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 توجه: لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکميل شود. 
 

 

  :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .............. شماره دانشجويي:........................................... خانوادگي: ..............................نام: ....................................  نام

 ........................... مقطع:.................................. رشته تحصيلي: ..........................................گروه تخصصي:...................

 دانشكده:......................................................... نامگرايش:.....................

 .........سال ورود به مقطع جاري: ..............................                                       نيمسال ورودي: ...................

 .........................................................................................................................................محل سكونت:  آدرس پستي

  ..................... تلفن ثابت محل سكونت: .................................. تلفن همراه: ..............................  تلفن محل كار: ...........

  دورنگار:.....................................    پست الكترونيك: ..................................................................................................

 

 :و مشاور راهنما اناطالعات مربوط به استاد -2

 

 تذكرات: 

استاد مشاور و دانشجويان دوره  يكنند يك استاد راهنما و حداكثر تواارشد مي كارشناسيدانشجويان دوره  -

 .توانند انتخاب نماينددكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل مي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

حال دفاع شده و يا در  دكتري هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايانست فهر شاملايشان ) رزومه كامل( 

و همچنين  به همراه مدارك مربوطهاند، راهنمايي و يا مشاوره آن را بر عهده داشته ساتيد مدعو، كه ا انجام

   گردد.)حكم هيأت علمي( ضميمه  آخرين حكم كارگزيني

از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در  اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل -

صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد 

وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسؤوليت تأخير 

 ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. در 
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 اطالعات مربوط به استاد راهنما :
 

 ..........    ................آخرين مدرك تحصيلي :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي...........تخصص اصلي:.......

 

 ....................: ................................نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
 

 :نحوه همكاري
 

 مدعو                 نيمه وقت             تمام وقت                                                 
 

 
 
 
 
 
 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور :

 ..........    ...................................آخرين مدرك تحصيلي :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 

 : ....................................................نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيا محل كار:...................................... منزل يتلفن 
 

 :نحوه همكاري 
 

 مدعو                 تنيمه وق             تمام وقت                                                 
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 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -3

 
 تحقيق عنوان  -الف

 :عنوان به زبان فارسي -1

 .ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر عملكرد ماليبررسي تاثير مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت  

 عنوان به زبان انگليسي:  -2
 

The effect of social responsibility on the financial performance of companies 

listed on the Stock Exchange. 

 
 نامه: تعداد واحد پايان –ب 

 

هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي به طور كلي )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 مربوطه و منظور از تحقيق( :

می تواند بر روی عملکرد مالی اثر  واحد تجاری به تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی در تمامی ابعاد تمایل و اصرار

کند تا برای بهبود قابل توجهی بگذارد، در واقع گرایش به سمت مسئولیت اجتماعی ؛ واحدهای تجاری را ترغیب می

. در نتیجه (0931)صنوبر و همکاران،الش کندمحیط زیست، استفاده از انرژی و مواد کمتر، مدیریت ضایعات و غیره ت

واحدهای تجاری می توانند بازده بلندمدت خود را از طریق کاهش اثرات منفی خود بر اجتماع ؛ به صورت اختیاری، 

حداکثر نماید. به طوری که امروزه این تفکر در میان واحدهای تجاری به صورت روزافزون در حال شکل گیری است 

ها می تواند از طریق مدیریت کردن عملیات شرکت، هم زمان با ایجاد اطمینان حمایت مدت آنکه موفقیت بلند

(. بنابراین اجرای مسئولیت 8112محیطی و پیشرفت مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ تحقق یابد )سامی و همکاران،

رشد اقتصادی و ها در بلندمدت می شود و در نهایت منجر به اجتماعی شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکت

( در واقع تا به حال در مورد 8101افزایش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آت می گردد)سانچز و همکاران؛

ها و عملکرد مالی بحث کردیم این در حالی است که مسئولیت پاسخگوئی اجتماعی شرکتوجود رابطه مثبت بین 

که رعایت مسئولیت پاسخگوئی اجتماعی شرکت منجربه بازده  بسیاری از اندیشمندان این بحث را قبول ندارند

ها و عملکرد ها خواهد شد. طرفدران وجود رابطه منفی بین مسئولیت پاسخگوئی اجتماعی شرکتبلندمدت شرکت

-ها هزینهها منجر به  این خواهد شد که شرکتها اعتقاد دارند که رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت مالی شرکت

. » (8109)لی و همکاران؛متحمل می شوند که در نهایت منجر به کاهش سودها و ثروت سهامداران می شودهایی را 
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نیز به عنوان یک پایه و اساسی برای ارتباط منفی بین مسئولیت پاسخگوئی اجتماعی « فرضیه فرصت طلبی مدیریت

