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 چکیده 

 
های پذیرفته یب واکنش سود در شرکتهدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی شرکت و ضر

بینی نشده به عنوان متغیر در این پژوهش مسئولیت اجتماعی و درآمدهای پیشباشــد. شده در بورس اوراق بهادار تهران می

روش تحقیق بکار  مستقل و نسبت بازده دارایی، نسبت قیمت به ارزش دفتری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

فته شده توصیفی است. از سوی دیگر نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق از نوع گر

های پذیرفته شده باشد.این پژوهش رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی و ضریب واکنش سود در شرکتهمبستگی می

شرکت مورد بررسی قرار داده  105را در  1393الی  1389از سال  ساله 5در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره زمانی 

همچنین برای تحلیل  کنیم.است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات تحقیق، از رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده می

فرضیه اول بین  های انجام شده دردهد که طبق آزموننتایج پژوهش نشان می ها از نرم افزار استفاده خواهد شد.فرضیه

مسئولیت اجتماعی شرکت و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، پس فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع 

های انجام شده در فرضیه دوم مؤید آن است که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نسبت قیمت شرکت شود. همچنین آزمونمی

دهنده های انجام شده در فرضیه سوم که نشانمعنی داری وجود دارد و همچنین بر طبق آزمونو ارزش دفتری رابطه مثبت و 

آن است که بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بنابراین 

را بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی شرکت و ها رابطه مثبت و معنی داری های انجام شده بر روی فرضیهبطور کلی آزمون

 دهد.ضریب واکنش سود را نشان می

 

 

 مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی شرکت، ضریب واکنش سودواژگان کلیدی : 
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 مقدمه 

اجتمـاعی و   یک مساله اساسی در اقتصاد و کسب و کار پایداری و تداوم رشد و توسعه اقتصادی است که وابسته به فعالیـت مسـئولیت  

توانند ایجاد ثروت، ای بیان شده مبنی بر اینکه واحدهای تجاری میهای اخیر نظریههای مدرن است. در سالگذاری در شرکترفتار سرمایه

ی حفـ   که بـرا شان را بهبود بخشند. در صــــورتی شان را تقویت کرده و رقابتاشتغال و نوآوری کنند که بازار را تأمین نمایند و فعالیت

اند همکاری نمایند. لذا جهت مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماع در اندازی آن نقش اساسی داشتهاجتماعی که خود در راه

ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل نشوند. به عبارت دیگـر  ها به گونهآن امتداد است. و تالش بر این بوده است که سود و زیان سازمان

ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی خود بدانند، بلکه باید خود را جزئی از یک کل یعنی محیط بیرون و اجتماع بداننـد و بایـد   مانساز

دهنـده آن اسـت کـه    های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد. افزایش شواهد تجربی، نشانها در راستای آرمانهای آناهداف و فعالیت

 های اجتماعی و افزایش سود سهامداران شود.تواند منجر به پیشرفتاعی میمسئولیت اجتم

ی هـای بـا   برای حساسیت اجتماع نسبت به مسئولیت اجتماعی و برای افزایش بازار شرکت به جـای هزینـه   CSR توان از مفهوممی

صادی و زیست محیطی یک بنگاه اقتصـادی اسـت.   تبلیغات استفاده کرد. مسئولیت اجتماعی هزینه نیست؛ به نوعی مدیریت اجتماعی، اقت

ها نه تنها باید مسئولیت کارایی عملیات شرکت تحـت کنتـرل خـود را تقبـل کننـد، بلکـه       درحال حاضرودرشرایط کنونی، مدیریت شرکت

تصادی ناگزیر هستند در زنند، نیزمسئولیت دارند. واحدهای اقت بیشمار اجتماعی دامن میدهند و به مشکالدرازای هراقدامی که انجام می

های اجتماعی خود را نیز برعهده بگیرند و در پی ش کنند تا مسئولیتش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار، تالکنار تال

روندان، ــــ محیط زیست، رفـاه اقتصـادی شه   ها برثیر فعالیت آنأها از قبیل تاجتماعی خود باشند. عملکرداجتماعی شرکت عملکرد بهبود

هـای مـالی مرسـوم    کنندگان، معیاری کیفی اسـت کـه درصـورت   ن اقتصادی ونیزدرك نیازهای مصرفهای کالزایی، بهبود شاخصاشتغال

ثیراتی که أها وتکه ذینفعان هرشرکت، ازعملکرداجتماعی شرکتازقبیل ترازنامه وصورت سود وزیان موردغفلت واقع شده است. لذابرای این

 .شودها احساس میها دارد آگاه شوند، نیاز به افشاهای اجتماعی توسط شرکتیط زیست، زندگی، رفاه، اشتغال و غیره آنبرکیفیت مح

 بیان مسئله

گذاران، های مختلف توسط سرمایهها موضوعی جدید در ادبیات و تحقیقات حسابداری به شمار رفته و از جنبهمسئــولیت اجتماعی شرکت

ای هایی هستند که به گونهگذاری در شرکتن و محققین مورد توجه قرار گرفته است. امروزه سهامداران خواهان سرمایهگران مدیراتحلیل

 دهند.های اجتماعی را انجام میمناسب مسئولیت

نه یال گذشته در زمسی سی هستند که طی و، بال، کوتاری، واتز از جمله پژوهشگرانیف، چی، شاو، امانوئللو، والتر، آریجوسکیهاگرمن، ژم

