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 چکیده

از  این پژوهش. باشدمی انگذارسرمایه یاحساس شیو گرا یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یبررسهدف پژوهش حاضر 

نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود 

قرار گرفته است، در ردیف مطالعات  لیوتحلهیتجزاطالعات، از طریق اطالعات گذشته مورد  یآورجمعمتغیرها با استفاده از 

شرکت از طریق  801. در مسیر انجام این پژوهش، یک فرضیه تدوین و شودمی ندهتوصیفی و از نوع پس رویدادی گنجا

های مربوط به متغیرهای و داده شدهانتخاب 8931تا  8930 ساله بین 7به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی  یریگنمونه

قرار گرفتند. نتایج  وتحلیلتجزیهمورد  81تا نسخه آماری استا افزارنرماکسل با استفاده از  افزارنرمپژوهش بعد از گردآوری در 

 رابطه مستقیم وجود دارد. انگذارسرمایه یاحساس شیو گرا یاجتماع تیمسئول نیبنشان داد  هافرضیهحاصل از آزمون 

 

 .انگذارسرمایه یاحساس شیگرای، اجتماع تیمسئول نیب: کلمات کلیدی



Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between social responsibility 

and the emotional tendency of investors. This research is descriptive in terms of its nature and 

method, and in terms of its purpose, is an applied research and since in the present research the 

status of existing variables has been analyzed using information gathering through past 

information, in a series of descriptive studies And post-event type. In the course of this 

research, a hypothesis was formulated and 108 companies were selected through systematic 

elimination sampling for the period of 7 years between 2011 and 2017, and the data related to 

the research variables after the collection in Excel software using software STATA version 15 

was analyzed. The results of the hypothesis test showed a direct relationship between social 

responsibility and the emotional tendency of investors. 
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