کند زمانی که عملکرد مالی قوی  . این فرضیه بیان می(0923)خواجه پور،شرکت و عملکرد مالی مطرح شده است

ها از این طریق می توانند های مرتبط با مسئولیت اجتماعی را کاهش می دهند زیرا آناست، مدیران ، هزینه

سودآوری کوتاه مدت را افزایش و در نیتجه پاداش فردی خود را که با سودآوری کوتاه مدت مرتبط می باشد را 

-که عملکرد مالی ضعیف باشد، مدیران تالش خود را معطوف به افزایش هزینهافزایش دهند. در جهت عکس زمانی 

های برنامه ریزی های آشکار اجتماعی می کنند. مساله اصلی این تحقیق که باعث شد محقق به سمت انجام تحقیق 

انجام  ها احساس و عالقه خاصی برسوق پیدا کند این می باشد که با وجود اقتصاد دولتی و شبه دولتی شرکت

نمی کنند و از تاثیرات آن بر عملکرد مالی خود اطالع کافی ندارند و بیشتر  احساسمسئولیت های اجتماعی خود 

-اعتقاد این مدیران به وجود دیدگاه و نگرش منفی به رابطه مسئولیت پاسخگوئی اجتماعی و عملکرد مالی شرکت

نگرش کوتاه مدت به این مسئولیت ها چیزی جزء هزینه  و این نوع مسئولیت ها را در واقع به دلیل می باشدهای 

 نمی بینند و نقش خود را در قبال جامعه به خوبی ایفا نمی کنند.

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد  ضرورتاهميت و  -د 

ا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و ي

 گيرد:قرار مي

-امروزه بسیاری از صاحبنظران معتقدند که به دالیلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت

ها دارای ها؛برای حل مشکالت اجتماعی و زیست محیطی؛ دولتها و در نتیجه، کوچک شدن دولتها به سازمان

. اگر چه (8102)فراق و همکاران؛ها را در این زمینه یاری نمایدها باید دولتمنابع و قدرت الزم نیستند و شرکت

های قابل مالحظه ای در زمینه مسئولیت پاسخگوئی اجتماعی های اخیر، در سطح جهان، پیشرفتدر سال

کنند؛ اما در کشور ما به این مفهوم ین مفهوم میها توجه زیادی به اها صورت گرفته و مدیران و شرکتشرکت

. در واقع اگر (0930)عرب صالحی و همکاران؛بسیار کم پرداخته می شود و آن هم به دلیل اقتصاد بیشتر دولتی

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست بخواهیم به موضوع ریز بینانه نگاه کنیم می فهمیم که در جهان 

رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود ای که انتظار میار زیادی شده است. به گونهخوش تغییرات بسی

ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد گو، و برای جامعهخود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ

ی وجود داشته باشد. بنابراین؛ یک تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجارتجاری نمی
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ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تامین نمایند، و 

شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه شان را تقویت کرده و رقابتهایفعالیت

اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط الزم به منظور اندازی آن نقش اساسی داشته

های غیرعادالنه، بسترهای کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعان از نبود فعالیت

لیت ونتیجه مسئ(. در 8101مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند)ساندهو ، کاپور،

شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع 

. در واقع وجود شرکت های با ها شودگذاری برای شرکتهای زیاد سرمایهه بازدهببالقوه آن می تواند منجر 

های پاسخگوئی اجتماعی نیز به دولت راندمان باالی تجاری و عملکرد مالی مناسب که در راستای مسئولیت 

 کمک می کنند می تواند عامل مهمی در پیشبرد کشور برای رسیدن به جامعه مناسب شود.

مرور ادبيات و سوابق مربوطه )بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع  -ه

 ي تحقيق(:تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظر

 تحقيقات خارجي:

ها و تاثیر آن بر عملکرد ( در تحقیقی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت8102هیشم فراق و همکاران ) .0

ها مسئولیت اجتماعی شرکتمالی در بانک های اسالمی پرداخت. در این تحقیق محققین دریافتند که 

الوه بر این در این تحقیق رابطه مستقیم و بسیار رابطه مستقیم و معنی داری با عملکرد مالی شرکت دارند.ع

 ها یافت شدهای افشای مسئولیت اجتماعی شرکتمعنی داری بین شریعت هیئت ناظر و شاخص

شرکت از کشور کره انجام دادند نتایج حاکی از وجود  0888( پژوهشی در بین 8101چویی و همکاران) .8

