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Abstract 
Objective: increasing complexity and competitive in business has led to emphasize on 

organizations to provide a higher volume and more qualitative information in order to 

promote transparency and reduce information asymmetries. These changes have meant that 

the usefulness of the information provided by the traditional financial statements to their 

potential users becoming less and less valuable, leading to a higher demand of relevant 

information and an effort by standard regulators to improve quality and timeliness of the 

information. Risk information play an important role in the decision-making process and 

evaluation of the company. In this sense, the information about risks can contribute to 

manage changes, reduce the cost of capital, report on the future path of the business model, 

and allow companies to communicate the risk messages that they wholly understand their 

own risks and have developed practices to manage them. In addition, information about risk 

helps investors to valuation of the firms and in the assessment of management's work. 

Accordingly, this study explores establishing a theoretical and comprehensive framework for 

risk disclosure for the firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE), and determines various 

risks empirically. 
 

Method: For this purpose, a quantitative survey research methodology was exerted, and the 

attitude of auditors, academics, and financial analysts, towards the framework for risk 

disclosure were investigated. Required data were obtained by questioner from sample of 203 

preceding individuals in 2016, 2017 and analyzed by using comparative, T test, Wilcoxon, 

and Friedman tests. 
 

Results: Results showed that risks information need to be provided to different stakeholders 

including investors, financial analysts, creditors, government, managers, suppliers resources 

(non-financial) and customers. The purpose of providing this information should be aimed at 

assisting decision making and disclosure of risks information must be mandatory. Qualitative 

characteristics of risk disclosure including relevancy, reliability, comparability, 

understandability, and materiality and costs- benefits should also be determined. In regard to 

qualitative or quantitative risk disclosures, a concise and approved guideline is required for 

quantitative disclosure and different quantification techniques to risk disclosures also 

required. In addition, for assimilation of risk information, forward-looking and backward- 
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Abstract 
 

looking and negative and positive information about risk must be considered with focusing 

on negative and forward-looking information. 
 

Conclusion: According to research findings, all types of risk, including financial, strategic, 

operational, integrity and empowerment are required and must be prioritized according to 

their importance and impact. This research identifies a number of issues for regulator and 

standard setter to establish requirements for risk disclosure. In addition, the findings can be 

used by professional associations to provide suggestions for risk disclosure. 
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 چارچوب جامع ارائه: ها شرکت ریسک گزارشگری و افشا
 

 محمد نمازی

 مهدی ابراهیمی میمند

 چکیده

کننید  بیر اییس اسیا       ها ایفا میی  گیری درست و ارزیابی شرکت اطالعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم هدف:

 پردازد  می ایرانی های گزارشگری ریسک در شرکتگونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای  پژوهش حاضر به
 

های مورد نیاز با اسیففاده   گران مالی مورد بررسی قرار گرفت  داده برای ایس منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل روش:

ای میورد بررسیی قیرار     های مقایسه اسففاده از آزمونآوری و با جمع 5231نفر در سال  302شامل  یا نمونهاز  نامه از ابزار پرسش

 گرفت 
 

گیااران،   نفع شیامل سیرمایه   های مخفلف ذی های پژوهش نشان داد که در ارائه اطالعات مربوط به ریسک باید گروه یاففه ها: یاففه

هدف ارائه اطالعیات    کنندگان منابع )غیرمالی( و مشفریان مدنظر قرار گیرد گران مالی، اعفباردهندگان، دولت، مدیران، تامیس تحلیل

هیای   ها الزامی باشد  ویژگی های مالی برای شرکت ها به خصوص ریسک گیری و افشای ریسک ریسک باید کمک به بهبود تصمیم

کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید میورد توجیه قیرار گییرد و     

بطه با تعییس کمّی با کیفی بودن افشای ریسیک، نییاز بیه وجیود     هایی تعییس شود  در را فزونی منافع بر مخارج از راه دسفورالعمل

چنییس بیرای ارائیه     سازی مناسب است  هیم  های کمّی، اسففاده از فنون مخفلف کمّی دسفورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک

نگر و  ز بر اطالعات آیندههای مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرک اطالعات مربوط به ریسک باید به زمان گاشفه و آینده و ریسک

 منفی باشد 
 

نفعان بوده  ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درسفی و توانمندی مورد نیاز ذی افشای اطالعات مربوط به انواع ریسک گیری: نفیجه

هیای پیژوهش    اففهی بندی شده ارائه دهند  ها را به صورت اولویت ها آن ها باید بر اسا  اهمیت و اثرگااری انواع ریسک و شرکت

ای در تدویس مقررات و ارائه پیشنهادها برای  چنیس نهادهای حرفه تواند از سوی تدویس کنندگان الزامات گزارشگری و هم حاضر می

 افشای ریسک مورد اسففاده قرار گیرد 
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 نفعان  های کیفی اطالعات، ذی : افشای ریسک، چارچوب گزارشگری ریسک، ویژگیکلیدی های واژه
 

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

مجله چارچوب جامع   ارائه: ها شرکت ریسک گزارشگری و افشا ( 5000)  مهدی، ابراهیمی میمند؛ محمد، نمازی استناد:

  5-32(، 3)53، دانش حسابداری

 مقدمه

 یرنتدگان گ یمتصتم  یتار را در اخت یمتا   یتر و غ یاطالعتا  متا    کته  عنوان سیستمی اطالعاتی مطرح استت  حسابداری به

درصورتی کته اششتا باکیتیتت و کتاشی باشتد،      . دهد می و دو ت قرار یرانمد ،گذاران یهسرما ،مختلف از جمله سهامداران

و درنتیجته عملکترد    شتود  یمت شتراهم   تر و اشزایش مشروعیت شترکت  های صحیح تصمیمو آتی  بینی یشپامکان بهبود در 

(. اششتای مناست    2212سامکین و اسکنیدر، و  2225گول و  ونگ، یابد ) می اشزایش نیز و امکان بقای شرکتبهبود بازار 

 وبتو و وو،  شتود )  گر ارائه اطالعاتی است که به اشزایش شتاشیت و کاهش نتاقرینگی اطالعتاتی منجتر متی     و باکیتیت بیان

نتعتان استت و    گتذاران و دیگتر  ی   یکی از اطالعا  مهم مورد تقاضتای سترمایه   «ریسک»اطالعا  مربوط به  .(3؛ 2221

که ایتن اطالعتا    کند؛ چرا   حسابداری را تهدید می، مربوط بودن اطالعاناموجود بودن اطالعا  ارائه شده ناکاشی و یا

و  2213میهکتنن،  و  2211و همکتاران،   دوبلتر د )گتذاری و ارزیتابی مباشتر  دارای اهمیتت هستتن      از هر دو جنبته ارزش 

گزارشگری ریسک اطالعاتی را برای ارزیابی ریسک عملکرد اقتصتادی آتتی   چنین  هم(. 1392کاردان و خلیلیان موحد، 

 نستلی و  شترکت )  مستوو یت نتعتان از   دهتی در   ی  ( و جهتت 3؛ 2222 نستلی و شتریوز،   و  2224، و همکاران دوبلر)

های اخیتر گزارشتگری ریستک جایگتاه      اساس در سال براینکند.  ( شراهم می2211او یویرا و همکاران، و  2222کاجوتر، 

در نتیجته  هتا در صتنایم متا ی و غیرمتا ی پیتدا کترده استت.         هتای گزارشتگری متا ی، قتوانین و پتژوهش      ای در رویه ویژه

ا مللی( و نهادهتای   استانداردهای حسابداری بین هیئتاستانداردهای حسابداری ما ی و  هیئتای )از قبیل  های حرشه انجمن

در خصتو   ا زامتاتی را   ،ادار ایاال  متحده( در پاسخ به این نیازکننده مقررا  )از قبیل کمیسیون بورس اوراق به تدوین

)از قبیتل انجمتن حستابداران    ای  هتای حرشته   انجمتن برخی  ،اند. اشزون براین مقرر داشتههای ما ی و غیرما ی  اششای ریسک

انتد. هرچنتد    برای اششای اختیاری ارائه نموده یشنهادیپ های ران رسمی آمریکا( نیز چارچوبخبره کانادا و انجمن حسابدا

هایی در عمل داشته و بتر استاس شترایر هتر کشتور و تقاضتای مربتوط تتدوین          ها و استانداردها نیز کاستی چارچوب ینا

 اند. شده

؛ 2222دوبلتر،  ؛ 2222 نستلی و شتریوز،   ؛ 2224مهبتت،  های مختلف )بترای نمونته    پژوهش ،در بررسی اششای ریسک

