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های  ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت 

ای و بنیادی است، چرا که از طریق طراحی مدلی تدوین الگویی  پژوهش یک پژوهش توسعه باشد. این اجتماعی می 

گشای سایر مطالعات و  های اجتماعی راه ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت جهت بهبود رتبه اعتباری شرکت 

کیفی )آمیخته( استفاده شده است. قلمرو    – باشد. بعالوه در این پژوهش از رویکرد کمی  برخی مشکالت اعتباری می 

باشد. جامعه آماری تحقیق  گیرد. قلمرو مکانی این پژوهش کل کشور می را دربر می   1399زمانی این پژوهش سال  

شرکت های خصوصی و دولتی می باشد که تعداد   ابرسی و حسابداری متخصصین و اساتید حوزه حس تمامی  حاضر  

نتایج پژوهش نشان داد   . شد  برآورد  نفر  384جدول مورگان   به  توجه  با  آماری  ی نمونه  آنها نامحدود می باشد. حجم 

اده بنیاد  های اجتماعی از طریق د ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت کننده رتبه اعتباری شرکت عوامل تعیین که  

گر،  )گرندد تئوری( انجام شده است. حاصل این فرآیند شش مقوله اصلی )شرایط عّلی، پدیده محوری، شرایط مداخله 

مصاحبه صورت پذیرفت که بر اساس    20الگوی پارادایمی تدوین الگو،  در    است.   ای، راهبردها و پیامدها( شرایط زمینه 

مقوله بنیادی، مقوله سازمانی، مقوله محیطی، مقوله تخصصی، مقوله تعهد سازمانی، مقوله اهداف سازمانی، مقوله    16آن  

ای، مقوله پیشرفت،  راهبردی )مدیریتی(، مقوله ساختاری، مقوله انسانی، مقوله دانش مقوله الزامات، مقوله محیط حرفه 

ها مبتنی بر گزارشگری  الگوی بهبود رتبه اعتباری شرکت به عنوان ابعاد  مقوله حمایتی، مقوله  مبنایی و مقوله کارایی  

نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد بین عوامل عّلی و عوامل    به دست آمد.   های اجتماعی مالی و مسئولیت 

  ین عوامل مداخله ای و عوامل راهبردی، ب   پدیده محوری، بین عوامل پدیده محوری و عوامل راهبردی، بین عوامل زمینه 

 گر و عوامل راهبردی و بین عوامل راهبردی و پیامدها رابطه معناداری وجود دارد.  
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 مقدمه   1

ها تحت تأثیر بیشتر از سایر ریسکها و مؤسسات مالی را  ها، شرکتهایی که بانکیکی از ریسک

ویژه در وضعیت اقتصادی جهان، ریسک اعتباری بهها  آن  قرار داده است و یکی از مشکالت اساسی

ها، به خود جلب کرده است.  ، که توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی را در تمام زمینهاست

بازار در  اعتباری شرکت  رتبه  تنزل  موجب  که  اعتباری  می  ریسک  اصلیمالی  منبع  شود  ترین 

. استگذاران اوراق بهادار ها و سرمایهرو مورد توجه بانک های اعتباری است و ازاین ریسک دارایی

شود. این  تنزل این رتبه منجر به مشکالتی در بازار تأمین اعتبار و بازارهای هدف محصول نیز می

ن تسهیالت توانایی بازپرداخت اقساط بدهی  کنندگاشود که دریافتریسک از این جهت ناشی می

ها مدیریت صحیحی در کنترل ریسک اعتباری نداشته  خود را به بانک نداشته باشند. اگر شرکت

شوند. به همین  است؛ مواجه میها آن  باشند با خطرات زیادی از جمله ورشکستگی که مهمترین

های بسیاری رد توجه قرار گرفته، و روشدلیل ارزیابی ریسک اعتباری در بین پژوهشگران بسیار مو

ترین موضوعات مطروحه در ادبیات مالی و حسابداری،  برای ارزیابی آن ارائه شده است. یکی از مهم

های مالی و استفاده از اطالعات حسابداری توسط بازیگران مختلف بازار ¬چگونگی تفسیر صورت

انی جهت دستیابی به اطالعات موردنیاز  سازمترین منبع اشخاص برونهای مالی مهماست. صورت

بنگاهاست توان سودآوری  درباره  اطالعات مفید  ارائه  با  زیان  و  بین، صورت سود  این  در  های  . 

حال، اعمال قضاوت  اقتصادی، توجه بسیاری از بازیگران بازار را به خود جلب نموده است. بااین

یی را در مورد قابلیت اتکا سود حسابداری  ها های مالی، نگرانیشخصی مدیران در تهیه صورت 

های حسابداری  ایجاد کرده است. چنانچه مدیران از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش

های مالی داشته باشند، احتمال  کردن کاربران صورت هایی برای گمراه در گزارشگری مالی، انگیزه

(. از سوی دیگر، محیط  1392همکاران،  )سعیدی و    گیردکاری یا مدیریت سود قوت میدست

سازد برای ادامه حیات را وادار میها آن های اقتصادی، درحال رشد و بسیار رقابتی پیرامون بنگاه

بین و  ملی  سطح  در  متعددی  عوامل  فعالیتبا  و  کرده  رقابت  طریق  المللی  از  را  خود  های 

گذاری به منابع مالی  برای سرمایههای اقتصادی  های جدید گسترش دهند. بنگاهگذاریسرمایه
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انعطاف مفهوم  دارد،  اهمیت  بین  این  در  آنچه  اما  دارند،  بهنیاز  است.  مالی  دیگر،  عبارتپذیری 

بنگاهتصمیم مدیران  امروز  بههای  نباید  مزبور  یا  گونههای  و  آینده  مالی  تأمین  که  باشد  ای 

(. عدم توجه به این 1396همکاران،  های رشد و پیشرفت آن را به خطر اندازد )شعری و  فرصت

وجود خواهد ای را برای بنگاه اقتصادی بههای تأمین مالی، وضعیت پرمخاطرهمفهوم در تصمیم 

پوشی آورد؛ زیرا اگر بنگاه در موقع نیاز نتواند منابع الزم را از بازار مالی تأمین کند، مجبور به چشم

بندی (. رتبه1390محمودآبادی و غیوری مقدم،  گذاری مناسب خواهد شد )های سرمایهاز فرصت 