 لیت اجتماعی بوده است.رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئو

مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی  "( نیز در پژوهشی تحت عنوان 8101اسکات و همکاران) .9

ها و عملکرد اجتماعی شرکت پرداخته که نتایج پژوهش آنبه بررسی رابطه بین عملکرد مالی  "شرکت

 بود.حاکی از وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی  و عملکرد اجتماعی شرکت 

به  "عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت "( نیز در پژوهشی تحت عنوان 8112واندرالن و همکاران) .2

بررسی رابطه عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت پرداختند که نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط 

 منفی بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده است.
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بررسی ارتباط بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی پرداختند. نتایج پژوهش  ( به8112نلینگ و وب) .5

 حاکی از وجود یک ارتباط منفی و ضعیف بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده است.

 تحقیقات داخلی:

با  در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی 0923. صنوبر و همکاران در سال 0

عملکرد مالی شرکت ها پرداختند. در این تحقیق برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت های مالی 

ها استفاده شد و برای سنجش ابعاد مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استفاده شد.. در این تحقیق دو شرکت

ها؛ از ضریب همبستگی داده متغیر تعدیل کننده اندازه و ریسک سازمان می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل

 5اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین ابعاد 

وجود ندارد. همچنین بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی گانه مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی 

 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نه، یحیی ، برزگر، قدرت اهلل به تحقیقی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نظریه های . یگا8

ی اثباتی پرداختند. در این مقاله ابتدا مروری کلی بر جایگاه حسابداری با رویکرد اقتصاد سیاسی و نظریه

دهد و ررسی قرار میها در جامعه دارد و سیرتکاملی مفاهیم و تعاریق آن مورد بمسئولیت اجتماعی شرکت

ها و روند پاردایمتحقیقات مربوط را بیان می دارد و های مسئولیت اجتماعی شرکتطبقه بندی نظریه

ها و به شرکتی مسئولیت اجتماعی همچنین به طور خالصه مدل ها و چارچوب مفهومی قالب در حوزه

 طور خاص جایگاه نوین آن با نگرش ذی نفعان مطرح می شود.

 

 به جديد بودن و نوآوري در تحقيق: ) توسط استاد راهنما تكميل و تاييد گردد(.جن –و 

از رويكرد معادالت ساختار براي تجزيه و ها و استفاده تحقيق حاضر به خاطر رويكرد تركيبي در جمع آوري داده

 ها رويكرد جديدي مي باشد. تحليل داده

 امضاء استاد راهنما :                                                                                                                                

 

  :اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني، كلي، اهداف ويژه و كاربردي( -ز

 هدف آرماني:

 هاي آنها و افزايش سطح عملكرد مال. ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت1

 اهداف كلي:
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 هاها و رابطه آن با سطح عملكرد مالي شركتارزيابي سطح مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت

 اهداف ويژه:

 هابررسي رابطه بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت ها در ارتباط با كاركنان با عملكرد مالي شركت

 هادر ارتباط با مشتريان با عملكرد مالي شركتها مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركتبررسي رابطه بين 

 هاها در ارتباط با محيط زيست با عملكرد مالي شركتمسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركتبررسي رابطه بين 

ها در ارتباط با نهادهاي موجود در جامعه و عملكرد مالي مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركتبررسي رابطه بين 

 هاشركت

 

ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شود )به عبارت ديگر وران )سازمانرت داشتن هدف كاربردي، نام بهرهدر صو –ح 

 محل اجراي مطالعه موردي(:

 هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار. مديران، اعضاي هيئت مديره و سهامداران شركت

 

 سؤاالت تحقيق:  -ط

 سئوال اصلي تحقيق:

 ها ارتباط معني داري وجود دارد؟ها با عملكرد مالي شركتسخگوئي اجتماعي شركتآيا بين مسئوليت پا

 

  

 سئواالت فرعي تحقيق:

ها ارتباط  آيا بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت ها در ارتباط با كاركنان با عملكرد مالي شركت .1

 ارتباط معني  داري وجود دارد؟

ها ارتباط معني ها در ارتباط با مشتريان با عملكرد مالي شركتآيا بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت .2

 داري وجود دارد؟

ها ارتباط ها در ارتباط با محيط زيست با عملكرد مالي شركتآيا بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت .3

 معني داري وجود دارد؟

با عملكرد مالي ود در جامعه ها در ارتباط با نهادهاي موجآيا بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت .4

 معني داري وجود دارد؟ها ارتباط شركت

 :هاي تحقيقفرضيه  -ي

 فرضيه اصلي تحقيق:

 ها ارتباط  معني داري وجود دارد.ها با عملكرد مالي شركت. بين مسئوليت پاسخگوئي  اجتماعي شركت1

 فرضيه فرعي تحقيق:
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ها ارتباط  ارتباط با كاركنان با عملكرد مالي شركتگوئي اجتماعي شركت ها در بين مسئوليت پاسخ. 1

 معني داري وجود دارد.