هتای گونتاگون اششتا و گزارشتگری      ( به بررسی جنبته 2214ا شندیدی و نری، ؛ 2215و شریوز،  آبراهامو  2213میهکنن، 

از قبیتل اششتای ناکتاشی، اششتای شتکلی،       هتایی  بوده و کاستتی  ظهورین حوزه از مطا عا  هنوز نواند؛ امّا ا ریسک پرداخته

دوبلتر و  ؛ و 2222 نستلی و شتریوز،   شتود )  در اششتا و گزارشتگری ریستک یاشتت متی      اششای کمّی انتد  و پراکنتدگی  

چنین عوامتل   هم .استهای ما ی  بخش مهمی از ا زاما  اششای ریسک مربوط به ریسک اشزون بر این، (.2211همکاران، 

زبتان   ( و2212خلیف و حسینی، شی و حقوقی )(، سیستم قانون عر2221گرینبال  و کو هارجو، مختلتی از قبیل شرهنگ )
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ارائه چارچوبی برای اششتای   ، ذا. باشند موثرها  ارائه اطالعا  و استتاده از آن ۀتوانند در نحو ( می2225هام، وست و گرا)

 ،استاس  براین های مختلتی قابل بررسی است. اطالعا  مربوط به ریسک با توجه به شرایر خا  هر کشور از ابعاد و جنبه

گران متا ی   اساس دیدگاه دانشگاهیان، تحلیلرشگری ریسک بروبی مناس  برای گزاپژوهش حاضر بر آن است تا چارچ

پاستخ دهتد: چتارچوب مناست  بترای       سوالدر پی آن است که به این  این پژوهش در این رابطه و حسابرسان ارائه نماید.

 چیست؟در ایران گزارشگری ریسک 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 مفهوم ریسک

 (2222نچتل ) شتود.   آمدهای نامساعد تعریتف متی   عنوان احتمال خطر، زیان، صدمه یا سایر پی گونه سنتی به ریسک به

 (1999)ا مللی حسابداران  شدراسیون بینتعریف کرد.  ،باشد که نتایج تصمیم کمتر از انتظار عنوان احتمال این ریسک را به

های راهبردی، عملیاتی و ما ی  تواند دستیابی سازمان به هدف کند که می عنوان رویداد با قوه آتی تعریف می ریسک را به

به تتسیری مثبت تغییتر   تمرکز ریسک را از متهوم منتی،ا مللی حسابداران  قرار دهد. گزارش شدراسیون بین یرتأثرا تحت 

ای مشتابه،   گونته  سک بخشی از شرآیند ایجتاد ارزش پایتدار بترای ستهامداران استت. بته      مدیریت ری که کند داد و بیان می

هتا را   عنوان هر رویدادی که ممکن است عملکرد شرکت نیز ریسک را به (1999انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز )

در نظر گرشتن هتر   ،بنابراین های منتی نیست. نها شامل جنبهسک تکند که ری قرار دهد، تعریف کرده و بیان می یرتأثتحت 

تتوان بتین    چنتین متی   هم مختلف و گزارشگری اهمیت دارد.های  تصمیمدر )شرصت( منتی و مثبت ریسک شامل دو جنبه 

گر شرایطی است که نسبت به رویدادهای آینده اطتال  دقیقتی وجتود     ریسک بیان قطعیت تتاو  قابل شد. ریسک و عدم

قطعیتت شترایطی استت کته احتمتال رویتدادها نیتز         کته عتدم   حتا ی در ؛ارد؛ امّا توانایی برآورد احتمتال آن وجتود دارد  ند

هتای سیستتماتیک و    ، ریستک را در قا ت   متا ی  ۀی دیگر برخی مطا عا  حتوز . از سو(52؛ 2212نایت، ) نامشخص است

امتران  ، (2222 نسلی و شریوز )(. برخی نیز از قبیل 2225بانسل و کلالند، اند )برای نمونه  بندی کرده غیرسیستماتیک دسته

 شنتتاوریهتتای متتا ی، عملیتتاتی، توانمندستتازی،  هتتایی شتتامل ریستتک دستتته (2213مختتتار و ملتتت )و  (2229و همکتتاران )

 اند. اطالعا ، درستی و راهبردی را در حوزه ریسک ارائه نموده
 افشا و گزارشگری ریسک

هتای   (. در این رابطته تعریتف  41؛1994میر و همکاران، ای کلی تعریف مشخصی از اششای کاشی وجود ندارد ) گونه به

ا مللتی   کمیته استانداردهای بینبرای نمونه، اششا از سوی پژوهشگران و نهادهای مختلف ارائه شده است.  برایگوناگونی 

و تک و   .داننتد  متی های همتراه   اشتدهای ما ی و یاد اششا را محدود به شیوه ارائه اطالعا  در صور  (1929حسابداری )

هتای متا ی و ستایر اطالعتا  از قبیتل       متهوم اششا را گستترش داده و اششتا را شتامل اطالعتا  صتور       (1992همکاران )

. متو ر و همکتاران   کنند میهای ما ی تعریف  های ما ی و عملیاتی و رویدادهای اتتاق اشتاده بعد از تاریخ صور  بینی پیش

هتای ستاالنه، اخبتار و     تره اششا را شامل هتر نتو  انتشتار اطالعتا  در رابطته بتا شترکت شتامل گتزارش         نیز در تعریتی گس

اششتای متا ی را    (1992گیبینتز و همکتاران )  چنتین   (. هتم 1994میتر و همکتاران،   )بته نقتل از    دانند میها  ها و مجله روزنامه

هتای   صور  اطالعا  ما ی و غیرما ی، کمّی یا کیتی، ا زامی یا اختیاری، از راه کانتال  ر آگاهانه اطالعا  بهعنوان انتشا به
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ای  نیز بیان داشتند که اششای شرکتی محدوده گستترده  (2212وون ا برتی و همکاران )رسمی و غیررسمی تعریف کردند. 

 دهد. ینترنتی و کاغذی را پوشش میی و اختیاری و اششای ااز اطالعا  ما ی و متنی، اجبار

هتای حستابداری    مشتی  ها، ختر  ای از اطالعا  شامل برآوردهای مدیریت، قضاو  عنوان مجموعه ریسک به یاششا

چنتین اششتای اطالعتا  غیرمتا ی در      ها، ابزارهای ما ی و ارزش منصتتانه( و هتم   سازی مشتقه مبتنی بر بازار )از قبیل مصون

هتای داخلتی استت     های اقتصادی، سیاسی، ما ی، مدیریت ریسک و ریستک کنتترل   ها، راهبرد و سایر ریسک مورد برنامه

که خواننتده   کنند میاششای ریسک را به صور  ارائه اطالعاتی تعریف نیز  (2222 نسلی و شریوز )(. 229؛ 2229حسن، )

هر شرصت یا تهدید، خطر و در معرض قرار داشتنی که بر شرکت اثر داشته یا ممکن است داشته باشد و یتا متدیریت    را از

هتای جتامم،    بنتدی  هتا و دستته   هتا آگتاه کنتد. بتاوجود تعریتف      ها، تهدیدها، خطرها و در معترض قترار داشتتن    این شرصت

ک ما ی متمرکز هستتند )بترای نمونته گزارشتگری متا ی      استانداردها و ا زاما  گزارشگری ریسک، بیشتر بر اششای ریس

(. 7ا مللتی گزارشتگری متا ی شتماره      و استتاندارد بتین   39و  32شتماره   ا مللتی حستابداری   و استانداردهای بین 52شماره 

حستابداری  استتاندارد  های غیرما ی، برخی استتانداردها و ا زامتا  از قبیتل     با اشزایش تقاضا برای اطالعا  ریسک اگرچه

 اند. را نیز ا زامی کرده و حسابرسی اششای ریسک و مدیریت ریسک غیرما یهای  آ مان ارائه اطالعا  ریسک 4شماره 
 اهمیت افشا و گزارشگری ریسک

قرینگی ارزیتابی مباشتر ، کتاهش نتا     و گیتری  چتون بهبتود تصتمیم    در رابطه با اهمیت اششتای ریستک، متواردی هتم    

 نتعان  کر شده است.   با  یو ارتباط بهتر اطالعاتی 
 گیری مالی و ارزیابی مباشرت تصمیمالف: 

گیتری و   های حسابداری و ما ی، هر دو جنبه متید بودن برای تصتمیم  در چارچوب متهومی گزارشگری ما ی و نوشته