و  ,ن نکته است که سودیاز ای ن مطالعات حاکیج ایه به مطالعه پرداخته اند. نتایواکنشهای سهامداران به سود شرکتها در بازارهای سرما

، یت، اثر اهرمد شرکت، اندازه شرکیکنترل عوا :اطالعات مرتبط با سود عبارتند از .رگذار استیسهام تاثی اطالعات مرتبط با سود، بر بازده 

 (FANO NASIR,2008ر پارامتر های مرتبط. )یانتخاب حسابرس و سا

کند و این کار را با دهـد کـه مـدیر بـرای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده میمعتقدند، که مدیریت سود زمانی رخ می

أثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقـام حسابداری گزارش شده ی عملکرد واقعی یا برای تهدف گمراه کردن برخی از سهام داران درباره

 (Healy & Valen ,1999) .دهدبستگی دارند، انجام می

 ،2001) تعهد شرکت به اسـتفاده از منـابعش در راه منفعت رسانی به جامعـه و بهبـود رفـاه در جامعـه از محـل عایـدات شـرکت

koku)ی شرکت ها با روابط بین شرکت ها و جامعه سر و کار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی . به طور کلی، مسئولیت اجتماع

 .تأثیرات فعالیت شرکت ها روی افراد و جامعه می پردازد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 برای تالش بیشتری جامعه بیشتر باشد، توقعات با شرکت هایفعالیت ناسازگاری احتمال هرچه که کندمی پیشنهاد دیدگاه این همچنین

 (Deegan، 2007اجتماعی شرکت نیازاست. ) مسئولیت اطالعات افشای طریق از فرآیندها بر تأثیرگذاشتن

ی های آگاهانه در محدودهای به نام مدیریت سود منجر گردیده است. مدیریت سود، به عنوان فرآیند برداشتنگامکه این امر به ایجاد مقوله

دن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است، که عمل نزدیک کردن سود ی حسابداری برای رساناصول پذیرفته شده

 (1386نظری و کریمی زند،گیرد. )مالگزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می

ها یافتند، بین ابهام در منتظره پرداختند. آنها و سودهای غیربینی سود و اثر آن بر ارتباط میان بازدهبه بررسی اثر ابهام در آنالیزهای پیش

ها با  است اعالم سود، تأثیر هایی که ابهام در سود آنی سیستماتیک وجود دارد؛ بهطوریکه شرکتسود و مفهوم اطالعات سود رابطه

رد اعالم سود، تأثیر بیشتری بر ها ابهام کمتری داهایی که سود آنبینی نشده قیمت سهام دارد. از طرفی شرکتکمتری بر تغییرات پیش

 های با ابهام پایین های با ابهام با  در سود ضریب واکنش سود کمتر و شرکتبینی نشده قیمت سهام دارد. بهعبارتی شرکتتغییرات پیش

 (.686-306،ص1997. )ژورنال حسابداری مالی،در سود ضریب واکنش سود با تری دارند

 

های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان شود که صاحبان سهام سرمایه و بنگاههایی گفته میفعالیت به مجموعه مسئولیت اجتماعی:

 دهد.یک عضو مؤثر و مفید در جامعه انجام می

کنند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در گریفن و بادنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می

 کند، انجام دهد.ای که در آن فعالیت میحف ، مراقبت و کمک به جامعه جهت

ای است نویسند: مسئولیت اجتماعی وظیفه( در کتاب فرهنگ مدیریت در مورد مسئولیت اجتماعی می1998درك نریچ و هنیرساورد )

کنند بگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل یبرعهده مؤسسات خصوصی به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار م

های غیراخالقی و آگاه کردن مصرف کننده از است بر وظایفی مانند: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت

 ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه. کیفیت محصو ت. همچنین وظیفه

یت، مسئولیت اجتماعی به گونه عام و اصول اخالقی به گونه خاص به بخش جدایی ناپذیر از مباحث تدوین و اجرای در متون مدیر

 استراتژی تبدیل شده است.

 شامل ذینفعان کلیه منافع است که ایگونه به سازمان هایارزش و هافعالیت میان اتحاد و پیوستگی اجتماعی مسئولیت از منظور

 باید سازمان دیگر عبارت به گردد. سازمان منعکس عملکرد و هاسیاست در جامعه، عموم و گذارانسرمایه کارکنان، یان،سهامداران، مشتر

 از مستقل ایگونه به عمومی رفاه بهبود جهت در و داشته باشد مسئولیت احساس جامعه به نسبت و بداند اجتماع از جزیی را خود همواره

 (2002جونکر، .ج و بکت.ر). کند تالش شرکت مستقیم منافع

 عملکرد مالی

های متعددی برای ارزیابی کنند. روشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی میگزارش  کنندگاناستفاده

 عملکرد وجود دارد. 

اهمیـت زیـادی بـرای اسـتفاده کننـدگان      ها از های مالی است که سود گزارش شده در آنحاصل سیستم اطالعات حسابداری، گزارش

-های خود را بر آن اساس انجام میبرخوردار است و سرمایه گذاران با اتکاء به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی
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ت و عدد دوم، ضریب آید. عدد اول، سود شرکدهند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل ضرب دو عدد به دست می

های حسابداری ارزیابی عملکرد ارزش یک شرکت تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، تبدیل سود به ارزش است. در مدل

 نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است. 