فردی  نقش مهم و منحصربه ها  آن  گذاری بر اساس عملکرد مالی های سرمایهها و صندوق شرکت

  ها در ارتباط با پایداری ها و صندوق و مشکالت آینده شرکتها  آن  های مالی در شناسایی سیاست

های مالی، ارزیابی  اشد برای فراهم کردن حمایتتواند راهنمایی بکند. همچنین میبازی میها  آن 

ایجاد کند.    مزیت رقابتی   های مشابهها و صندوق در ارتباط با شرکت  طورهمین  وضعیت موجود و

و صندوق  مالی شرکت  عملکرد  آنارزیابی  تا  است  پیچیده  بسیار  کار  یک  به  ها  تنها  نه  که  جا 

ها و تأثیرپذیری سیستم اقتصادی فعلی نیز  ویژگیسودآوری و کارایی اقتصادی وابسته است بلکه  

تواند تأثیر بسیار مثبت و مؤثری در  ها میبندی شرکت (. رتبه1395وابسته است )عادلی،  ها  آن   به

های رقابتی برای مطالبات یا بازارهای جهانی داشته باشد. با علم به تثبیت  تقویت کردن مزیت

مقایسه شرکت برای  فعلی  و صموقعیت  یکدیگر، تصمیمندوقها  با  میها  برای  گیرندگان  توانند 

ها، رویکرد  ها و صندوقدهی و مدیریت کردن عملکرد شرکتهای جدید در سازمانتطابق روش

از دیدگاه به پیشبندی میهای مختلف، رتبهبهتری اتخاذ کنند.  بینی و برخورد کردن با  تواند 

پیچیده )برای مثال، هدف و تأثیر تصمیمات تجاری  مشکالت ناشی از تأثیرات عوامل چندبعدی و  

دهی و منابع انسانی  کار، مکانیزم سازمانوهای وابسته، تنظیم استراتژی کسبگوناگون و ریسک

عنوان تواند بهبندی میکار کمک کند. رتبهوو مسائل سیاسی( به درگیر شدن فیلدهای ویژه کسب

ریزی استراتژیک واقعی با هدف دستیابی  های برنامهر طرح کارگیری هر چه بیشتاولین قدم برای به

 (.  1395در نظر گرفته شود )عمرانی گرگری،  ،وریبه رفتار اقتصادی کارا و افزایش بهره



 97             1400، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

DOI: 10.22034/jsqm.2022.309715.1365 

فعالیت  تأثیر  به  توجه  با  شرکتامروزه  عملیات  و  انتظارات  ها  جامعه،  بر  نقش نفعان  ذی ها  از 

(. با توجه به این مطالب، نیاز  2018ش است )بور و هان،  واحدهای تجاری در جامعه در حال افزای

های اقتصادی را گردد که وضعیت اعتباری بنگاهشده احساس میبه اطالعاتی مناسب و خالصه

را می رتبهتشریح کند. چنین اطالعاتی  از طریق  استخراج نمود. مؤسسات توان  اعتباری  بندی 

ن بازار هستند که به رغم نقش تأثیرگذارشان در اقتصاد،  بندی اعتباری، گروه مهمی از بازیگرارتبه 

های قبلی کمتر مورد  طور خاص، در مطالعات و پژوهشطور عام، و در بازارهای مالی نوین، بهبه

گرفته  قرار  توسط  2014،  1اند)گیزلرتوجه  شده  فراهم  اطالعات  از  استفاده  با  مؤسسات  این   .)

های  بینی دورنمای کلی بنگاهند الگوهایی را برای پیشکنهای مالی، سعی میمدیریت و صورت

از عدم اطمینان پیش روی سرمایه ارائه داده و  اتخاذ  نفعان  ذیگذاران و سایر  اقتصادی  هنگام 

بندی اعتباری، اظهار نظری رسمی و تکنیکی در مورد  های مالی بکاهند. در واقع، رتبهتصمیم

م به  پرداخت  باز  عدم  ریسک  نسبی  که صالحیت درجه  بوده  بدهی  ابزار  بهره یک  و  اصل  وقع 

کند )مجموعه مقررات مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه بینی میاعتباری نهاد ناشر آن را پیش

 (. 2013اروپا، 

ها در محیطی پیچیده و متغیر و رقابتی فعالیت دارند و پیچیدگی و تغییرات محیطی امروزه شرکت

کنندگان اطالعات مالی، ضرورت آگاهی  تی تجاری و افزایش انتظارات استفادههای رقابدر عرصه

ازپیش آشکار نمود است.  را بیشها  آن   از نقاط ضعف و قوت شرکت و بهبود مستمر اعتبار تجاری

گذاران و تأمین  های رقابتی و همچنین جذب سرمایهها برای موفقیت در محیطاز آنجا که شرکت

از محیط   اعتبارات مورد نیاز اعتبار و شهرت هستند. تنها با داشتن بازخوردی  نیازمند  کسب 

ها از طریق طراحی الگویی مناسب جهت  پیرامونی و درونی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت 

   های اجتماعی، محقق خواهد شد. ها مبتنی بر گزارشگری مالی و مسئولیت بهبود رتبه اعتباری شرکت 
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ها  د افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن در میان شرکتهای اخیر شاه در سال

(؛ با این حال گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت با  1399یگانه و همکاران،   ایم )حساسبوده

محیطی، اجتماعی، اقتصادی و داوطلبانه بودن(،  زیست نفعان  ذیتوجه به ماهیت چندبعدی آن )

ها، قابلیت اطمینان مسائل کمی و کیفی، فقدان نیازها  تبار گزارشتنوع استانداردها، کیفیت و اع 

(.  1399نژاد،  های زیادی مواجه است )جمشیدی نوید و حیدریبا چالش   ، و مسائل مشترک و ...