و همکتاران،   بئتر و  2212ا مللتی،   بتین استتانداردهای حستابداری    هیئتت نقش مباشرتی اطالعا  مدنظر قرار گرشته است )

هتای   توانند با کاهش ناقرینگی اطالعتاتی بته هتدف    اششای اطالعا  حسابداری و ریسک می ،(. به این ترتی 297؛ 2212

 ،(. از یتتک ستتو315؛ 2213میهکتتنن، و  297؛ 2212و همکتتاران،  بئتترگتتذاری و ارزیتتابی مباشتتر  کمتتک کننتتد ) ارزش

رجت  و  نتعان خواهان بهبود در اششای ریسک به منظتور اتختا  تصتمیما  آگاهانته هستتند )مطتاب         گذاران و  ی سرمایه

یی برخوردارنتد  اطالعا  ریسک بترای ارزیتابی مباشتر  از اهمیتت بتاال      ،. از سوی دیگر(224؛ 2229اسکاچلر، -هند ی

ا امّت  ؛(2213چینسون و همکتاران،  ها  (؛ زیرا رابطه بین ریسک و عملکرد مستقیم است )مطاب 2212کوتاری و همکاران، )

پتایش رشتتار متدیران در    پذیری مدیران و ما کان تتاو  وجود دارد؛ بر این اساس ما کان نیاز به  در رابطه با سطح ریسک

 .(922؛ 2212و همکاران،  شورتینخصو  سطح ریسک شرکت دارند )
 ب: کاهش ناقرینگی اطالعاتی، بهبود نقدشوندگی و کاهش هزینه سرمایه

(. بته  314؛ 2213میهکتنن،  کنتد )  گذاری ارائه می های ارزشا گوریسک اطالعا  مربوطی را برای استتاده در اششای 

(. در صتور   122؛ 2222دیتومز،  این ترتی  اششا و گزارشگری ریسک در عملکرد مناس  بازار سرمایه اثرگذار استت ) 

ن ، مدیران برتری اطالعاتی نسبت به اشتراد بیرونتی کست  خواهنتد کترد )ایجتاد نتاقرینگی اطالعتاتی( و ایت         اششای ناکاشی

گذاران اطالعا  مربوط بته ریستک را    که سرمایه با توجه به این .شود موضو  موج  گزینش نادرست و خطر اخالقی می
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(، در صتور  عتدم اششتای    2217تتان و همکتاران،   و  2222جوریتون،  کنند ) گذاری خود  حاظ می در تصمیما  سرمایه

شود. با اشزایش در نتاقرینگی اطالعتاتی، شاصتله قیمتتی خریتد و شتروش        کاشی این اطالعا ، ناقرینگی اطالعاتی ایجاد می

تواند موجت  کتاهش حجتم معتامال       (. در نتیجه ناقرینگی اطالعاتی می2215کمپل و همکاران، )مطاب   یابد یماشزایش 

تتوان   چنین می (. هم1393جلیلی و همکاران، ( و در نهایت کاهش نقدشوندگی سهام گردد )مطاب  321؛ 2213میهکنن، )

د توانت  متی  کاطالعتا  مربتوط بته ریست     ( و1393 ،پورحیتدری و همکتاران  اختیاری به طور کلتی )  بیان داشت که اششای

که کتاهش نتاقرینگی    کند مینیز بیان  (2224دوبلر )(. 521؛ 2221هیلی و پا پو، )مطاب   شودموج  کاهش هزینه سرمایه 

کتاهش   ن و در نهایتت اگذار تواند موج  کاهش صرف ریسک مورد مطا به سرمایه اطالعاتی در نتیجه اششای ریسک می

بته ایجتاد محتیر باثبتا  بترای       ،تتوان نتیجته گرشتت کته گزارشتگری ریستک       ای کلتی متی   گونته  بته  .هزینه سرمایه شتود 

 (.2؛2229اسکاچلر،  -رج  و هند یکند ) گذاران و انباشت سرمایه کمک می سرمایه
 نفعان ج: بهبود روابط با ذی

نتعان ما ی و غیرما ی نیتز بته اطالعتا      بلکه دیگر  ی گذاران مهم نیست، سرمایه نها برایاطالعا  مربوط به ریسک ت

 متتأثر هتا را   توانتد آن  پذیری شرکت و توانایی مدیریت ریسک، متی  دهند؛ زیرا میزان ریسک مربوط به ریسک اهمیت می

گتذاری و   هتای سترمایه   ، ریستک های از قبیل ورشکستگیوقو  رویداد ،چنین (. هم2229امران و همکاران، سازد )مطاب  

(. وقتو   152؛ 2213ادمتو،  نتم به تقاضای اطالعا  ریسک شتده استت )   های  ی قانونی موج  ترغی  همه گروه مسائل

با  ،(. بنابراین24؛ 2222لی و کاجوتر،  نسهای مختلف نیز ممکن است به مشروعیت و شهر  شرکت صدمه بزند ) ریسک

نتعتان از ریستک شترکت     توان ناقرینگی اطالعاتی را کاهش داد و به در  بهتر  ی می ،ارائه اطالعا  مربوط به ریسک

اششتای   نتیجته  در. گتردد ها جل   بهبود یاشته و حمایت آننتم  های  ی بر این اساس روابر شرکت با گروه تاکمک نمود 

 (.2212سامکین و اسکنیدر، یابد ) اشزایش مینیز نتعان، مشروعیت شرکت  با  ی موثرمناس  ریسک و برقراری ارتباطا  
 گزارشگری و افشای ریسک در ایران

در  5 شتماره حستابداری  در استتاندارد  و اششای ریستک کمتتر متورد توجته قترار گرشتته استت.         گزارشگریدر ایران 

 14استتاندارد حستابداری شتماره     چنتین در گذشتته   ی ارائه شده است. هماحتما  های ییو دارا های یبده یر، خاخصو  

مطا بی ارائته شتده    سازی ارزش منصتانه و جریان نقد در خصو  مصون( 1392تجدید نظر شده سال  -ها گذاری )سرمایه

بته بعتد استت دو استتاندارد ابزارهتای متا ی:        1392از ابتدای سال  ها آنهای ما ی که دوره ما ی  و برای صور  یراًاخ. بود

ارائه و ابزارهای ما ی: اششا الزم االجرا گردیده است. در استانداردهای مذکور موضتو  ابزارهتای متا ی، تهتاتر ابزارهتا و      

ا بته تنها به ایتن  ی و بازار )ی ناشی از ابزارهای ما ی شامل ریسک اعتباری، نقدینگها چنین اششای کمی و کیتی ریسک هم

چنین در بازار سرمایه نیتز برختی ا زامتا  بترای اششتای ریستک مطترح شتده استت.           هم باشد. کند( می دود نمیموارد مح

شورای عا ی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در دستتورا عمل ثبتت و عرضته عمتومی اوراق بهتادار      

هتای مترتبر بتا     گتزارش تحلیتل ریستک    ،(17( و اوراق مرابحه )متاده  22نتشار اوراق اجاره )ماده (، دستورا عمل ا2)ماده 

قتانون   232متاده  متدیره )در راستتای اجترای     هیئتدر نمونه گزارش شعا یت  موضو  شعا یت شرکت را مقرر نموده است.

های پذیرشته  بهادار برای شرکت که از سوی سازمان بورس و اوراقو گزارش تتسیری مدیریت (( 1357تجار  )مصوب 
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در صتور   کته   ارائته شتده  هایی از ریستک   شده، اششای اطالعا  ریسک مطرح و نمونه ا زام و شرابورس شده در بورس

 هتا  ریستک  یاحتما  یجآثار و نتا بینی یشپبیان شده است که  ها باید اششا شوند. در این نمونه گزارش ،وجود برای شرکت

 .تشریح شتود  ها آنکردن  یریتپوشش و مد برای یرهمد هیئت یها حل راه یزمختلف و ن یها بر عملکرد شرکت در حوزه

انتد و در   ملزم به متدیریت ریستک شتده   ها  ، مدیریت ارشد شرکت4در ماده های داخلی  در نهایت در دستورا عمل کنترل

 چته کته در ایتن متوارد  کتر شتده       هند. با وجود این آنکم ساالنه گزارش د ه صور  دستهای داخلی ب خصو  کنترل

ای ستاختارمند و عملیتاتی تبیتین و تشتریح      گونته  قاط تمرکز، شنون و پیوستتگی را بته  ها، ن ها، محدودیت اصول، رویه است

 کند. نمی
 چارچوب گزارشگری ریسک

 ،گترینبال  و کو هتارجو  عوامل مختلتی از قبیل شرهنتگ )  نبود چارچوب مناسبی برای اششای ریسک و وجودنظر به 