ها ارتباط معني ها در ارتباط با مشتريان با عملكرد مالي شركت. بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت2

 داري وجود دارد.

ها ارتباط لي شركتها در ارتباط با محيط زيست با عملكرد ما.بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت3

 معني داري وجود دارد.

با عملكرد مالي  ها در ارتباط با نهادهاي موجود در جامعه. بين مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت4

 ارتباط معني داري وجود دارد. هاشركت

 

 :ها و اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي و عملياتي(تعريف واژه -ك

هاي اخالقي، مردم، ها: طبق تعريف تسوتسرا تحقق موفقيت تجاري از طريق احترام به ارزشمسئوليت اجتماعي شركت

 جامعه و محيط زيست.

به كاركنان، ها را در قالب پرسشنامه استاندارد با ابعاد، پاسخگوئي اجتماعي از بعد عملياتي مسئوليت اجتماعي شركت

 ه گيري خواهد شد.مشتريان، محيط زيست و نهادهاي اجتماعي جامعه انداز

 

 عملكرد مالي :

 

 روش شناسي تحقيق: -4

 

مورد و استانداردهاي ، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: استفاده 

گردآوري اطالعات »ه كار بردن عناوين كلي نظير، تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از ب

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «اوليه

ر يك ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ارائه گردد. 
است ، روش  یهمبستگ حاضر از نوع قیدارد و کاربردی است، تحق قرار حسابداری یتجرب قاتیدر حوزه تحق قیتحق نیا

 نی. اباشدیمختلف است، سودمند م رهاییمتغ نیق که هدف آنها کشف رابطه بیتحق نیا رینظ مذکور در مورد پژوهشهای

 کسب جیاست و از آن لحاظ که نتا یمقطع پردازد،یم خاصی های مرتبط با مقاطع زمانادهآن نظر که به مطالعه د از ، قیتحق

کاربردی محسوب  قیتحق از نوع رد،یمورد استفاده قر ار گ ،یاطالعات مال از استفاده ندیدر فرا تواندیپژوهش م نیشده در ا

 .شودیم
 بررسي و اندازه گيري متغيرها: متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي  -ب
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غيره( و  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

 اطالعات استفاده خواهد شد. ها ودر يك تحقيق در رشته هاي علوم انساني بيشتر از دو منبع براي جمع آوري داده

.مطالعات كتابخانه اي: براي جمع آوري اطالعات در اين روش از كتب، مقاالت  و سايت هاي تخصصي استفاده 1

 خواهد شد.

. مطالعات ميداني: در اين تحقيق براي انجام مطالعات ميداني از دو روش براي جمع آوري داده ها استفاده خواهد شد. 2

داده هاي مربوط به مسئوليت پاسخگوئي اجتماعي شركت هاي مي باشد از پرسشنامه استاندارد كه براي بخش نخست 

 استفاده خواهد شد و در بعد داده هاي مربوط به عملكرد مالي از نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهيم كرد.

 

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

های مختلف های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروهجامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت

 0921های قرار گرفته شده در نمونه آماری در فاصله زمانی باشد. اطالعات و داده های آماری مربوط به شرکتمی

 جمع آوری خواهد شد. 0938لغایت 

ن تحقیق از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب برای انتخاب نمونه در ای

 نمونه به شرح زیر می باشد

 عضویت آن تداوم داشته باشد. 0938در بورس پذیرفته شده و تا سال  0921. شرکت باید پیش از سال 0

 ماه نداشته باشد. 6.شرکت در طول دوره تحقیق وقفه معامالتی بیش از 8

 ها منتهی به پایان سال شمسی باشد..دوره مالی شرکت9

 ها( نباشد.های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ و لیزینگ. شرکت جزء بانک و موسسات مالی) شرکت2

ها را اطالعات مربوط به عملکرد مالی آنها وجود داشته، به گونه ای که بتوان .دسترسی الزم به اطالعات آن5

 کنیم.استخراج 

صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده  09شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از  001با اعمال محدودیت های فوق 

 است.