ها ملزم به انتشار شرکت  ،ها و اقداماتیک از برنامهدهد که در ایران در هیچها نشان میبررسی

توجهی در ایران در این راستا منتشر  قابل  یهانبوده و عمالً گزارشگزارش مسئولیت اجتماعی  

کردن و متعهد بودن به آن تحت   ها و گزارششود. توجه به مسئولیت اجتماعی توسط شرکتنمی

ها، انحصار، مالکین  تأثیر عوامل مختلفی مانند قوانین و مقررات، شفافیت، فناوری اطالعات، رسانه

ها و ... است که شناخت میزان ر سرمایه، نهادهای نظارتی، فرهنگ، رسانهها، توسعه بازاشرکت

از این عوامل می ها نقش  تواند در توسعه گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتتأثیر هر کدام 

ریزان و محققان اطالعی از عوامل مهم تأثیرگذار  حاضر مسئولین، برنامهاساسی ایفا کند. اما درحال

ندارند؛    را  ها در ایرانر یک از عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتو میزان تأثیر ه

سازد )دوستار و  مذکور ناکارآمد می  یهاکه این مسئله هرگونه اقدامی را در ارتقاء کیفیت گزارش 

 (.1393همکاران، 

ین موضوعاتی  وکار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترمربوط به روش یا رویه کسب   حوزه 

ها با آن روبرو هستند؛ برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که  است که امروزه مدیران شرکت

دهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلکه،  ریزی، سازمانوظایفی چون برنامه

ها از زمره پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمان

شود و کمتر این نکته مورد توجه قرار گرفته است. شرایط  تر آنان محسوب میوظایف با اهمیت

های بزرگی  ها و شرکتکند تا مدیران سازمانوکار، ایجاب میامروز جهان و فضاهای جدید کسب

شدن نقش فعال و مؤثری دارند، تالش خود را که در بازارهای جهانی با بازارهای درحال جهانی

های اجتماعی خود کنند و نوعی  و تعهد به مسئولیت ان  نفعذیمتوجه ایجاد ارزش برای تمامی  
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رو وکارشان ایجاد نمایند. ازاینمحیطی کسبهای اقتصادی، اجتماعی و زیستتعادل میان بخش

ای ها توجه ویژهپذیری اجتماعی شرکترود که سهامداران و بستانکاران به مسئولیت انتظار می

جهت این تحقیق یناگیرد و بهوبی مورد ارزیابی قرار نمیاما متاسفانه این انتظارات به خ  کنند.

ها مبتنی  ثر جهت بهبود رتبه اعتباری شرکتؤعوامل م  :در پاسخ به این سوال انجام شده است که

 های اجتماعی کدامند؟ بر گزارشگری مالی و مسئولیت 

 روش تحقيق   2

های  و روش جزء پژوهش  های کاربردی و از نظر ماهیتاین پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش

است.  -توصیفی به کمّی    پیمایشی  توجه  این    کیفی  –با  تحقیق حاضر،  بودن  آمیخته(  )روش 

شده است. جامعه آماری  مقطعی استفاده  -نیز از روش پیمایشی   استمقطعی    - تحقیق پیمایشی

و  خصوصی  های  شرکت متخصصین و اساتید حوزه حسابرسی و حسابداری  تمامی  تحقیق حاضر  

. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمد  استنامحدود ها آن که تعداد استدولتی 

از مصاحبه برای جمع   384که   از پرسشنامه و در بخش کیفی  آوری  نفر است. در بخش کمّی 

ارسال    و  صورت حضوری و الکترونیکی تهیهاطالعات استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش به

طراحی شده و روایی   ،ای محقق ساختشده پرسشنامهزش الگوی طراحی را   جهت سنجش برشد.  

و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس این پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش توزیع  

ها امکان ترکیب نتایج بخش  و گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحلیل این داده

مبتنی بر گزارشگری    ها کیفی و کمّی را میسر ساخته و الگوی نهایی ارتقای رتبه اعتباری شرکت

 های اجتماعی را ارائه نموده است. مالی و مسئولیت

و از    PLSو     SPSSافزار  ها در بخش کیفی، کدگذاری بوده و در بخش کمی از نرمتحلیل داده

 معادالت ساختاری، استفاده شد. سازی مدلافزارهای پرکاربردترین نرم
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 يق تحق  هاییافته   3

  ، یطیمقوله مح  ، یمقوله سازمان  ، یادیمقوله بن  16بر اساس آن  بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه،  

مقوله (،  یتیری)مد  یمقوله راهبرد  ، یمقوله اهداف سازمان  ، یمقوله تعهد سازمان  ،یمقوله تخصص

مقوله   شرفت،یمقوله پ   ،یاحرفه  طیمقوله دانش مقوله الزامات، مقوله مح  ،ی مقوله انسان  ،یساختار

  ی ها مبتنشرکت  یبه عنوان ابعاد الگوی بهبود رتبه اعتبار  ییکارا  ولهو مق  یی مقوله مبنا ،یتیحما

 ید.  د و مدل تحقیق ارائه گردبه دست آم  یاجتماع  یها ت یو مسئول یمال یبر گزارشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   یمال یبر گزارشگر یها مبتنشرکت یجهت بهبود رتبه اعتبار ییالگو نیتدو (:1) شکل

 ی اجتماع یهاتیمسئول

 

 مقوله
 بنیادی

 مقوله
 تخصصی

 
 

 مقوله
 محیطی

 مقوله
 سازمانی

شرایط 
 علَی

شرایط 
 گرمداخله

 یمقوله راهبرد -
 ی(تیری)مد

 ساختاریمقوله  -
 انسانیمقوله  -
 دانشمقوله  -

 

مقوله 
 دهیپد

 یمحور
تعهد  -

 یسازمان
 اهداف -

 یسازمان

 یانهیزم طیشرا
 الزامات -

 محیط حرفه ای -
 

 راهبردها
 پیشرفت -
 حمایت -

 

 پیامدها
 مبنایی -
 کارایی -
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 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص

معیار، کمینه و  توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحرافهای  در این قسمت شاخص

 ارائه شده است. (1)بیشینه در جدول 

 پژوهش معیار، کمینه و بیشینه متغیرهای انحراف میانگین، (: 1جدول )

 بیشینه کمینه انحراف معیار  میانگین  متغیر

 54/4 83/1 32/0 79/3 شرایط علی 

 76/4 11/2 44/0 86/3 پدیده محوری 

 35/4 02/2 41/0 11/3 گر عوامل مداخله

 57/4 14/2 35/0 22/3 ایشرایط زمینه 

 70/4 95/1 48/0 19/3 راهبردها 

 35/4 86/1 43/0 36/3 پیامدها 

( 3 یعنیاز مقدار متوسط ) رهایمتغ یتمام  نیانگیم شود،می مالحظه (1) جدول در کهطور همان

 . است شده تر¬بزرگ

 پایایی روایی و 

  ن یا  یپژوهش از اعتبار محتوا استفاده خواهد شد. برا  نیپرسشنامه در ا  ییمنظور برآورد روابه