تواننتد در نحتوه    متی کته  ( 2225وست و گراهام، زبان ) ( و2212خلیف و حسینی، شی و حقوقی )(، سیستم قانون عر2221

باشند؛  ذا ارائه چارچوبی برای اششای اطالعا  مربوط به ریسک با توجته   موثرها  آنچنین استتاده از  ارائه اطالعا  و هم

ارائته چتارچوب متهتومی    های مختلتتی قابتل بررستی استت. بترای دستتیابی بته         به شرایر خا  هر کشور از ابعاد و جنبه

 موارد زیر قابل طرح است: گزارشگری ریسک در ایران
 نفعان گزارشگری ریسک ذی

نتعان  گذاران قرار داشت؛ امّا با مطرح شدن تئوری  ی دهندگان و سرمایه بیشتر توجه در گزارشگری بر وامدر گذشته 

نتعتان   هتا  ی  چنین موضم مشروعیت شرکت، دامنه اشخا  مورد توجته در گزارشتگری گستترش یاشتت. پتژوهش      و هم

گران ما ی )برای  وق صاحبان سهام و تحلیلگذاران در حق های مختلتی شامل سرمایه ها را برای گروه های شرکت گزارش

بتال و همکتاران،   و  2212کوتتاری و همکتاران،   ) دهنتدگان  وام(، 2222بال و همکتاران،  ؛ 2215کمپل و همکاران، نمونه 

خصتو  وزار    بته (، دو ت )2222سو ومن و همکاران، و  2211کالپر و همکاران، کنندگان ) تامین(، مشتریان و 2222

انتد   اند و بیان داشتته  نظر گرشته( در2222سو ومن و همکاران، ( و کارکنان )1322و مجتهدزاده،  یمومناقتصاد و دارایی( )

(. هرچنتد  2222بال و همکتاران،  ؛ 2212کوتاری و همکاران، اطالعاتی متتاوتی وجود دارد ) یازهاینها  که بین این گروه

 پوشانی نیز هستند. هایی دارای هم از جنبه

 هدف گزارشگری ریسک

گیری یتا کمتک بته ارزیتابی و مباشتر  متدیریت        تواند بر هدف متید بودن برای تصمیم ارشگری میتمرکز او یه گز

انتد کته برختی هتدف از ارائته       های مختلتی به بررسی ایتن دو جنبته پرداختته    (. پژوهش297؛ 2212و همکاران،  بئرباشد )

استتانداردهای حستابداری متا ی،     هیئتت ؛ 2215کمپل و همکاران، ؛ 2222جوریون، گیری ) اطالعا  را کمک به تصمیم

( بیتتان 2212کوتتتاری و همکتتاران، ( و برختتی ارزیتتابی عملکتترد گذشتتته و مباشتتر  متتدیریت ) 2213میهکتتنن، و  1972

گیتری در برختی    اند. ا بته این دو نقش مخا ف یکدیگر نبوده و در این خصو  که اطالعا  مناس  بترای تصتمیم   شتهدا

المبتر ،  نیستتند )  یکستان های مباشرتی نیز متید هستند، تواش  وجود دارد،  یکن ایتن دو نقتش معمتوالً     موارد برای هدف

2212 ،295.) 
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 ها همیت آنانواع ریسک و ا

انتد.   گونته کلتی بته دو دستته متا ی و غیرمتا ی تقستیم شتده         های مختلتی قرار دارنتد و بته   ها درمعرض ریسک شرکت

هتای غیتر متا ی     گونه که بیان شد، تمرکز بیشتر استانداردها و ا زاما  بر اششای ریسک ما ی قرار دارد؛ و ی ریستک  همان

منتشر شتد و اششتای    1997در سال  52، گزارشگری ما ی شماره نیز مطرح و مورد تقاضا هستند. در ایاال  متحده آمریکا

های با قوه ناشی از تغییتر نترب بهتره، نترب ارز ختارجی، قیمتت کتاال و قیمتت          اطالعا  کمّی و کیتی ریسک بازار )زیان

بزارهای متا ی  ، اششای ریسک مربوط به ا7ا مللی گزارشگری ما ی شماره  چنین استاندارد بین سهام( را مدنظر قرار داد. هم

انجمتن  را مقرر نمود و سه نو  ریسک شتامل ریستک بتازار، ریستک نقدشتوندگی و ریستک اعتبتاری را مطترح کترد.          

اطالعتا ، درستتی و متا ی     شنتاوری هتا را در قا ت  محیطتی، عملیتاتی،      ریستک  (1997حسابداران خبره انگلستان و و ز )

اطالعتا ،   شنتاوری ها را بته صتور  متا ی، عملیتاتی، توانمندستازی،       نیز ریسک (2222 نسلی و شریوز )بندی کرد.  دسته

انجمتن  چنین تتکیک ریسک از منظر ما ی و غیرما ی نیز مدنظر قرار گرشته استت )  بندی کرد. هم درستی و راهبردی دسته

(. اشزون براین، اششای اطالعاتی در خصتو  متدیریت ریستک نیتز متورد تاکیتد       1997ز، حسابداران خبره انگلستان و و 

اف کمیستیون بتورس اوراق بهتادار ایتاال       -22شترم   در نهایتت (. 2222 نستلی و شتریوز،   و  2225برتا و بوزالن، است )

 ها به ترتی  ارجحیت تشوی  کرده است. ها را به  یست کردن ریسک متحده، شرکت
 افشای اجباری یا اختیاری اطالعات مربوط به ریسک

العتاتی  گتذاران و کتاهش نتاقرینگی اط    ای از اششای اجبتاری بترای حمایتت از سترمایه     بازارهای ناکامل نیازمند درجه

توانند ناقرینگی اطالعتاتی   بیان داشت که هر دو اششای اختیاری و اجباری می (2221ورچیا )(. 2221لی و پا پو، یههستند )

؛ 2227آبراهتام و کتوک ،   چنین وجود قوانین اثر مثبتی بر اششای ریسک بته صتور  اختیتاری دارد )    را کاهش دهند. هم

 و کند که ارائه رهنمودی دارای جزئیاتی باال در خصو  اششای ریسک دشوار استت  استدالل می (2212میهکنن ) (.222

از اششتای اختیتاری    (2222سو ومن و همکتاران ) و  (2211و  1997انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز )برخی از قبیل 

از اششای اجباری اطالعا  ریسک بته شتکل ستندی      برخی مانند ویدال از سوی دیگر اطالعا  ریسک پشتیبانی کردند.

 (.2225کابدو و تیرادو، کند ) جدید پشتیبانی می
 اطالعات کمّی یا کیفی

های کمّی و کیتی قابتل ارائته استت. در خصتو  گزارشتگری و اششتای ریستک برختی بتر ارائته            اطالعا  در قا  

و بیانیته گزارشتگری متا ی     2211انجمن حسابداران خبره انگلستان و و تز،  صور  کمّی تاکید دارند )از قبیل  اطالعا  به

آمتدهای ریستک    توانتد موجت  ارزیتابی بهتتر پتی        متحده(؛ زیرا اششای کمّی میکمیسیون بورس اوراق بهادار ایاال 52

مشکالتی نیتز   با این وجود(. 1992اسکراند و ا یو ، ( و اشزایش اعتبار اطالعا  اششا شده گردد )2222 نسلی و شریوز، )

او یتویرا و همکتاران،   هتای ما کانته اششتای کمّتی )     ( و هزینته 2224مهبتت،  کردن ) در اششای کمّی از قبیل دشواری کمّی

هتا شتواهدی از بهبتود اششتای کمّتی در       ( اطالعا  وجود دارد. با توجه به تقاضا برای ارائه اطالعا  کمّی، پژوهش2211

ستازی ریستک نمودنتد؛     ها و نهادهای مختلف اقدام به ارائه پیشنهادهایی برای کمّی مندر این رابطه انجزمان یاشتند.  لطو
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هتا،   تحلیل نستبت و تجزیهچون  هایی هم سازی ریسک روش برای نمونه انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز، برای کمّی

 ریسک ارائه کردند.ها، ا گوسازی، تحلیل حساسیت و ارزش در معرض  گیری تمرکز، تحلیل گرایش اندازه
 ویژگی کیفی اطالعات مربوط به ریسک

چون مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابتل در  بتودن، قابتل مقایسته بتودن، کامتل بتودن         هایی هم کلی ویژگی ۀگون به