مسئولیت 

پاسخگوئی 

هااجتماعی شرکت  

 کارکنان

 مشتریان

 نهادهای جامعه

 محیط زیست

 عملکرد مالی شرکت

 ها
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 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

داده های مورد نیاز در مورد متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامه،  نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس 

راق بهادار گردآوری شده و سپس با جمع بندی و محاسبات مورد نیاز در صحفه گسترده نرم افزار اکسل برای او

 تجزیه و تحلیل آماده شده است و تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از روش معادالت ساختاری استفاده خواهد شد.

های ای از سازهیک ساختار علی خاص بین مجموعه Structural Equation Modelمدل معادالت ساختاری یا 

غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادالت ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار 

گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای کند و یک مدل اندازهعلی بین متغیرهای پنهان را مشخص می

و   lisrelنرم افزارهای پرکاربرد در زمینه معادالت ساختاری می توان از   کند.یف میمشاهده شده را تعر

smartpls  می باشد از نرم افزار  811استفاده کنیم. از آنجا که تعداد اعضای نمونه زیرsmartpls  استفاده خواهیم

 کرد.
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 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -5

 

 خير  باشد؟  بلي مينياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي  آيا براي انجام تحقيقات

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشـگاه، تجهيـزات، مـواد و وسـايل مـورد نيـاز در ايـن        

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل يازتجهيزات مورد ن نوع آزمايشگاه

 
 

 
  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:                 امضاء استاد راهنما:                 
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 انجام تحقيق: بندی زمان -6

 

اي( و مدت زمان ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است كليه فعاليت تذكر:

بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش

 االمكان رعايت گردد.حتي

 
 تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار ها و مراحل اجراييبندی فعاليتبيني زمانپيش

 

 شرح فعاليت رديف

زمان 

 كل

 )ماه(

 های سال ماهتفکيک زمان اجرا به 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

             ماه 1 تهيه پروپوزال و تصويب آن  1

             ماه 2 ای مطالعات كتابخانه 2

             ماه 1 جمع آوری اطالعات  3

             ماه 1 هاتجزيه و تحليل داده 4

             ماه 1 نتيجه گيری  5

6               

7               

        

 توجه:
 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتيهاي اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد طالعاتي و اجرايي پايانبيني مراحل محداقل زمان قابل قبول براي پيش -2
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 فارسی: منابع

 35-38 صص ؛22 ش پژوهش، فصلنامه ها؛شرکت اجتماعی مسئولیت "(0926فاطمه) براتلو؛ .0

 اجتماعی پذیری مسئولیت بین رابطه بررسی (.0931ثقفیان،حامد) مجید، خلیلی؛ ناصر، صنوبر، .8

 ص ؛2 ش ،8 سال بازرگانی؛ مدیریت هایکاوش پژوهشی– علمی فصلنامه ها.شرکت مالی عملکرد با

82-91 

 مسئولیت بین ارتباط بررسی کرد هزینه باید بودن مفید برای آیا (0923)بیژن پور، .خواجه9

 ایران در خارجی گذاری سرمایه نشریه مالی. عملکرد و اجتماعی

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114000705
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114000705
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268114000705
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431912000436
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431912000436
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431912000436
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 عملکرد با اجتماعی مسئولیت رابطه "(0930محمود) الدین؛ معین غزل، صادقی؛ صالحی، .عرب2

 ،9 س حسابداری، تجربی هایپژوهش "انتهر بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی

 5-0 ص ،3 ش
 

 

 

 

 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخ   امضاء                 خانوادگي دانشجو: و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

 

 ختاري   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

 
 

 

....... با حضور اعضاي شوراي گروه تخصصي ......................................... در تاريخ ............................ در محل .....................

 ................................................................نامه آقاي/خانم ............................... با عنوان ..................مربوطه تشكيل و موضوع پايان

.................................................................................................................................................................................................... 

 بررسي و به تصويب رسيد. 

 
 اعضای شورا ی گروه تخصصي

 توضيحات              امضاء نام و نام خانوادگي رديف

1    

2    

3    

4    

5    
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 تاريخ:                 امضاء                                       خانوادگي مديرگروه: نام و نام
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 ه: گاپژوهشي( دانشصورتجلسه شورای ) -9
     

 
 

 
 تاريخ   امضاء                                        ي مدير پژوهشي واحد:      نام و نام خانوادگ

 

 تاريخ   امضاء                 ي معاون پژوهشي واحد:و نام خانوادگ نام

 

 تاريخ   امضاءواحد:                                                         خانوادگي رياست نام و نام

 



18 

 

 

  