 استفاده شد.  یدیی تأ  ی عامل لیو تحل CVRبه روش  ییمحتوا ییمنظور از روا

 حداقل مقدار نسبت روایی محتوای قابل قبول بر اساس تعداد متخصصین )جدول الوشه( (: 2)  دولج
تعداد  

 متخصصین
 CVRمقدار 

تعداد  

 متخصصین
 CVRمقدار 

تعداد  

 متخصصین
 CVRمقدار 

5 99/0 11 59/0 25 37/0 
6 99/0 12 56/0 30 33/0 
7 99/0 13 54/0 35 31/0 
8 75/0 14 51/0 40 29/0 
9 78/0 15 49/0   

10 62/0 20 42/0   
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تعیین   پر برای  محتوای  روایی  اختیار  سشنامه،  نسبت  در  شده  طراحی  از   10پرسشنامه  نفر 

متخصصین در این حوزه قرار گرفت و با توجه به نتایج نظرات تمامی آنها، مقدار آیتم ها بیشتر از 

 برآورد شد. بنابراین مشخص شد تمام سؤاالت و مؤلفه های روایی محتوایی الزم را دارا بودند.  % 62

شده است  پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده  دست آوردن پایاییر این پژوهش برای بهد

 . استقابل قبول   0.7 یکه معموالً مقدار باال

 های پژوهشبرازش مدل و آزمون فرضیه

 که شود مشخص تا گیرد،می قرار آزمون پژوهش مورد مفهومی مدل کلی ساختار قسمت، این در

 بوده است، محقق مدنظر چارچوب مفهومی تدوین مرحله در متغیرها بین که تئوریکی روابط آیا

در ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش که یکی از  نه. یا  گرددمی تأیید هاداده  یلهوسبه  

اصلی  فرضپیش کلموگروفسازی  مدلهای  آزمون  از  استفاده  با  است  ساختاری  -معادالت 

 اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت.

 اسمیرنوف - ع متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف بررسی نرمال بودن توزی 

اسمیرنوف استفاده شده است    -جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف

 ارائه شده است. 2که نتایج مربوط به آن در جدول  

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش(: 3جدول )

 سطح معناداری  اسمیرنوف  -کلموگروفآماره  متغیر

 001/0* 10/1 شرایط علی 

 001/0* 087/0 پدیده محوری 

 001/0* 098/0 گر عوامل مداخله

 NS094/0 039/0 ایشرایط زمینه 

 036/0* 211/1 راهبردها 

 NS112/0 033/0 پیامدها 

 دار است.معنی  05/0. در سطح خطای *

NS نیست.دار معنی 05/0. در سطح خطای 
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جدول  همان در  که  می  ( 3)طور  معنیمالحظه  سطح  کلموگروف شود،  آماره  به  مربوط    - داری 

زمینه بجز شرایط  متغیرها  تمامی  برای  از  اسمیرنوف  پیامدها  و  است.  کوچک  05/0ای  تر شده 

 کنند. ای و پیامدها سایر متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمیجز شرایط زمینههبنابراین، ب

  های پژوهشآزمون فرضیه  2- 4

آزمون فرضیه برازش مدل کلی و  پژوهش جهت  اکثر ،  های  نرمال بودن توزیع  به عدم  با توجه 

به منظور برازش    .استفاده شد  وارپ پی ال اسافزار  یابی معادالت ساختاری در نرماز مدل متغیرها،  

پژوهشمدل   برازندگی مدل معادالت ساختاری  از شاخص  کلی  که های  آمد  عمل  به  استفاده 

 گونه برآورد شده است:ها بدینبراساس آن، شاخص

 ارزیابی مدل ساختاری 

دهد که عبارتند از: متوسط افزار وارپ پی ال اس سه شاخص را برای برازندگی مدل ارائه مینرم

دیر  . مقا 4و متوسط عامل تورم واریانس   3، ضریب تعیین تعدیل شده 2، ضریب تعیین 1ضریب مسیر

 ارائه شده است.  3ها در جدول این شاخص

 های برازندگی مدل پژوهششاخص(: 3جدول )

 معیار
مقدار محاسبه 

 شده
سطح 

 داری معنی
 نتیجه مقدار مطلوب 

 0001/0 413/0 متوسط ضریب مسیر 
سطح   <  001/0

 داریمعنی
 تأیید

 0001/0 410/0 ضریب تعیین 
سطح   <  001/0

 داریمعنی
 تأیید

 0001/0 408/0 تعیین تعدیل شده ضریب 
سطح   <  001/0

 داریمعنی
 تأیید

 تأیید 3/3کمتر از  - 09/1 متوسط عامل تورم واریانس 

 
1 Average Path Coefficient (APC) 

2 Average R-Squared (ARS) 

3 Average adjusted R-squared (AARS) 

4 Average Block VIF (AVIF) 
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داری برای متوسط ضریب مسیر، ضریب شود سطح معنیمالحظه می  ( 3)  طور که در جدول همان

باشد. همچنین میتر  کوچک  001/0شده و از    0001/0تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  

باشد که نشان دهنده برازش تر میکوچک  3/3شده و از    09/1متوسط عامل تورم واریانس برابر با  

 عالی مدل است.

 بین مدل ارزیابی قدرت پیش

( استفاده  2Qبین )( و ضریب پیش2Rبین مدل از معیار ضریب تعیین )برای بررسی قدرت پیش

 ارائه شده است.  (4)ن دو معیار در جدول شود. مقادیر محاسبه شده برای ایمی

 بین مدل پژوهشارزیابی قدرت پیش(: 4جدول ) 

 پیامدها  راهبردها  پدیده محوری  متغیر

 33/0 43/0 47/0 ضریب تعیین 

 31/0 43/0 46/0 بین ضریب پیش 

لذا مدل  مشاهده می  ( 4)طور که در جدول  همان شود تمامی ضرایب در حد مطلوب هستند، 

توان گفت که مدل پژوهش  بین الزم برخوردار است. بنابراین، می ظرفیت و توان پیشمذکور از  

های مورد نظر، کیفیت گیرد. در واقع شاخصخوبی برازش شده است، پس مورد تأیید قرار میبه