و  متومن هتایی شتامل مربتوط بتودن )     برای اطالعا  مطرح است. در این میان برای اطالعا  مربوط به ریسک نیز ویژگی

اوتمتن و  ؛ 2225وودز و مارگین ستون،  (؛ قابل اتکا بودن )2212 ین و همکاران، ؛ 2211براون و توکر، ؛ 2214همکاران، 

هتودر و همکتاران،   ؛ 2225وودز و مارگین ستون،  ؛ 2229اوتمن و امیر، (؛ قابل مقایسه بودن )2225بوتسان، و  2229امیر، 

هیرتتل،  ( و اششای متروضا  )با هدف اششای کاشی( )2221و همکاران، هودر ؛ 2225بوتسان، (؛ قابل در  بودن )2221

کتاری و   چنتین محاشظته   کمیسیون بورس اوراق بهادار ایاال  متحده( مطرح است. هتم  52و بیانیه گزارشگری ما ی  2227

 (.2212کوتاری و همکاران، های گزارشگری مطرح باشد ) تواند از جنبه هدف طرشی نیز می بی
 محل افشای اطالعات مربوط به ریسک

هتا پراکنتده بتوده و کمتتر قابلیتت       های ساالنه شرکت کنند که اششای ریسک در گزارش های مختلف بیان می پژوهش

در نیتز  گزارشتی   (1995انجمن حسابداران رستمی آمریکتا )  (. 2222پی دبلیو سی، و  2222جی،  ام یپکی مقایسه دارند )

هتا بایتد    های ما ی ارائه کرد. نتتایج بیتان داشتت کته شترکت      خصو  اششای اطالعا  ریسک و عدم قطعیت در صور 

 هتای متا ی و عملیتاتی    لستتان، بررستی  انگهای ما ی اششا کنند. در  اطالعا  مربوط به ریسک و عدم قطعیت را در صور 

های  یست شده معرشی شد که هنوز ارائته آن غیرا زامتی    برای شرکت 1993های مدیریت( در سال  )مشابه تجزیه و تحلیل

ت کته  بیتان داشت   (1999انجمتن حستابداران خبتره انگلستتان و و تز )     های کلیدی را پیشنهاد کرد.  ریسک گزارشاست و 

نیز از اششای ریسک  2221 در سال ها را در قا   یک صور  ارائه کند. ویدال ها باید اطالعاتی مربوط به ریسک شرکت

بیتان داشتتند کته     (2222ستو ومن و همکتاران )  . در مقابل (2225 ،کابدو و تیرادو) کند به شکل سندی جدید پشتیبانی می

نلستون و تیلتر    چنتین  در یک صور  جداگانه ارائه شتود. هتم   گذاران نهادی تمایل ندارد که ریسک کس  و کار سرمایه

 های ما ی ندارند. شناسایی شده در صور  اقالمها اهمیتی مشابه با  داشتدبیان داشتند که اششا در یا (2227)
 اتمسوول تهیه الزام

اند. برای نمونه انجمتن حستابداری    با توجه به اهمیت اششای ریسک، استانداردگذاران در سراسر دنیا به آن جذب شده

استانداردهای حسابداری ما ی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن حسابداران خبره انگلستان و و تز،   هیئتآمریکا، 

ها، ا زاما  یتا پیشتنهادهایی را    ابداری آ مان و نیز برخی دیگر از بورسکمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، انجمن حس

همتراه بتا    زمانی کته اششای اختیاری  بیان داشت (2225) استرالچنین  اند. هم برای گزارشگری و اششای ریسک ارائه کرده

نیتز   (2222مارشال و ویتمن )د. تواند متید باش می، نظار  مستقیم ناظران بازار سرمایه تکمیل شده وسایر ابزارهای قانونی 

 اشتد. عقیده دارند که اششای کمّی کامل در نبود قوانین دستوری اتتاق نمی
 اعتبار بخشی

هتا   ، شترکت (1392نمازی و جعتری، شوند ) می های درگیر متحمل هزینه و طرف بودهزمانی که هزینه نمایندگی باال 

. (2221هیلتی و پتا پو،   ) کننتد  احتمااًل از ستازوکارهای راهبتری شترکتی و اششتای اختیتاری بترای تقلیتل آن استتتاده متی         
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هتا داشتته باشتند     هتای ستاالنه شترکت    زارشتوانند اثر مهمی بر اششای اختیاری اطالعتا  در گت   های حسابرسی می موسسه

کننتد و حسابرستان آن را بهبتود     ها برای کاهش هزینته نماینتدگی اقتدام بته اششتا متی       (. شرکت2222باراکو و همکاران، )

بستیار   شا شتده حسابرسی برخی موارد اش ا بتهشود؛  ها می حسابرسان موج  بهبود در کیتیت آن تصدی چنین  دهند. هم می

و هتای آن در صتور  استتقالل     هتا و کمیتته   متدیره شترکت   هیئت(. از سوی دیگر 2222وودز و همکاران، مشکل است )

کمیتته  بیتان داشتتند    (2212و همکتاران )  تیلتور تواننتد ایتن وظیتته را انجتام دهنتد.       ، متی هتای الزم  برخورداری از ویژگی

 .تواند اطمینان دهنده مستقل باشد حسابرسی می
 نگر نگر و گذشته آینده

موضتو  بته نقتش     یتا آینتده استت. ایتن     ، حالاششای اطالعا  مربوط به ریسک، تاکید بر گذشتههای  یکی از ویژگی

از  نگتر  (. ارائه اطالعتا  آینتده  2222و شریوز،   نسلیگیری مربوط است ) اطالعا  در رابطه با ارزیابی مباشر  یا تصمیم

ستتانداردهای  ا هیئتت مورد تاکید قرار گرشته است )از قبیل کمیسیون بورس اوراق بهادار و ها  سوی استانداردها و پژوهش

دوبلر و همکتاران،  نگر هستند ) ها کمتر مایل به ارائه اطالعا  آینده اند که شرکت ها نشان داده (. امّا یاشتهحسابداری آ مان

نگتر و   های ما کانه باالتر اطالعا  آینده بینی آینده، هزینه (. د یل این امر دشواری پیش2224مهبت، ؛ 2222دوبلر، ؛ 2211

 (.2222 نسلی و شریوز، و  2211او یویرا و همکاران، حقوقی باشد ) مسائل
 ریسک منفی یا مثبت

انجمن حسابداران خبره انگلستان و و تز،  و  2222انجمن مدیریت ریسک، مثبت و منتی است ) ۀریسک دارای دو جنب

شتود و   تمرکز شود، بخشی از شرایند مدیریت ریسک نادیده انگاشتته متی  های منتی  (. در صورتی که تنها بر ریسک1999

شتوند. در ایتن میتان پژوهشتگران و      گریتزی ترغیت  متی    نگتری در اششتا بته ستوی ریستک      جانبته  مدیران با توجه به یتک 

 هیئتتتانتتد. برختتی دیگتتر از قبیتتل  گونتته تلتتویحی بتتر هتتر دو جنبتته تاکیتتد داشتتته استتتانداردگذاران و نهادهتتای مختلتتف بتته

 .استانداردهای حسابداری آ مان بر جنبه منتی ریسک متمرکز است
 پژوهش ۀپیشین

هتای داخلتی    نیز در پژوهشی اقدام به ارائه چارچوبی برای گزارشگری ریستک و کنتترل   (2222سو ومن و همکاران )

گتذاران نهتادی انجتام دادنتد.      نامه و از جامعه سترمایه  سشها پژوهشی پیمایشی با استتاده از پر نمودند. برای این منظور آن

تایی طراحی و سواالتی در مورد متید بودن اطالعا  ریسک بترای تصتمیما     7صور  طیف  نامه این پژوهش به پرسش

گتذاران نهتادی خواهتان     ها دریاشتند کته سترمایه   گذاری، تقاضا برای اششای ریسک و محل اششای ریسک بود. آن سرمایه

دهندگان مواش  بودند که اشتزایش   قراری یک محیر قانونمند و یک صور  جداگانه برای اششای ریسک نیستند. پاسخبر

به بررسی اششای ریسک در  (2229هیل و شور  ) .کند ها در تصمیما  مدیریت پرتتوی کمک می اششای ریسک به آن

های تازه  ها دریاشتند که اششای ریسک در شرکت در بورس  ندن پرداختند. آن های تازه پذیرشته شده های شرکت گزارش

هتای   گیرد؛ و ی سهم پایینی از اطالعتا  در خصتو  کنتترل    نگر را در بر می پذیرشته شده سهم باالیی از اطالعا  آینده