 

 ضریب واکنش سود

 های بازارهای سرمایه صورت گرفته است. های سهامداران به سود شرکتی در خصوص واکنشمطالعات زیاد

دهیم و واکنشی که بازار در های بورس اوراق بهادار تهران برای بازدهی سهام مورد بررسی قرار میتأثیر سود اعالمی توسط شرکت

شود. و مورد ( شناخته میERcتحت عنوان ضریب واکنش به سود ) شود. این واکنشدهد سنجیده میمقابل سود اعالمی از خود بروز می

 (1392فرد و همکاران، گیرد.)حمیدرضا وکیلیگیری قرار میاندازه

 بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران 

 اهمیت تحقیق

گذاری در بازارهای سرمایه بخصوص بورس اوراق های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایهامروزه به دلیل گسترش فعالیت

 بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیم درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه.

سازد. ح میمطر اجتماعی پذیری مسئولیت قالب در را هاشرکت اهمیت با نقش پایدار توسعه راستای در دولت اجتماعی اهداف تحقق

 به سودآوری به تمرکز صرف بجای هاآن به امروزه و باشندمی دولت اجتماعی اقتصادی، بخش مکمل خصوصی و دولتی از اعم هاشرکت

 توسعه مهمتر همه از و کار نیروی اشتغال، سالمت زیست، محیط همچون مختلف هایزمین در دولت هایدغدغه حل در راهکاری عنوان

 .شودمی نگریسته سبز بازاریابی اهدیدگ با پایدار

های پذیرفته شده در این پژوهش در صدد بررسی رابطه بین مسولیت اجتماعی، عملکرد مالی شرکت و ضریب واکنش سود در شرکت

 بورس اوراق بهادار تهران است. 

 پیشینه داخلی 

 شده در پذیرفته هایشرکت در سهام صاحبان حقوق هزینه و هاشرکت اجتماعی پذیری مسئولیت رابطه"(، 1393سرافراز ) حاجیها و

 توجه با شرکت 65 تعداد و جامعه عنوان به بورس در هاشرکت کلیه حاضر تحقیق در دادند. قرار بررسی مورد را "تهران بهادار اوراق بورس

 با داریمعنی  و رابطه معکوس اجتماعی یپذیرمسئولیت داد نشان هایافته اند.بوده نمونه عنوان به تحقیق در نظر مورد هایویژگی به

 .دارد سهام صاحبان حقوق هزینه

های پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق    (، به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و کیفیت سود شرکت1393جلیلی و همکاران)

د اعضای هیأت مدیره، داشتن گواهینامـه حفـ    های رایگان، تعدابهادار تهران پرداخته است. معیارهای مسئولیت اجتماعی شامل )آموزش

های تحقیق، توسعه و تبلیغات( و معیارهای مدیریت سود شامل قـدر مطلـق اقـالم تعهـدی اختیـاری      استانداردهای زیست محیطی، هزینه

عیارهای کیفیت سود های اختیاری غیرعادی )مهای تولیدی غیرعادی و هزینه)کیفیت سود ساختگی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه

هـای پـژوهش بـدون دخالـت محقـق      باشد. این پژوهش از نوع پس رویدادی و کاربردی بوده و همچنین بـدین علـت کـه داده   واقعی( می

باشد، به های نیمه تجربی بوده و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی، همبستگی میگردآوری شده از نوع پژوهش

های ترکیبی اثرات ثابت و اثـرات تصـادفی   ها با استفاده از دادهها، ابتدا مدلهای این پژوهش جهت انجام آزمون فرضیهظور تخمین مدلمن

ها با استفاده از مدل، به بررسی پایای متغیرها، بررسـی ناهمسـان واریـانس مـدل و     سال شرکت برآمد شدند. قبل از آزمون فرضیه 7برای 

 مدل پرداخته شده است. بررسی هم خطی
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 پذیرفتـه  هـای شـرکت  در نهادی مالکیت و اجتماعی مسئولیت افشای رابطه بررسی" عنوان با پژوهشی در ،(1393)و حجامی  پورعلی

 با زیست محیط و تولید اجتماعی، مشارکت کارکنان، روابط به مربوط اطالعات افشای میزان بررسی به ،"تهران بهادار اوراق بورس در شده

 و اجتمـاعی  مسـئولیت  افشـای  بین دارمعنی منفی رابطة از حاکی پژوهش هاییافته. پرداختند کورد بررسی هایدر شرکت نهادی مالکیت

 .باشدمی نهادی مالکیت با فوق موارد افشای میزان

حسابرسی پرداختند. تحقیق (، به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود و اثر تعدیل کنندگی، کیفیت 1395شیرافکن )

گیرد. نتایج بدست آمده نشـان  را در بر می 1389-1393ی زمانی شرکت پذیرفته شده در بوروس اوراق بهادار است که دوره 60مربوط به 

متغیـر  داری دارد، همچنـین  داری با متغیر کیفیت سود رابطه منفـی و معنـی  دهد که متغیر مسئولیت اجتماعی با توجه به سطح معنیمی

داری کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل کننده، و رابطه بین کیفیت سود و گزارشــگری مسئـولیت اجتماعی تـأثیر مثبـت و معنـی   

 دارد.