می ارزیابی  مطلوب  را  مفهومی  اینمدل  از  میکنند.  مدل  تأیید  از  بعد  تحلیل  رو  نتایج  توان 

 پرداخت.  ها  آن ها استفاده کرد و به تفسیرآزمون فرضیه ساختاری را در

 های پژوهش تفسیر نتایج آزمون فرضیه  2- 4- 1

را نشان   پژوهش و روابط ساختاری بین متغیرهای مدل   پژوهش  های یه آزمون فرض   نتایج  (2) شکل  

-سطح معنیداری و آماره تی است. اگر  های پژوهش، سطح معنیمعیار تأیید یا رد فرضیه دهند.  می 

قرار    (- 1/ 96  ,  1/ 96باشد، یا آماره تی مربوط به آن خارج از بازه )   0/ 05ای کمتر از  داری فرضیه 

 شود.  داشته باشد آن فرضیه در سطح خطای پنج درصد تأیید می
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 نتایج کلی برآورد الگوی معادالت ساختاری پژوهش (: 2)شکل 

 تفسیر فرضیه اول پژوهش: 

طور که در شکل  پردازد. همانارتباط بین عوامل علی و عوامل پدیده محوری میفرضیه اول به  

و آماره تی مربوط به آن   69/0گردد، ضریب مسیر این رابطه برابر با  مالحظه می  (4)و جدول    (2)

داری قرار دارد. همچنین، سطح معنی  (- 96/1  ,  96/1)شده است که خارج از بازه    82/14برابر با  

توان گفت که بین  باشد. بنابراین، میتر میکوچک  05/0شده و از    001/0ابر با  مربوط به آن بر

معنی ارتباط  محوری  پدیده  عوامل  و  علی  متغیر  عوامل  برای  تعیین  ضریب  دارد.  پدیده  داری 

پدیده  درصد از تغییرات متغیر  47شده است که نشان دهنده این است که  47/0برابر با  محوری

 شود.مربوط می عوامل علی به محوری

 نتیجه بررسی ارتباط بین عوامل علی و عوامل پدیده محوری  (:5جدول )

 نتیجه  داری سطح معنی آماره تی ضریب مسیر  مسیر

 تأیید 001/0 82/14 69/0 پدیده محوری  ← عوامل علی
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 تفسیر فرضیه دوم پژوهش: 

طور که در  پردازد. همانعوامل راهبردی می  و   محوری  پدیده   فرضیه دوم به ارتباط بین عوامل

و آماره تی مربوط    48/0گردد، ضریب مسیر این رابطه برابر با  مالحظه می  (5)و جدول    (2)شکل  

-قرار دارد. همچنین، سطح معنی  ( -96/1  ,  96/1)شده است که خارج از بازه   72/9به آن برابر با  

توان گفت که  باشد. بنابراین، می تر میکوچک  05/0شده و از    001/0اری مربوط به آن برابر با  د

 داری دارد. وامل راهبردی ارتباط معنیع  و محوری پدیده  بین عوامل

 عوامل راهبردی  و محوری نتیجه بررسی ارتباط بین عوامل پدیده(: 5جدول )

 نتیجه  داری سطح معنی آماره تی ضریب مسیر  مسیر

 تأیید 001/0 72/9 48/0 عوامل راهبردی ← عوامل پدیده محوری 

 تفسیر فرضیه سوم پژوهش: 

طور که در شکل  پردازد. همانعوامل راهبردی می  و  ایزمینه  بین عواملفرضیه سوم به ارتباط  

و آماره تی مربوط به آن   55/0گردد، ضریب مسیر این رابطه برابر با  مالحظه می  (6)و جدول    (2)

داری قرار دارد. همچنین، سطح معنی  (- 96/1  ,  96/1)شده است که خارج از بازه    72/11برابر با  

توان گفت که بین  باشد. بنابراین، میتر میکوچک  05/0شده و از    001/0  مربوط به آن برابر با

 داری دارد.  عوامل راهبردی ارتباط معنی و ایزمینه عوامل

 عوامل راهبردی  و ای(: نتیجه بررسی ارتباط بین عوامل زمینه6جدول )

 نتیجه  داری سطح معنی آماره تی ضریب مسیر  مسیر

 تأیید 001/0 72/11 55/0 عوامل راهبردی ←  ایزمینهعوامل 

 تفسیر فرضیه چهارم پژوهش:

طور که در شکل پردازد. همانعوامل راهبردی می  و  گرمداخله  فرضیه چهارم به ارتباط بین عوامل

و آماره تی مربوط به آن   21/0گردد، ضریب مسیر این رابطه برابر با  مالحظه می   (7)و جدول    (2)

داری قرار دارد. همچنین، سطح معنی  (-96/1  ,  96/1)شده است که خارج از بازه    23/4برابر با  

توان گفت که بین باشد. بنابراین، میتر میکوچک  05/0شده و از    001/0مربوط به آن برابر با  



 107             1400، سال یازدهم، شماره چهارم، زمستان نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

DOI: 10.22034/jsqm.2022.309715.1365 

معنی  و  گرمداخله  عوامل ارتباط  راهبردی  متغیر  عوامل  برای  تعیین  ضریب  دارد.  عوامل داری 

عوامل  درصد از تغییرات متغیر    43شده است که نشان دهنده این است که    43/0برابر با    راهبردی

 شود.مربوط می گر و پدیده محوریای، مداخلهعوامل زمینه به راهبردی

 عوامل راهبردی  و گرعوامل مداخلهنتیجه بررسی ارتباط بین (: 7جدول )

 نتیجه  داری سطح معنی آماره تی ضریب مسیر  مسیر

 تأیید 001/0 23/4 21/0 عوامل راهبردی ←  ایزمینهعوامل 

 تفسیر فرضیه پنجم پژوهش: 

و    ( 2)طور که در شکل  پردازد. همانفرضیه پنجم به ارتباط بین عوامل راهبردی و پیامدها می

و آماره تی مربوط به آن برابر  57/0گردد، ضریب مسیر این رابطه برابر با مالحظه می  ( 8)جدول 

داری مربوط قرار دارد. همچنین، سطح معنی   (-96/1  ,  96/1)شده است که خارج از بازه    18/12با  

توان گفت که بین عوامل  باشد. بنابراین، میتر میکوچک  05/0شده و از    001/0به آن برابر با  

شده    33/0برابر با    پیامدها داری دارد. ضریب تعیین برای متغیر  بردی و پیامدها ارتباط معنیراه