ها دریاشتند که برخی متوارد   چنین آن شود. هم های پذیرشته شده ارائه می داخلی و مدیریت ریسک نسبت به اششای شرکت

 شود.   یابد و سهم باالی ما کیت مدیریت باعث کاهش در اششای ریسک می اششا در طول زمان اشزایش می
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ا مللتی گزارشتگری متا ی و گستتره اششتای       بتین  یاستتانداردها به بررسی رابطه بین پذیرش  (2212تیلور و همکاران )

ها نشان داد که اششای اطالعا  درخصتو  متدیریت ریستک متا ی در      پرداختند. نتایج مطا عه آن مدیریت ریسک ما ی

هتای   به بررستی محتر    (2212میهکنن )ا مللی گزارشگری ما ی بهبود، یاشته است.  بین یاستانداردهاسال بعد از پذیرش 

ا مللتی گزارشتگری متا ی و     استتانداردهای بتین   شتامل دهای اششتا  کیتیت اششای ریستک بتا در نظتر گترشتن اثتر استتاندار      

اشتزایش یاشتته   در نتیجته ایتن استتاندارد    یاشت که کیتیت اششتای ریستک   در ویهای حسابداری شنالند پرداخت. داستاندار

هتای بزرگتتر و    شترکت در نهایتت وی بیتان داشتت کته     . نیاشتت ی امّا شتواهدی در خصتو  اشتزایش اششتای کمّت      ؛است

بته میتزان بیشتتری     ،کننتد  اما  کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا اقتدام بته گزارشتگری متی    زهایی که تحت ا  شرکت

 پیمایند.  کنند و سیر بهبود کیتیت دایمی را می ریسک را گزارش میمربوط به ی اطالعا  کمّ

ها پرداخت. نتایج این بررسی  های ما ی بر عملکرد شرکت  اششای ریسک در صور یرتأثبه بررسی  (2215)اویروگبا 

آبراهتام و  شتود.   هتا متی   های ستاالنه موجت  بهبتود در عملکترد شترکت      نشان داد که اششای اطالعا  ریسک در گزارش

 آنتان انجتام دادنتد.   هتا   هتای ستاالنه شترکت    مربوط بودن اششای ریستک در گتزارش  در رابطه با پژوهشی  (2215شریوز )

ف شتامل  لت نتعتان مخت  چنتین  ی  دهنتد.. هتم   تترجیح متی   را بر اششتای متاهوی   اششای شکلی ها دریاشتند که مدیران شرکت

توانند نقش مهمی در بهبتود کیتیتت گزارشتگری ریستک داشتته       گذاران و حسابرسان می ان، قانونگکنند مدیران، استتاده

 پایش صحیح حتظ شود. وجودتواند با  پذیری در گزارشگری می انعطاف ها بیان داشتند که آن درنهایتباشند. 

بتترای  هتتای ستتاالنه اششتتای اختیتتاری ریستتک در گتتزارش یاطالعتتات محتتتوایبتته بررستتی  (2214و همکتتاران ) متتومن

مثبتتی بتین اششتای     ۀد کته رابطت  نشتان دا  مطا عته هتای حاصتل از ایتن     یاشتهپرداختند.  بینی سود آتی ران در پیشاگذ سرمایه

به بررستی دالیتل تتتاو      (2212خلیف و حسینی )بینی سود دو سال پیش رو وجود دارد.  اختیاری ریسک و توانایی پیش

ونی، های قتان  ها دریاشتند سیستم های مختلف پرداختند. آن بر اششای ریسک در پژوهش موثرهای مربوط به عوامل  در یاشته

کننتد. نتو     گیری نسبت اهرمی، ارتباط بین اهرم و اششتای ریستک را تعتدیل متی     های اششا، نو  صنعت و نو  اندازه رویم

 ئتوپیزی و  دهتد.   قترار متی   یرتتأث قطعیت نیتز رابطته ستودآوری و اششتای ریستک را تحتت        صنعت و سطح اجتناب از عدم

هتای غیرمتا ی در یاشتنتد کته ارائته رهنمتودی در خصتو          در بررسی خود در خصو  اششای ریسک (2222همکاران )

نگتر   های غیرما ی شده،  کن تمرکز اششای ریسک بر اطالعا  حال و گذشتته  اششای ریسک موج  بهبود اششای ریسک

هتا در خصتو  ریستک     دریاشتند که اششتای شترکت  در بررسی اششای ریسک در هند  (2219شیوانی و همکاران )است. 

 بیشتر کیتی، گذشته نگر و آینده نگر و تمرکز بر جنبه منتی دارد.

 های انجام شده در حوزه اششا، بیشتر متمرکز بر موارد زیر است: در ایران نیز پژوهش

رحیمیتان و ابراهیمتی میمنتد،    )برای نمونه  ( شاخص اششای اطالعا  ارائه شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار1)

( 1393پتور و همکتاران،    و ی( شاخص اششای اختیاری محاسبه شده بر مبنای نظرا  کمیته جنکینز )برای نمونه 2) .(1392

سترمایه   اقتالم از قبیتل هزینته    چنین رابطه این شاخص با عملکترد و دیگتر   ها و هم بر این شاخص موثرکه به بررسی عوامل 

هتای موجتود بته بررستتی وضتعیت اششتای ریستتک در       ( در خصتو  گزارشتتگری ریستک نیتز پتتژوهش   3انتد. )  پرداختته 
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، 1394نمتازی و ابراهیمتی میمنتد )   اند ) بر آن و محتوای اطالعاتی آن پرداختنه موثرها، عوامل  های ساالنه شرکت گزارش

 (.(1392شصیحی و همکاران )و  (1392زاده و محرمی ) برادران حسن ؛، ب(1394نمازی و ابراهیمی میمند، ) ؛ا ف(

 پژوهش شناسی روش

 شناستی قترار دارد.   معرشتت پژوهش حاضر با توجه به دانش قابتل قبتول موجتود و استتتاده از روش علمتی، در حتوزه       

های اششای اطالعا  ریسک با استتتاده   شلسته پژوهش حاضر مبتنی بر روش اثباتی است؛ زیرا این پژوهش به بررسی جنبه

هتای   چنین این پتژوهش از جملته پتژوهش    هم .های آن است ل از پژوهشگر و قضاو پردازد و مستق های کمّی می از داده

پیمایشتی از نتو    هتای   پتژوهش هتای مختلتف    روش آن از میان روشبرد و  یمایشی بهره میه از راهبرد پکاربردی است ک

 اکتشاشی است.

 های پژوهش سوال

هتای مختلتف چتارچوب     مبتنی بر روش پیمایشی است و به جنبه ی پژوهشها سوالها و مبانی نظری،  با توجه به هدف

 پردازد: میدر ایران اششای ریسک 

 نتعان گزارشگری ریسک، چه کسانی هستند؟ یک:  ی سوال

 دو: هدف از گزارشگری اطالعا  ریسک چیست؟ سوال

 صور  اختیاری یا اجباری اششا شود؟ به ، بایدسه: آیا اطالعا  مربوط به ریسک سوال

 به چه اطالعاتی در خصو  ریسک )از نظر نو ( نیاز دارند؟ مختلف کنندگان استتادهچهار:  سوال

 های کیتی برخوردار باشند؟ از چه ویژگی باید اطالعا  مربوط به ریسکپنج:  سوال

 در قا   کمّی یا کیتی ارائه شود؟ باید شش: آیا اطالعا  مربوط به ریسک سوال

 نگر ارائه شود؟ نگر یا آینده در قا   گذشته باید هتت: آیا اطالعا  مربوط به ریسک سوال

 های منتی یا مثبت ارائه شود؟ با تاکید بر ریسک باید ریسکهشت: آیا اطالعا  مربوط به  سوال

 های شرکت اششا شود؟ در کدام یک از گزارشباید نه: اطالعا  مربوط به ریسک  سوال

 برعهده چه نهادی باشد؟ ،تهیه ا زاما  مربوط به گزارشگری ریسک مسوو یتده:  سوال

 ؟دنی دارنیاز به اعتبار بخش ،های ریسک آیا گزارشیازده:  سوال
 روش اجرای پژوهش

ها در پژوهش حاضر از نو  کمّی است. در این پژوهش برای تعیتین چتارچوب مناست  اششتای      آوری داده روش جمم

 ها شد. آوری داده نامه اقدام به جمم ریسک نیز از راهبرد پیمایشی استتاده شد؛ برای این منظور با استتاده از ابزار پرسش