های خانوادگی پذیرفته شـده در بـورس   تأثیر حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت(، به بررسی 1395جوکار )

 پردازد.ان میاوراق بهادار تهر

هـای پذیرفتـه شـده در    شرکت خانوادگی از بـین شـرکت   30 در این پژوهش، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین و با انتخاب

نتایج تحقیق حاکی از این است که بین میزان سـهام   .آزمون شده است 1393 تا 1387 ساله، 7 بورس اوراق بهادار تهران طی بازده زمانی

 های خانوادگی رابطه منفی و معنی داری وجـود دارد و بـین نسـبت مـدیران غیرمسـتقل     با افشای مسئولیت اجتماعی شرکتهیأت مدیره 

های خانوادگی رابطه مثبت و معنی داری وجـود دارد و بـین تعـداد جلسـات     در هیأت مدیره با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت( موظف)

لذا بین حاکمیت شرکتی . داری وجود داردهای خانوادگی رابطه مثبت و معنیاجتماعی شرکت هیأت مدیره در هر سال با افشای مسئولیت

 .داری وجود داردباشد نیز رابطه معنیهای خانوادگی که فرضیه اصلی تحقیق میبا گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت

 پیشینه خارجی 

 (sarvas el at, 2013 ،)از تحقیـق  حاصـل  نتــایج .پرداختند شرکت بر ارزش اجتماعی پذیریمسئولیت تأثیر عنوان با پژوهشی در 

 طریـق  از مـردم  عمـوم  آگاهی و یا مشتریان آگاهی میزان که هاییشرکت در شرکت، ارزش با اجتماعی پذیری مسئولیت که دهدمی نشان

 است پایین مردم عموم و یا مشتریان آگاهی که هاییشرکت و برای دارد وجود مثبت رابطه باشد، بیشتر دهدمی انجام شرکت که تبلیغاتی

 در شـرکت  و ارزش اجتمـاعی  پـذیری مسـئولیت  رابطه بر آگاهی تأثیر داد که نشان تحقیق همچنین .باشدمی منفی و یا ضعیف رابطه این

 .است منفی دارند اجتماع در کمی شهرت که هاییشرکت مورد

(Safana el at,2013  ،)نتیجـه  ایـن  بـه  "انـدونزی  از شواهدی عملکرد و هاشرکت اجتماعی پذیریمسؤولیت" عنوان با ایمقاله در 

 داریمعنـی  مثبت تأثیر مالی اهرم و سودآوری شرکت، اندازه اجتماع، و کارکنان حوزه در هاشرکت اجتماعی پذیری مسئولیت که رسیدند

 .گذاردمی تأثیر هاشرکت عملکرد سطح بر اجتماعی مسئولیت بنابراین .دارد سهام قیمت بر

 (Garsiya el at,2014)، کـه  رسـیدند  نتیجه این به فرانسوی المللیبین مالی غیر شرکت 575 از متشکل نمونه یک از در پژوهشی 

 .دارند اجتماعی مسئولیت هایافشاگری سطح افزایش به بیشتری تمایل مستقل مدیران

( Lazarva,2015،) نتیجه این به خانوادگی هایشرکت در اجتماعی مسئولیت بر افشای قلمست مدیران نقش عنوان با در پژوهشی 

 هایشرکت که مواردی در اما. است مرتبط اجتماعی مسئولیت اطالعات افشای با تر سطح با مدیران استقالل با ی نسبت که رسیدند

 مدیران زیرا شودمی اطالعات افشای با مثبت ارتباط کاهش باعث نتیجه در ندارند را استقالل این مدیران باشند مستحکم خانوادگی

 رابطه مدیره هیئت اندازه. بگیرند قرار تأثیر تحت آشنا و شخصی روابط حتی یا و شانهایخانواده توسط شدت به است ممکن مستقل

 هایافشاگری اهشک به تمایل خانواده اعضای رفتار به توجه با مستقل مدیران و دارد اجتماعی مسئولیت افشاگری سطح با مثبتی

 .ذینفعان دیگر منافع برطبق نه دارند خانوادگی منافع اساس بر گیریتصمیم به متمایل مستقل مدیران و دارند اجتماعی مسئولیت

 هدف اصلی تحقیق
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ار های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادتعیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی شرکت و ضریب واکنش سود در شرکت

 باشد.می

گذاران و سهــامداران در بینانه آن است. سرمایه مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به اطالعات درست، بموقع و تحلیل دقیق و واقع

های آتی دارند و بدیهی است که تعیین این ارزش، منوط به ها در سالبینی ارزش سهام شرکتخصوص خرید سهام نیاز به بررسی و پیش

های مالی و گزارشات مالی به ها و پایداری و ثبات آن در آینده است. سودهای گزارش شده در صورتینی قدرت سودآوری شرکتبپیش

های تواند به طور مناسب قدرت مؤسسه را در ایجاد جریانهای شخصی، نمیها و ارزیابیدلیل استفاده از حسابداری تعهدی و وجود قضاوت

ای بوجود آمد تا . لذا در بعد مسئولیت اجتماعی و عملکرد آن بر ضـــریب واکنش سود شرکت ضرورت ویژهنقدی مطلوب منعکس نماید

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم.برای نقش مسئولیت اجتماعی، عملکرد شرکت

 اهداف کاربردی

 بین کردن شکاف پر همچون اهدافی به بتوانند اجتماعی ئولیتمس بسوی حرکت با هاشرکت که است این تحقیق، این کاربردی هدف

 انتخاب و اولویت توسعه بازار، برای ابزاری عنوان به شرکتی اجتماعی مسئولیت شرکت، بیرونی تصویر و شرکت در شده انجام هایفعالیت

 برد برد رابطه یک و کند پیدا دست همراه آورد، به شرکت برای تواندمی را افزوده ارزش بیشترین که شرکتی اجتماعی مسئولیت هایفعالیت