عوامل راهبردی مربوط   به  پیامدهادرصد از تغییرات متغیر    33است که نشان دهنده این است که  

 شود. می

 نتیجه بررسی ارتباط بین عوامل راهبردی و پیامدها(: 8جدول ) 

 نتیجه  داری سطح معنی آماره تی ضریب مسیر  مسیر

 تأیید 001/0 18/12 57/0 پیامدها  ←  راهبردیعوامل 

 و پيشنهادات  گيریيجه نت  4

داد   نشان  نتایج مصاحبه  تحقیق حاضر،  بن  16در    ، یطیمقوله مح  ، یمقوله سازمان  ،یادیمقوله 

(، مقوله یتیری)مد  یمقوله راهبرد  ، یمقوله اهداف سازمان  ، یمقوله تعهد سازمان  ،یمقوله تخصص

مقوله   شرفت،یمقوله پ   ،یاحرفه  طیمقوله دانش مقوله الزامات، مقوله مح  ،ی مقوله انسان  ،یساختار

  ی ها مبتنشرکت  یعنوان ابعاد الگوی بهبود رتبه اعتبار  ه ب  ییو مقوله کارا  یی مقوله مبنا ،یتیحما
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تحق  یاجتماع   یها ت یو مسئول  ی مال  یبر گزارشگر و مدل  آمد  نتایج    .دیارائه گرد  قیبه دست 

نتایج حاصل    ،استشرایط علّی بر مقوله پدیده محوری تأثیرگذار  حاصل از بررسی مدل نشان داد  

 مقوله پدیده محوری  مثبت و معناداری  تأثیرشرایط علّی  از برآورد معادالت ساختاری نشان داد که  

این موضوع است که مقوله بنیادی، مقوله سازمانی، مقوله   دهندههای نشاندر واقع یافته  .دارند

توجه و مثبتی بر  دهند، نقش قابلشرایط علّی را تشکیل میمحیطی و مقوله تخصصی که اجزای  

کند. با توجه به مدلی که  ، ایفا میهستندمقوله پدیده محوری،  اجزای  ی که  سازمان   و اهداف   تعهد

گرفت  ارم بخش کمی به این صورت تدوین و مورد بررسی قرار میفرضیه دوم، سوم و چهارائه شد،  

ها نشان  یافته.  استبر راهبردها تأثیرگذار    گرمداخلهی و  انه یزمشرایط    مقوله پدیده محوری،  که

  ی بهبود رتبه اعتباربه عنوان سه مقوله الگوی    گرمداخلهی و  انه یزم  شرایط  پدیده محوری،داد  

ی بر عوامل راهبردی تأثیر مثبت و اجتماع   یهاتیو مسئول  یمال   یبر گزارشگر  یها مبتنشرکت

 ی دارند.  توجهقابل

ها  پرداخته شد، در این ارتباط یافته  امدها یبر پ   یعوامل راهبرددر فرضیه پنجم به بررسی تأثیر  

 نشان کمی تحلیل نتایج  .مثبت و معناداری دارند تأثیر پیامدها  بر راهبردی نشان داد که عوامل 

روند اعتباردهی و پیامدهای مربوط   در ی محور و  اثربخش راهبردهای یریکارگبه  میزان که داد

 تحقق شفافیت اطالعاتی و کسب و بهبود در راستای و ی داردتوجهقابلبه رتبه اعتباری نقش  

 ذکر اینجا در صورت گیرد.گیر در زمینه اعتباری باید به راهبردها توجه بیشتری  اعتبار چشم

مقوله  به ویژه  راهبرد یریکارگبه میزان که داد  نشان کمی  تحلیل نتایج که دارد اهمیت نکته این

ی  اجتماع   ی هات یو مسئول  یمال   یبر گزارشگر  یها مبتنشرکت  یرتبه اعتبارپیشرفت و حمایت،  

 اقتصادی، هایتئوری دررا دوچندان کند.  ها  شرکت  یرتبه اعتباربخشد و اثربخشی  بهبود می

به این  ها، تأمین مالی از طریق تسهیالت بانکی است،خارجی شرکت مالی تأمین منبع مهمترین

انجام اقداماتی   و ایجاد اعتبار در گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی نقش به بیشتر  ترتیب توجه

 دارد.   ها ضرورتشرکت  بندی اعتباریبهبود رتبه  منظوربه
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 یمال  یبر گزارشگر  یها مبتنشرکت   یبهبود رتبه اعتبار  الگوی  یراهبردها یعنی مهمترین مرحله

 ،برای پیشرفت و حمایت .شودمی پیشرفت و حمایت مقوله شاملکه  ی اجتماع  یهاتیو مسئول

ها و تحقق  عملیاتی شرکت کارآیی  شوند،می  راهبردهاباید متذکر شد عواملی که موجب تقویت  

 ها است.  اهداف شرکت

ها  توجهی در پیشرفت شرکت( نشان داد کارایی عملیاتی و عملکرد مدیران نقش قابل2017گانی )

مثبت است، دارد. جیان  ها  آن  هایی هستند که خالص ارزش فعلیبه ویژه به دست آوردن پروژه

و    دهد یمشرکت وضعیت گزارشگری بهبود  ( بیان کردند که عملکرد عملیاتی  2018و همکاران )

که در نتیجه ارزش شرکت    خواهد دادها را تحت تأثیر قرار  همچنین کارایی قیمت سهام شرکت

توان عنوان نمود که کارایی عملیاتی از طریق بهبود  دهد. بر اساس این استدالل میرا افزایش می

 ها ایفا خواهد کرد. توجهی در اعتبار شرکتگری مالی، نقش قابلروند گزارش

 سیستم هایفرآورده  نیترمهم از  یکی مالی گزارشگری( معتقدند که  1984)ماجلوف   و میرز

 اقتصادی گیریتصمیم برای الزم اطالعات آوردن  فراهم آن عمده اهداف از که است  حسابداری

کارا  ی سودآور  یی توانا  و عملکرد ارزیابی خصوص  در کنندگاناستفاده بنگاه    یی و  سهام  بازار 

 در گذاریسرمایه و مالی  تأمین هایتصمیم( معتقدند که  2011همکاران )  و   . وو است  یاقتصاد