 جامعه و نمونه پژوهش :الف

و دانشتجویان دکتتری رشتته    استتادان  گتران متا ی، حسابرستان و دانشتگاهیان )شتامل       این پژوهش شامل تحلیل ۀجامع

درصتد  حتاظ    4با استتاده از شرمول کوکران محاسبه شد و سطح معناداری برابر با  نیز حسابداری( بوده است. حجم نمونه

بته روش   هتا  نامته  پرستش  بته دستت آمتد.    357حجم نمونه معادل (، 3442انداه جامعه ) با توجه بهبر این اساس شده است. 
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 27درصتد( و دانشتگاهیان )   54درصتد(، حسابرستان )   22گتران متا ی )   )تحلیتل  بین سه گتروه هتدف   ای گیری طبقه نمونه

 .بودنداستتاده  قابلکه  قلم آن بازگشت شد 223توزیم و تعداد به صور  حضوری و پست ا کترونیکی  درصد((
 گیری متغیرها ب: اندازه

هتای قبلتی و    نامته بتر مبنتای پتژوهش     نامه استتاده شد. پرستش  ، از ابزار پرسشها آوری داده جممش برای در این پژوه

 مقیتاس  از نامته  پرستش  درتتدوین شتد.    (1)جتدول   های گزارشگری ریستک در کشتورهای مختلتف    استانداردها و بیانیه

چنتین بترای اشتزایش روایتی      هتم  .ارائه شدند (7تا  1)از  ای گزینه 7  یکر  به صور  طیف ها سوال و دش استتاده ای رتبه

نامته او یته بته استتادان و      هتای مختلتف و ارستال پرستش     هتای پتژوهش   نامته  نامه از مبانی نظری و پرستش  )صوری( پرسش

نامته نیتز از آ تتای     و دریاشت پاسخ آنتان استتتاده شتد. بترای بررستی پایتایی پرستش        های باز در قا   سوال نظران صاح 

محاستبه شتد کته نشتان از پایتایی       931/2نامه برابتر بتا    کرونباب استتاده شد. آ تای کرونباب محاسبه شده برای این پرسش

 نامه دارد. باالی پرسش
 افشای ریسک های مورد بررسی در ارائه چارچوب گزارشگری و . جنبه1جدول 

 مطا عا  مرتبر ها سوال بُعد

 نتعان  ی

گران،  گذاران، تحلیل نتعان شامل سرمایه  ی

دهندگان، کارکنان، مشتریان،  وام

 کنندگان، دو ت، مدیران تامین

کوتاری و و  2222سو ومن و همکاران، ؛ 2215کمپل و همکاران، 

 2212همکاران، 

 هدف ارائه
گیری و متید بودن  متید بودن برای تصمیم

 برای ارزیابی مباشر 
 2212کوتاری و همکاران، و  2212و همکاران،  بئر

 محل ارائه
های همراه و گزارش شعا یت  در یادداشت

 مدیره، در گزارش جداگانه هیئت

 1997انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز ؛ و 2222ام جی،  یپکی 

 1999و 

 اششای اختیاری و اجباری اختیار در ارائه
حسابداران خبره انگلستان و و ز انجمن ؛ 2227آبراهام و کوک ، 

 (2222سو ومن و همکاران )و  (1997)

 های کیتی ویژگی
موقم بودن،  مربوط بودن، قابل اتکا بودن، به

 کارانه بودن و ... قابل مقایسه بودن، محاشظه

؛ و بیانیه 2225بوتسان، ؛ 2229وتمن و امیر، ا، 2214و همکاران،  مومن

 کمیسیون بورس اوراق بهادار 52گزارشگری ما ی 

 اششای کیتی، کمّی یا به هر دو صور  کمّی یا کیتی
و بیانیه گزارشگری ما ی  2211انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز، 

 (2224مهبت )کمیسیون بورس اوراق بهادار؛  52

 2211دوبلر و همکاران، و  2224و  2222 نسلی و شریوز،  تاکید بر رویدادهای گذشته یا آینده نگر نگر یا آینده گذشته

 بندی آنها طبقه انوا  ریسک و
های ما ی، عملیاتی، راهبردی،  ریسک

 قانونی، درستی، شناوری، محیطی

اف کمیسیون  22؛ شرم 7ا مللی گزارشگری ما ی شماره  استاندارد بین

 2222 نسلی و شریوز بورس اوراق بهادار ایاال  متحده و 

 مثبت یا منتی های داری اثر ریسک آمد نو  ریسک از نظر پی
انجمن مدیریت ریسک ؛ (1999ا مللی حسابداران ) شدراسیون بین

 آ مان 4استاندارد حسابداری شماره  ،(2222)

مسوول تدوین استانداردها و 

 اعتبار بخشی

سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق 

 اننتع ای از  ی بهادار، کمیته

انجمن حسابداران رسمی آمریکا، انجمن حسابداران خبره انگلستان و 

و ز، کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، انجمن حسابداری آ مان و 

 (2212تیلور و همکاران )
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 های پژوهش یافته

و ا زاما   یتیک های یژگی)و یمبان ی،گزارشگر یها کنندگان، هدف استتادههای نظری مواردی از قبیل  درچارچوب

پتژوهش   .گیترد  متی قرار  ی( مورد بررسها یسکاششا( و ارائه گزارش )محل ارائه و انوا  ر یها )جنبه یاتیاششا(، موارد عمل

 حاضر نیز موارد باال و برخی موارد مختص ریسک را مورد توجه قرار داد.

 ؟«ری ریسک چه کسانی هستندنتعان گزارشگ دهندگان،  ی از نظر پاسخ»( 1 سوال

نتتایج  استتتاده شتد.    ای دوجملته از آزمتون   ،و باتوجه به نرمتال نبتودن  بررسی  ها برای این منظور ابتدا نرمال بودن داده

نتم گزارشتگری ریستک    گونه معناداری  ی ها به جز کارکنان، دیگر گروه ( نشان داد که از نظر آماری به2مطاب  جدول )

درصتد   4نتعتان مختلتف در ستطح خطتای      ها نشتان داد، رتبته  ی   ، یاشتهنتعان مختلف بررسی رتبه  ی چنین در هستند. هم

 باشند. گذاران و اعتباردهندگان دارای باالترین رتبه می تتاو  معناداری با یکدیگر داشته و سرمایه
 نفعان گزارشگری ریسک . ذی2جدول 

 
 شریدمن آزمون یا دوجملهآزمون 

 آماره کای دو ها رتبه سطح معناداری تعداد ها گروه

 گذاران سرمایه
 12 5کمتر یا مساوی 

22/2 25/2 31/413 
 193 5از  تر بزرگ

 گران تحلیل
 17 5کمتر یا مساوی 

 درجه آزادی 52/4 22/2
 122 5از  تر بزرگ

 اعتباردهندگان
 21 5کمتر یا مساوی 

22/2 75/4 7 
 122 5از  تر بزرگ

 دو ت
 43 5کمتر یا مساوی 

 سطح معناداری 55/3 22/2
 142 5از  تر بزرگ

 مدیران
 21 5کمتر یا مساوی 

22/2 24/5 222/2 
 122 5از  تر بزرگ

 کارکنان
 22 5کمتر یا مساوی 

 تعداد 43/2 222/2
 114 5از  تر بزرگ

 کنندگان ینتأم
 22 5کمتر یا مساوی 

22/2 93/5 223 
 177 5از  تر بزرگ

 مشتریان
 29 5کمتر یا مساوی 

22/2 19/3 
 135 5از  تر بزرگ

 ؟«هدف از گزارشگری اطالعا  ریسک چیست» (2 سوال

( 3استتاده شد. نتایج بررستی مطتاب  جتدول )   ای  دوجملهاز آزمون  ها باتوجه به نرمال نبودن داده باال سوالدر پاسخ به 

گتویی و مباشتر  از دیتد     پاستخ  مستوو یت گیتری و کمتک بته ایتتای      برای تصمیمبودن که هر دو هدف متید نشان داد 

   است.معنادار دهندگان  پاسخ
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 های گزارشگری ریسک . هدف3جدول 

 
 آزمون ویلکاکسون یا دوجملهآزمون 

 Zآماره  سطح معناداری تعداد ها گروه

 گیری متید برای تصمیم
 2 5کمتر یا مساوی 

22/2 295/9- 
 223 5از  تر بزرگ

ایتای مسوو یت 

 گویی و مباشرتی پاسخ

 24 5کمتر یا مساوی 
22/2 543/2- 

 172 5از  تر بزرگ

 گیری از اهمیت باالتری برخوردار است. در این میان متید بودن برای تصمیم

 «صور  اختیاری یا اجباری اششا شود؟ به ، بایدآیا اطالعا  مربوط به ریسک»( 3 سوال

 هتا  نرمتال بتودن داده   در ایتن رابطته  در ادامه به بررسی گزارشگری و اششای ا زامی یا اختیاری ریستک پرداختته شتد.    