 .نماید فراهم را شرکت برای هم و جامعه برای هم مشترك ارزش خلق و

هدف کاربردی تحقیق: یکی از نهادهای مهم و فعال در بخش مالی اقتصاد، بورس اوراق بهادار که از طریق فراهم کردن و تسهیل اسکان 

ای در تحقق کارکردهای بخش مالی اقتصاد از مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار نقش قابل مالحظه داد و ستد ابزارهای مالی برای

ها ایفا گذاری و تسهیل تأمین مالی شرکتها به مولدترین سرمایهاندازهای راکد، تشکیل سرمایه، تخصیص سرمایهآوری پسجمله جمع

تواند سازمان بورس و اوراق بهادار را یاری دهد و همچنین در دسترس بودن می کند به همین جهت اطالعات و تحقیقات به روزمی

های بورس و در آخر بررسی رابطه بین مسئولیت اطالعات کافی برای محققین و دانشجویان، تعیین عملکرد و واکنش سود برای شرکت

 ست.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ااجتماعی و واکنش سود شرکت

 

 های تحقیقفرضیه

 افـزایش اعتبـار   مزایا، و حقوق افزایش چون اهدافی مدیران که حالی در هستند، خود شخصی منافع کردن حداکثر بدنبال افراد همة

 ایرفتارهـ  بـر  برای نظـارت  کافی انگیزه و منابع از کالن سهامداران متمرکز، مالکیت دارای هایشرکت در دارند. مدنظر را غیره و ویژگی

های تحقیق به شرح های پیشین و برای پاسخ به سوال فوق، فرضیهبا توجه به ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تحقیق .برخوردارند مدیریت

 زیر تدوین شوند:

 فرضیه اصلی

 داری وجود دارد.ی معنیها رابطهبین مسئولیت اجتماعی ، عملکرد شرکت و ضریب واکنش سود در شرکت

 عیی فرهافرضیه

 دار وجود دارد.بین افشاگری گزارشگری مسئولیت اجتماعی و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی -1

 دار وجود دارد.بین افشاگری گزارشگری مسئولیت اجتماعی و قیمت شرکت به ارزش دفتری رابطه معنی -2

 دار وجود دارد.و معنیبین افشاگری گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت  -3

 روش تحقیق
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های مـورد نظـر بررسـی و ارائـه     ای که هدف توصیف نمودن شرایط با پدیدهروش تحقیق بکار گرفته شده، روش توصیفی است به گونه

حقیـق از  باشد. از سوی دیگر، نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و براساس ماهیت و روش تهای تحقیق میراهکارها براساس یافته

باشـد؛ لـذا ایـن تحقیـق از نـوع      ها مبنای مورد استفاده در تحقیق مـی باشد. همچنین با توجه به اینکه اطالعات شرکتنوع همبستگی می

 باشد.باشد. تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی با رابطه بین مسولیت اجتماعی، عملکرد بر ضرایب واکنش سود میتحقیقات پس رویدادی می

 نه آماریجامعه و نمو

 سازند.مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترك باشند، یک جامعه آماری را می

گـردد. بـرای آزمـون    های آمـاری توصـیفی اسـتنباطی اسـتفاده مـی     ها از روشدر این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده

 کنیم.فرضیات تحقیق، از رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده می

استفاده  STATAافزار ها از نرمسازی خواهد شد. همچنین برای تحلیل فرضیهبندی و آمــاده، دستهExcelدر صفحه گسترده 

 خواهد شد.

 های توصیفی که مورد استفاده خواهند گرفت عبارتند از:روش

الـی   1389باشند. دوره زمانی پـژوهش از  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میجامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت

 های زیر انتخاب خواهد شد.انجام گرفته است و با لحاظ نمودن محدودیت 1393

 ی مورد بررسی توقف معامالتی نداشته باشند.هایی که در دورهالف( شرکت

 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند. 1389ها قبل از سال ب( شرکت

 ها در دسترس باشد.های آنداده هایی کهج( شرکت

 باشد.ها منتهی به پایان اسفند ماه مید( سال مالی آن

 ابزار گردآوری 

های تحقیق از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران  )شامل: ترازنامه و صورت سود های مورد نیاز برای آزمون فرضیهداده

ها، تدبیر پرداز و سایت های بورس گردآوری افزارهای تلخیص کننده اطالعات مالی شرکتلی و نرمهای ماو زیان و غیره(، گزارشات صورت

 خواهد شد.

 

 دار وجود دارد.بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی فرضیــه فرعی اول:

 از مدل:  

 
 

 دار وجود دارد.ی مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت شرکت به ارزش دفتری رابطه معنیبین افشای گزارشگر فرضیه فرعی دوم:

 از مدل:

 

 

 

 دار وجود دارد.بین اقشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت معنیفرضیه فرعی سوم: 

 از مدل:
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 های توصیفیآماره

 انحراف معیار ینمیانگ حداکثر حداقل عالمت اختصاری متغیر

افشای گزارشگری مسئولیت 

 اجتماعی  

CSR 005/0 112/0 03/0 017/0 

 LogTA 21/4 62/6 65/5 45/0 اندازه شرکت

 ERC 15/0- 71/0 32/0 29/0 ضریب واکنش سود

 BETA 09/1- 59/2 78/0 88/0 ضریب بتا

 ROA 16/0- 67/0 22/0 34/0 بازده دارایی

 PBV 36/0 08/19 67/5 69/7 نسبت قیمت به ارزش دفتری

 

 

 

 