 تأمین هایتصمیم  در .شوندمی اتخاذ  نگریآینده با دو هر که هستند هاییتصمیم ها،شرکت

 تعهدات به ندبتوا آینده در تا گیردمی  بکار حاضر درحال را خود نظر مورد وجوه شرکت مالی،

این موضوع  کند  عمل مالی منابع کنندگانتأمین قبال در خود است که    دهندهنشان. که  این 

  گر یدعبارتبهتأثیرگذار است.  ها  آن  ها بنیادی و محیطی شرکت بر تصمیمات منابع مالی مقوله 

مدنظر قرار داد و با توجه   رااعتباردهندگان هنگام اعطای اعتبار وضعیت بنیادی و گذشته شرکت  

ها بنیادی و محیطی شرکت  کنند، که نشان دهنده اهمیت مقولهآن تصمیم به اعطای اعتبار می

رتبه  شرکتدر  اعتباری  است.  بندی  شرکت1980) ازل و مایلزها  اندازه  داد  نشان  وجود  (  ها، 

تغییرات  قانونی هایدودیتمح قوانین مقررات،  عواملی هستند که  قانونی محیط  و و  از جمله 

 دهند.  ها را تحت تأثیر قرار میریسک و رتبه اعتباری و مالی شرکت
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های اجتماعی، افزایش اعتبار یک شرکت  به ویژه از طریق افشای مسئولیت   یمال  یگزارشگرنقش  

یکس و  شفافیت  دارد.  همراه  به  بودن  را  استفاده  ی مال  یگزارشگران  ویژه  برای  به  کنندگان 

گذاران با استفاده از آن اقدام به برآورد  گذاران از اهمیت باالیی برخوردار است و سرمایهسرمایه

ها برای کاهش  نمایند. از طرفی مدیران شرکت گذاری میهای سرمایهبازده خود و اخذ تصمیم

یابد؛  گذاری و اعتباری را نیز کاهش میری مالی، ریسک سرمایهوسیله باال بردن گزارشگریسک به

ها به مشارکت اختیاری شرکت برای توسعه شرکت اشاره دارد و یک مسئولیت اجتماعی شرکت

انتظارات ذینفعان در قالب گزارشگری و گزارشگری  روش برای کاهش شکاف بین شرکت ها و 

رود، که موجب افزایش رتبه اعتباری شرکت  شمار می  مالی مازاد و اختیاری با رویکرد پایندگی به

خواهد شد. بهبود رتبه اعتباری شرکت نقش مهمی را در تقویت عملکرد مالی شرکت با توجه به 

بین رکود  و  رقابت  از  ناشی  الزامات جهانیشرایط  و  رتبه المللی  افزایش  است.  نموده  ایفا  شدن 

ی به منابع  ترراحت بازار متمایز نموده و دسترسی کند تا خود را در اعتباری به شرکت کمک می

 مالی داشته باشد.  

پذیری اجتماعی شرکت  ( معتقد است که اهمیت مسئولیت2018دیز و لوان استوریو )-بارایبار

ناشی از عالقه شرکت به ادغام مسائل اجتماعی به منظور تضمین توسعه پایدار شرکت است. این  

ا که  است  باور  این  بر  مسئولیت فرایند  ایفای  بهتر جرای  ارزیابی  شرکت،  اجتماعی  پذیری 

شود.  کند و در نتیجه موجب بهبود عملکرد بلندمدت شرکت میهای شرکت را فراهم میفعالیت

کنند و برای مؤثر بودن آن، باید اطالعات  ها منابع بیشتری را صرف مسائل اجتماعی میشرکت

مسئولیت  به  رامربوط  شرکت  اجتماعی  انتظار   پذیری  اساس  این  بر  دهند.  منتقل  ذینفعان  به 

استفادهمی رفتار  رود  اعتباردهندگان،  ویژه  به  اجتماعی  مسئولیت  اطالعات  از  کنندگان 

بندی شرکت  ی مدنظر قرار دهند که این موضوع رتبه پذیری اجتماعی را رفتار مسئوالنه مسئولیت 

 را تقویت خواهد کرد.  

از اطالعات منتشر   یتوجهش قابلیافزا  معتقدند (  2018استوریو )دیز و لوان  -همچنین بارایبار

ش اهمیت گزارش یازپ شیگذاران موجب افزایش بهیر آن بر اعتماد سرمایشده توسط شرکت و تأث
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( بیان نمودند که 2017. در این راستا فوئنته و همکاران )اجتماعی شده است  یریپذت یمسئول

 . به شفافیت اطالعات مرتبط هستند اجتماعی یریپذت یمسئولناخواسته   یمال یگزارشگرافشا و  

پذیری  ( بیان کردند که تئوری ذینفعان، در خصوص مسئولیت 2018دیز و لوان استوریو )-بارایبار

های هنجاری تئوری مشروعیت  شده است، که جنبهبدیلاجتماعی شرکت به یک پارادایم غالب ت

های سایر ذینفعان  شود، از جمله منافع و خواسته های مثبت تئوری نمایندگی را شامل میو جنبه 

تر که در آن تالش چشم انداز جامعدر برابر سهامداران است. بنابراین بر اساس تئوری ذینفعان یک

شود. به این  یر در یک شرکت ترجیح داده شود، فراهم میهای درگشود تا منافع همه گروهمی

شده است تا شرکت برای مذاکره در  پذیری اجتماعی شرکت در نظر گرفتهمعنا، ایفای مسئولیت 

تالش می مردم  عموم  و  ذینفعان  با  خود  فعالیت  فعالیترابطه  که مشروعیت  های شرکت  کند 

های مختلف است،  مذاکره، نیازهای اطالعاتی گروهافزایش یابد. یکی از ابزارهای مورد نیاز جهت  

شود. در واقع از طرفی گزارشگری که در مفهوم ضمنی گزارشگری مالی و شفافیت خالصه می

محیطی و  پذیری اجتماعی شرکت و افشای بیشتر مباحث زیستمالی باعث درک بهتر مسئولیت 

 تواند اعتبار شرکت را تقویت کند. اجتماعی شرکت می

 ادات در زمینه تحقیق یشنهپ

به    - مربوط  موارد مهم  مرتبط  لِع  طیشرااز جمله  بنیادی  مقوله  و    یاقتصاد  یهااست یبه سی 

 یریکارگو به  یگزارشگر  نیتوجه به قوانی و  و اعتبارسنج  یگزارشگر  نیقوان  ی،دولت  یاجتماع 

