي مناسبی براي الزام گزارشگري همه جانبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران دستورالعمل
ند سازمان حسابرسی داشته باشد. همچنین سازمانهاي مسئول در زمینه مباحث حسابداري همان

هاي مناسب و نظام هاي کارا که مسئول تدوین استاندارد هاي حسابداري می باشد، باید سیستم
براي گزارشگري هاي همه جانبه به خصوص گزارشهاي مربوط به مسئولیت هاي اجتماعی 
شرکتها را طراحی و در دست عموم قرار دهد. هم چنین نهادهاي آموزشی نیز باید اثرات 

ارشگري اجتماعی و جامعیت گزارشگري و پذیرش مسئولیت هاي اجتماعی را در قالب گز
وسایل آموزشی در اختیار مدیریان و سرمایه گذاران قرار دهند تا آگاهی جامعه را افزایش 

دهند که افزایش آگاهی خود انتظارات براي گزارشهاي جامع را نیز افزایش می دهد.
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The Effect of Environment Disclosure, Human
Resources and Objectives and Managerial Plans

on Corporation' Going Concern.

AbstractThe present paper aims to investigate the effect ofenvironment disclosure, human resources andobjectives and management plans on corporation'going concern in Tehran Stock market. To this end,two variables, sale growth rate and operational profitrate were considered as evaluation indices forcorporation' going concern and three variables,environment disclosure, human resources andobjectives and management plans are indices ofaccounting	reports.	88	company	were	studied.	In	this	study, descriptive statistical methods like calculationof statistical parameters, and inferential statisticalmethods including linear regression was used. Theresult of study indicates that there has been norelationship between generality accounting reportsand corporation' going concern.
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