 آزمون نرمال بودن

 متغیر شاپیروویلک داریسطح معنی 

 ولاجمله خطا فرضیه فرعی  31/0 841/0

 جمله خطا فرضیه فرعی دوم 49/0 55/0

 جمله خطا فرضیه فرعی سوم 17/0 68/0
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ها رو کند. آزمون نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادهدهنده نوع آمار مورد استفاده را مشخص مینرمال بودن متغیرها نشان آزمون

 ،باشددرصد می 5 با یها، داری  این آزمون برای تمامی دادهشود نتیجه سطح معنی دول مشاهده میطور که در جکند. همانمشخص می

 کند.ا رو مشخص میههای نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادههاست. دادهبیانگر نرمال بودن این داده

 آزمون فرضیه اول

0H :دار وجود نداردبین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی 

1H :دار وجود دارد بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی 

دار بودن مدل ( مؤید معنی 000/0( و سطح معنی داری )19/54ست. آماره والد)رضیه ادهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فنشان

دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. ضریب تعیین تعدیل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون والدریج نیز نشان

عنوان متغیر وابسته و متغیرهای ضریب بهنسبت بازده دارایی عنوان متغیر مستقل،بهمسئولیت اجتماعی شرکت باشد. متغیر می 17/0شده 

داری با توجه به سطح معنی مسئولیت اجتماعی شرکت شوند. متغیر بتا و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته می

نسبت بازده یرهای کنترلی ضریب بتا و شرکت بارابطه مثبت و مستقیم دارد. بین متغنسبت بازده دارایی ( در جدول زیر با متغیر 000/0)

بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی دار اینکه با توجه به دار وجود دارد.رابطه منفی و معنی دارایی 

مبستگی بدست آمده بین دو متغیر داری در همبستگی این است آیاهشود. مفهوم معنی، فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع میوجود دارد

توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا بین دو متغیر همبستگی وجود دارد.این موضوع که عدد بدست آمده معنی دار است یا خیر، از را می

مقدار ضریب  دهند. با به توان دو رساندن ضریب همبستگی،نشان می Rتر است.ضریب همبستگی را با خود عدد بدست آمده با اهمیت

دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین آید. ضریب تعیین نشان می(بین دو متغیر بدست می 2R(تعیین

 .باشدمی 17/0شود. این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد. که بر اساس نتیجه این فرضیه ضریب تعیین این تحقیق می
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ROAi,t=  + B1 CSRit + B2 LogTAi,t +B3 BETAi,t + εit 

 متغیر عالمت اختصاری ضریب zآماره   داریسطح معنی

000/0 54/3 13/0 CSR  مسئولیت اجتماعی 

011/0 64/2 28/0 Log TA اندازه شرکت 

004/0 98/2- 14/0- BETA ضریب بتا 

032/0 24/2 34/0 0β عرض از مبدا 

 

 والدآماره  19/54

17/0 

 D.W شدهضریب تعیین تعدیل

 89/1  داریسطح معنی 000/0

 

 

 های فرضیه دومآزمون

0H :دار وجود ندارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نسبت قیمت شرکت و ارزش دفتری رابطه معنی 

1H:دار وجود دارد. ارزش دفتری رابطه معنی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نسبت قیمت شرکت و 

دار بودن مدل ( مؤید معنی 000/0( و سطح معنی داری )46/51ست. آماره والد)دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه انشان

عیین تعدیل دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. ضریب تبرای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون والدریج نیز نشان

عنوان متغیر وابسته و بهقیمت شرکت و ارزش دفتری  نسبتعنوان متغیر مستقل،بهمسئولیت اجتماعی شرکت باشد. متغیر می 32/0شده 

با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت شوند.متغیر متغیرهای اندازه و ضریب بتا شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته می

رابطه مثبت و مستقیم دارد. بین متغیرهای کنترلی قیمت شرکت و ارزش دفتری  نسبت( در جدول زیر با متغیر 009/0داری ) سطح معنی

بین مسئولیت اینکه با توجه بهدار وجود دارد. رابطه منفی و معنی قیمت شرکت و ارزش دفتری  نسبت اندازه و ضریب بتا شرکت با

شود. ، فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید واقع میدار وجـود داردارزش دفتری رابطه مثبت و معنی  ت وقیمت شرک و نسبتاجتماعی شرکت 

( بین دو متغیر بدست می آید. 2R(دهند. با به توان دو رساندن ضریب همبستگی، مقدار ضریب تعییننشان می Rضریب همبستگی را با 

ته به وسیله متغیر مستقل تبیین می شود.این ضریب در رگرسیون کاربرد دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسضریب تعیین نشان می

 .باشدمی 32/0زیادی دارد. که بر اساس نتیجه این فرضیه ضریب تعیین این تحقیق 
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PBVi, t : :  +  CSRit +   LogTAi,t +  BETAi,t + εit 

 متغیر عالمت اختصاری ضریب zآماره   داریسطح معنی

009/0 74/2 19/0 CSR مسئولیت اجتماعی شرکت 

026/0 28/2 21/0 LogTA اندازه شرکت 

004/0 99/2- 43/0- BETA ضریب بتا 

048/0 05/2 956/0 C عرض از مبدا 

 آماره والد 46/51

 شدهضریب تعیین تعدیل 32/0

D.W 

 02/2 داریسطح معنی 000/0

 آزمون فرضیه سوم

0H :دار وجود ندارد.بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت معنی 

1H: دار وجود دارد.بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت معنی 

دار بودن مدل ( مؤید معنی 000/0( و سطح معنی داری )23/51ست. آماره والد)دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه انشان