 است.  هاشرکت   یبهبود رتبه اعتبار  تواند موجب ، این موضوع میاست  کسانی  یروش حسابدار

  از نقاط قوت موجود در ساختار و قوانین  حسابداران کافی  شناخت از ناشی احتماالً این موضوع

توجه  گزارشگری و همچنین آگاهی مدیران از مزایای مسئولیت اجتماعی است، از طرفی بیانگر

به مسئولین پیشنهاد  رعایت قوانین و مقررات گزارشگری است. بنابراین اعتباردهندگان به مقوله

ی گزارشگری مالی مربوط به رتبه هامؤلفهتعامل با اعتباردهندگان مهمترین   شود از طریقمی
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های بورسی( را ها را )به ویژه شرکتبندی شرکتاعتباری را مشخص نمایند و بر اساس آن رتبه 

 را منتشر نمایند. کنندگان؛ رتبه اعتباری تمام شرکتاستفادهگیری تعیین و جهت بهره

پدیده محوری با هدف افزایش تعهدپذیری شرکت در خصوص گزارشگری مالی و بهبود رتبه    -

برای افشای  ها  آن  اعتباری باید مورد توجه مراجع تدوین استاندارد و قوانین قرار گیرد، چرا که

کننده و  پذیری اجتماعی نیاز به قوانین حمایتای مسئولیت اطالعات مازاد و ایفای بیشتر و افش

 ضمانت اجرایی در خصوص بهبود رتبه اعتباری دارند.

شده  های مشاهدههای کاربردی، هدفمند هستند و تمام فرایند این پژوهش از اولین گامپژوهش  -

برای   مدلی  طراحی  حول  استنتاج،  مراحل  آخرین  اعتبارتا  رتبه  مبتنهشرکت  یبهبود  بر    یا 

که بیانگر عوامل   گرعوامل مداخله، با این حساب  استی  اجتماع   یهات یو مسئول  یمال  یگزارشگر

ی بر تحقق اهداف شرکت دارند،  توجهقابل، نقش  استراهبردی در حوزه مدیریتی و حسابداران  

طریق انتخاب مدیران و   در واقع مالکان از رد، یقرار گ بنابراین باید مورد نظر مالکان و سهامداران

می باتجربه  و  توانمند  و  حسابداران  مالی  گزارشگری  خصوص  در  مناسبی  استراتژی  توانند 

  گر یدعبارتبهنمایند،    انتخاب،  هاشرکت  یبهبود رتبه اعتبارپذیری اجتماعی در راستای  مسئولیت 

باتجربه الگوی  لیتسه  انتخاب مدیران و حسابداران متخصص، توانمند و  بهبود رتبه    گر تحقق 

 . هستند یاجتماع یهات یو مسئول ی مال یبر گزارشگر یها مبتنشرکت  یاعتبار

و    یمال  یبر گزارشگر  یها مبتنشرکت  یبهبود رتبه اعتبارزمینه اجرایی شدن طراحی مدل    -

تواند  می بندیدر رتبه  تیشفافی و طرفیب رعایت  ق یاز طری توجه الزامات اجتماع  یهات یمسئول

ها ایجاد کند، که این موضوع موجب شناسایی بهتر ارتباط بهتری بین اعتباردهندگان و شرکت

 شود. یی طرفین میپاسخگو  شیافزاها از نحوه دقیق رتبه بنده شده و از طرفی موجب شرکت

  ن یقوانی اولیه در مورد  سترسازبندی صحیح و درست، باید بمنظور دستیابی به نظام رتبهبه  -

ی و شفافیت اطالعات از طریق تعامل بین حسابداران و حسابرسان ایجاد  و اعتبارسنج  یگزارشگر

به میزان  ها  شرکت   یرتبه اعتباررا ارتقا بخشیده و اتکای  ها  شرکت  یرتبه اعتبارنمود، این موضوع  

 قوانین باید به این موضوع توجه کنند.  کنندگاننیتدوکند، بنابراین شفافیت را تقویت می
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مهارت و    شیافزای،  مهارت و تخصص سطح آگاه  شیافزادهد که  های پژوهش نشان مییافته  -

توجهی در ی افراد نقش قابلها دهیای و  و گزارشگر  یفکر  تیتوجه به مالک  و همچنینتخصص  

اعتبار آگاهیها  شرکت  یرتبه  اینکه آموزش و  به  با توجه  یی، حاوی  گراامدیپ ز دیدگاه  ا  دارند. 

ی اخالقی است که در هر عملی عواقب و پیامدهای آن در نظر گرفت که چه آثار و عواقبی  هاامیپ 

بیشتر، می آگاهی و آموزش  نتیجه  دارد و در  را در مورد مزایای  به دنبال  تواند دیدگاه مثبتی 

بنابراین به مسئولین پیشنهاد    پذیری اجتماعی در افراد ایجاد کرد.گزارشگری مالی و مسئولیت 

اطالعمی بیشتر  تبلیغات  طریق  از  اجتماعی  مسئولیت  پذیریش  مثبت  پیامدهای  رسانی  شود، 

 توجهی برای ارائه ایده فراهم کنند. ی قابلهامشوق نمایند و شرایط و 

 مراجع  5
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The purpose of this study is to investigate the effective factors to improve the credit rating 

of companies based on financial reporting and social responsibility. This research is a 

developmental and fundamental research, because by designing a model to develop a 

model to improve the credit rating of companies based on financial reporting and social 

responsibility, it opens the way for other studies and some credit problems. In addition, a 

quantitative approach has been used in this study. The statistical sample size was estimated 

to be 384 according to Morgan table. The results showed that the factors determining the 

credit rating of companies based on financial reporting and social responsibility have been 

done through data foundation (grounded theory). As a result of this process, six main 

categories (causal conditions, pivotal phenomena, intervening conditions, contextual 

conditions, strategies and consequences) paradigm model were developed. , 

Organizational commitment category, Organizational goals category, Strategic 

(managerial) category, Structural category, Human category, Knowledge category, 

Requirements category, Professional environment category, Progress category, Support 

category category, Basic category and Efficiency category as dimensions of credit rating 

improvement model based companies The results of structural equations showed that 

between causal factors and phenomenon-centered factors, between phenomenon-centered 

factors and strategic factors, between contextual and strategic factors, between intervening 

factors and strategic factors, and between There is a significant relationship between 

strategic factors and consequences. 
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