دهنده عدموجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. ضریب تعیین تعدیل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون والدریج نیز نشان

عنوان متغیر وابسته و هعنوان متغیر مستقل، ضریب واکنش سود ببهافشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی باشد.متغیر می 28/0شده 

با توجه به افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شوند. متغیر ضریب بتا و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته می

زارشگری اینکه بین افشای گ( در جدول زیر با متغیر ضریب واکنش سود رابطه مثبت و مستقیم دارد. با توجه به000/0داری )سطح معنی 

شود.ضریب همبستگی مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت معنی دار وجود دارد، فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید واقع می

آید. ضریب تعیین ( بین دو متغیر بدست می2R(دهند. با به توان دو رساندن ضــریب همبستگی، مقدار ضریب تعییننشان می Rرا با 

شود. این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد. چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقــل تبیین میدهد که نشان می

 .باشدمی 28/0که بر اساس نتیجه این فرضیه ضریب تعیین این تحقیق 
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 ERCit = α0 +α1 CSRit + α2BETAi,t+ α3LOGTA+ εit 

 متغیر عالمت اختصاری ضریب Zآماره   داریسطح معنی

000/0 87/3 32/0 CSR  مسئولیت اجتماعی 

073/0 79/1 49/0 BETA ضریب بتا 

23/0 06/1 12/0 logta اندازه شرکت 

067/0 87/1 9/1 C عرض از مبدا 

 

 والدآماره  23/51

 شدهضریب تعیین تعدیل 28/0

D.W 

 91/1 داریسطح معنی 000/0

  

 هاون فرضیهخالصه نتایج حاصل از آزم

دتأیید/ ر  نتیجه حاصل از آزمون فرضیه  فرضیه  

دار وجود داردبین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنی اول  تأیید 

دار وجود دارد. بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و نسبت قیمت شرکت به ارزش دفتری رابطه معنی دوم

  

یدتأی  

 .دار وجود دارد.بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ضریب واکنش سود رابطه مثبت معنی سوم
 تأیید
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 گیری نتیجه

پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، راهبردی شرکت جامعه و اجتماع محلی و رفتار بین مسئولیت

پذیری اجتماعی و عملکرد ی ثبت بین دو متغیر مسئولیترابطه وجود ندارد. فقدان وجود رابطهها، کسب و کار با عملکرد مالی شرکت

های پژوهش به دلیل به پذیری اجتماعی را نادیده بگیرد. شاید این یافتهها باید اصل مسئولیتمالی، به این معنی نیست که سازمان

ها و ابعاد آن، به جای در پذیری اجتماعی سازمانگیری میزان مسئولیتبرای اندازهکارگیری معیارهای کوتاه مدت بوده و یا شاید بهتر بود 

 شد.نفعان سازمان در نظر گرفته میهای مدیران ارشد، نظرات ذینظر گرفتن پاسخ

تواند وناگونی میهای ایرانی، د یل گپذیری اجتماعی و عملکرد مالی در بین شرکتدار بین اتخاذ اصول مسئولیتی معنیفقدان رابطه

های ایرانی در تبدیل عملکرد اجتماعی بهتر به عملکرد مالی بهتر است. اگر داشته باشد. شاید یکی از د یل این امر، عدم توانایی شرکت

تان ت مثبتتر سازند و ذهنینفعان خود را نسبت به عملکرد اجتماعی خودآگاهها بتوانند سهامداران، مشتریان و به طور کلی ذیاین شرکت

 ها و در نتیجه عملکرد مالی بهتر خواهد شد.را تقویت کنند، این ذهنیت مثبت به طور قطع باعث کاهش هزینه

ای ندارد، همچنین بهبود توان گفت کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی سـازمان با بهبود عملکرد مالی آن و یا برعکس رابطهمی

ی آماری این پژوهش از لحاظ رفتار های عضو نمونهای ندارد، شرکتلکرد مالی آن و یا برعکس، رابطهرفتار کسب و کار سازمان با بهبود عم

کنندگان ها به مواردی چون پرداخت به موقع مطالبات تأمینقرار دارند. به بیان دیگر، این شرکتکسب و کار، در وضعیت نسبتاً مناسب

دمات پس از فروش و به طور کلی، بررسی و در نظر گرفتن نظرات، اعتراضات، شکایات و ی خمواد اولیه به جلب رضایت مشتریان، ارائه

 دهند.کنندگان مواد اولیه، توجه خوبی نشان میپیشنهادات مشتریان و تأمین

 های تحقیقپیشنهادهای حاصل از یافته

 گـذاران  ازده دارایی داشته باشد، لذا به سرمایهتواند اثر مساعدی بر بکه مسئولیت اجتماعی شرکت در بلندمدت میبا توجه به این

 ی مسئولیت اجتماعی شرکت را در نظر داشته باشند. گیری مقولهشــود که در زمان تصمیمپیشنهاد می

   با توجه به نتایج فرضیه ها به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان پیشنهاد می شود که برای تصمیم گیری عالوه بر سود و رونـد آن

 ( و روند آنها هم توجه نمایند.  اجزای تشکیل دهنده سود ) درآمدها و هزینه ها  به

  شـود  دار بین مسئولیت اجتماعی تحت تأثیر قیمت شرکت و ارزش دفتری پیشـنهاد مـی  ی مثبت و معنی توجه به وجود رابطهبا

تدوین استانداردها( جهت توجه بیشتر مدیران  حسابرسی )کمیته های نظارتی همچون بورس اوراق بهادار تهران و سازمانسازمان

های مناسب در ایـن زمینـه   ها و سیاستها در بلندمدت دستورالعملی مسئولیت اجتماعی، به عنوان عامل بقای سازمانبه مقوله

 اتخاذ نمایند.

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

که تحقیق و تفحص در مورد آن باعث بسط و گسترش  ها مفهومی تازه استپذیری اجتماعی شرکتدر ایران مفهوم مسئولیت

شود. لذا موضوعات زیادی در زمینه ای فراتر از شکل سنتی آن )یعنی فراهم ساختن اطالعات برای سهامداران( میحسابداری به حوزه

 رد بررسی قرار گیردتواند رابطه بین افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی و قیمت سهام مومسئولیت اجتماعی وجود دارد که می

شـود بـه   تواند حائز اهمیت باشد. بنابراین پیشنهاد مـی های آتی میهنوز موضوعات مختلفی در این زمینه وجود دارد که برای پژوهش

هـای مسـئولیت اجتمـاعی بـر عملکـرد مـالی و       منظور استفاده هرچه بیشتر از نتایج پژوهش و همچنین کمک به روشن شدن تأثیر مؤلفه

 واکنش سود به موضوعات زیر توجه بیشتری شود:ضریب 
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های زیست محیطی و ......... به عنوان جایگزین ای مسئولیت اجتماعی همانند شاخصهای کیفی اندازهگردد از شاخصپیشنهاد می -1

 شاخص عملکرد اجتماعی استفاده کنند.

 گیری گردد.نمونهگردد: دامنه بیشتری برای افزایش قابلیت اتکاء مدل پیشنهاد می -2

های اجتماعی شرکتی و معیارهای مالی اقتصادی شـرکتی )ماننـد، ارزش افـزوده، ارزش    گردد به بررسی رابطه بین مسئولیتتوصیه می -3

 .افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی( پرداخته شود

 ها پرداخته شود.بر میزان فروش و سودآوری شرکت ISO9000نامه به بررسی تأثیر دریافت گواهی -4

گردد به بررسی تأثیر معیارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی و سودآوری آتـی بـا تفکیـک صـنایع موجـود در بـورس تهـران        توصیه می -5

 پرداخته شود.

با توجه به اهمیت محتوای اطالعاتی سود حسابداری و همچنین اهمیت ضریب واکنش سود، انجام مطالعات بیشتر به روشن شدن  -6

 های زیر انجام شود:گردد تحقیقاتی در زمینهرو پیشنهاد مینماید؛ از اینمل مؤثر بر ضریب واکنش سود در ایران کمک میعوا

 بررسی تأثیر اندازه شرکت بر ضریب واکنش سود-

 محاسبه کیفیت سود بر اساس سایر مبنای ارزیابی کیفیت سود و تکرار تحقیق حاضر-

های اخالقی و بررسی تـأثیر آن بـر ضـریب    ای، ایدئولوژیده از سایر معیارهای اخالقی از قبیل تعهدات حرفهتکرار این پژوهش با استفا -7

 واکنش سود

 های اخالقیبررسی رابطه غیر خطی بین بازده دارایی و مؤلفه -8

 .م شودساله و همچنین صنایع مختلف انجا 15 یا 10 های آتی در دوره های زمانیپیشنهاد می شود، پژوهش -9

 های پژوهشمحدودیت

ها محدودیت مربوط به تحقیقاتی که در زمینه مسئولیت اجتماعی رایج است. به عبارت دیگر، تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آن -1

 ها بر نتایج تحقیق دور از ذهن نیست.خارج از دسترس محقق است و امکان تأثیرگذاری آن

های تحقیق است، تحقیقات در زمینه مسئولیت اجتماعی بیشتر به صورت کیفی و گردآوری دادهمحدودیت دیگر مربوط به میزان و  -2

 توان یافت.های آماری کمتری را میباشد و نمونهتوصیفی می

ن باشند و ممکهای مالی ارائه شده به طور کلی قابل تعمیم نمیها وجود تورم است که به دلیل وجود تورم صورتاز دیگر محدودیت -3

 است آمار دقیق و اطالعات مفیدی را به ما ارائه ندهند.

  تر باشد.در صورت امکان تمرکز بر صنعت در تحلیل ضریب واکنش سود و اثرات سود اعالمی بر بازدهی مناسب -4
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 فارسی منابع 

های پذیرفته بان سهام در شرکتها و هزینه حقوق صاح(. بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت1393حاجیها و سرافراز ) -

 شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

های پذیرفته شده در بورس اوراق (. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت1391حجامی ) -

 یالن. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گبهادار تهران، پایان

های خانوادگی پذیرفته شده در بورس (. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت1395جوکار، زینب ) -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر.اوراق بهادار تهران، پایان

هـای پذیرفتـه شـده در بـورس     پذیری اجتمـاعی شرکتیت سود و مسئولیت(، بررسی ارتباط بین کیف1393جلیلی، صابر؛ قیضر، فرزاد ) -

 اوراق بهادار تهران.

کنندگی، کیفیت حسابرسی در بورس اوراق (. بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود و اثر تعدیل1395شیرافکن، فاطمه ) -

 سالمی واحد بوشهر. ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزادی انامهبهادار تهران، پایان
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