( پاسخ دهندگان در سطح خطای 5استتاده شد. مطاب  جدول )ای  دوجملهاز آزمون  ها آنو باتوجه به نرمال نبودن  بررسی

ا مللتی و   ی متا ی مطتاب  استتانداردهای بتین    هتا  اششای اجباری ریستک »و  «اششای کامالً ا زامی ریسک»درصد مواش  با  4

 باشند. می مخا ف اششای کامالً اختیاری هستند و «ها اششای اختیاری بقیه ریسک
 . افشا و گزارشگری الزامی یا اختیاری ریسک0جدول 

 سطح معناداری تعداد ها گروه ای آزمون دوجمله

 کالً ا زامی
 23 5کمتر یا مساوی 

21/2 
 122 5از  تر بزرگ

 کالً اختیاری
 154 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 42 5از  تر بزرگ

ریسک ما ی مطاب  استانداردهای بین ا مللی اجباری و بقیه 

 اختیاری

 22 5کمتر یا مساوی 
22/2 

 137 5از  تر بزرگ

 ؟«باشندهای کیتی برخوردار  اطالعا  مربوط به ریسک از چه ویژگی»( 5 سوال

توجته بته نرمتال     پرداختته و بتا   هتا  ی ریسک، ابتدا به بررسی نرمتال بتودن داده  ها ی کیتی گزارشها در بررسی ویژگی

در ستطح   پاستخ دهنتدگان  نشتان داد کته   ( 4استتاده شد. نتایج بررسی مطتاب  جتدول )  ای  دوجملهاز آزمون  ها نبودن داده

 دانند. می اهمیتای کیتی را دارای ه درصد همه ویژگی 4خطای 

 ؟«آیا اطالعا  مربوط به ریسک، باید در قا   کمّی یا کیتی ارائه شود( »4 سوال

 ای یسته مقاهای گوناگون پرداخته و بتا توجته بته نرمتال نبتودن داده از آزمتون        در بررسی اششای کمی و کیتی از جنبه

 ویلکاکسون استتاده شد.

درصد مواش  تعیین اششای کمّتی و کیتتی بتر     4دهندگان در سطح خطای ( نشان داد که پاسخ 2ها مطاب  جدول ) یاشته

از  تتر  مناست  هتای مصتوب را    ستازی مبتنتی بتر دستتورا عمل     های مصوب بوده و استتاده از شنون کمّی اساس دستورا عمل

 تشخیص مدیران دانستند.
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 های کیفی اطالعات ریسک . ویژگی1جدول 

 ای دوجملهآزمون 

 تعداد ها گروه متغیر
سطح 

 معناداری
 تعداد متغیر

 سطح

 معناداری

 قابل شهم بودن
 2 5کمتر یا مساوی 

 برتری محتوا بر شکل 22/2
22 

22/2 
 174 221 5از  تر بزرگ

 با اهمیت بودن
 3 5کمتر یا مساوی 

 غیرسوگیرانه بودن 22/2
12 

22/2 
 124 222 5از  تر بزرگ

 دارای ارزش بازخورد
 29 5مساوی کمتر یا 

 کارانه بودن محاشظه 22/2
59 

22/2 
 145 175 5از  تر بزرگ

 کنندگی بینی دارای ارزش پیش
 11 5کمتر یا مساوی 

 کامل بودن اطالعا  22/2
12 

22/2 
 127 192 5از  تر بزرگ

 ید بودنأیقابل ت
 31 5کمتر یا مساوی 

 ثبا  رویه 222/2
22 

22/2 
 123 172 5از  تر بزرگ

 ارائه صادقانه
 22 5کمتر یا مساوی 

 ها همسانی روش 22/2
22 

22/2 
 174 121 5از  تر بزرگ

 عاری از اشتباه و خطا بودن
 12 5کمتر یا مساوی 

 به موقم بودن 22/2
12 

22/2 
 193 127 5از  تر بزرگ

 گزارشگری منظم
 14 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 122 5از  تر بزرگ

 

 . افشای کمّی اطالعات ریسک6جدول 

 تعیین اششای کمّی و کیتی

 سطح معناداری Zآماره  ها میانگین رتبه آزمون وضعیت توزیم متغیر

 ویلکاکسون غیرنرمال تشخیص مدیریت -های مصوب دستوا عمل
 93/42 منتی

221/5- 222/2 
 57/74 مثبت

 سازی تعیین شنون کمّی

 سطح معناداری Zآماره  ها میانگین رتبه آزمون وضعیت توزیم متغیر

 ویلکاکسون غیرنرمال تشخیص مدیریت -دستوا عمل مصوب
 77/24 منتی

922/2- 222/2 
 12/27 مثبت

 شده نحوه ارائه اطالعا  کمّی

 سطح معناداری Zآماره  ها میانگین رتبه آزمون وضعیت توزیم متغیر

 ویلکاکسون غیرنرمال یک عدد منحصر به شرد -بین دو عدد  بازه
 22/23 منتی

922/2- 222/2 
 23/27 مثبت
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 4هتا نشتان داد کته پاستخ دهنتدگان در ستطح خطتای         اشزون بر این، در بررسی نحوه ارائه اطالعا  کمّی شده، یاشتته 

های ارائته شتده    یاشته ینچن هم((. 2دانند )مطاب  جدول ) تر می بین دو عدد مناس  یا بازهدرصد ارائه اطالعا  را در قا   

درصد پاسخ دهندگان مواش  استتاده از بتیش از یتک شتن بترای کمّتی       4دهد که در سطح خطای  ( نشان می7در جدول )

 سازی و اششای متروضا  مورد استتاده در کمّی سازی هستند.
 سازی اطالعات ریسک های کمی . مفروضات و فن7جدول 

 معناداریسطح  تعداد ها گروه ای آزمون دوجمله

 سازی استتاده از بیش از یک شن برای کمّی
 31 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 172 5از  تر بزرگ

 سازی اششای متروضا  و پارامترهای کمّی
 17 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 122 5از  تر بزرگ

 «؟نگر ارائه شود نگر یا آینده در قا   گذشته ، بایدآیا اطالعا  مربوط به ریسک»( 2 سوال

و  بررستی  هتا  نرمال بودن دادهشد. برای این منظور ابتدا  داختهردر ادامه به بررسی ویژگی دوره زمانی اششای ریسک پ

شتان  ن هتا  یاشتته نگر پرداخته شد.  نگر و آینده گذشته ن اطالعا سپ  یا استتاده از آزمون ویلکاکسون به بررسی تتاو  بی

 از اهمیت باالتری برخوردار است.اششای آینده نگر  (2مطاب  جدول ) ناست؛  یک معنادارجنبه زمانی  داد اششای هر دو
 . افشای اطالعات آینده نگر و گذشته نگر8جدول 

 سطح معناداری Zآماره  ها تعداد رتبه ها میانگین رتبه آزمون وضعیت توزیم متغیر

 ویلکاکسون نرمال غیر نگر گذشته -نگر آینده
 19 22/75 منتی

174/2- 222/2 
 139 79/72 مثبت

 ؟«های منتی یا مثبت ارائه شود با تاکید بر ریسک، آیا اطالعا  مربوط به ریسک»( 7 سوال

نشان داد  (9بر طب  جدول ) ها یاشته، ای دوجملهی با ویژگی مثبت یا منتی بر اساس آزمون ها در بررسی اششای ریسک

ی منتی و مثبت مورد تاکید است. هم چنین نتایج آزمون ویلکاکسون نشتان  ها درصد اششای ریسک 4که در سطح خطای 

 ی منتی از اهمیت باالتری برخوردار است.ها درصد اششای ریسک 4داد که در سطح خطای 
 ی منفی و مثبتها . افشای ریسک9جدول 

 متغیر
 ویلکاکسونآزمون  ای دوجملهآزمون 

 Zآماره  سطح معناداری تعداد ها گروه

 های منتی ریسک
 12 5کمتر یا مساوی 

22/2 29/3- 
 124 5از  تر بزرگ

 های مثبت ریسک
 52 5کمتر یا مساوی 

22/2 222/2 
 123 5از  تر بزرگ

 ؟«های شرکت اششا شود اطالعا  مربوط به ریسک در کدام یک از گزارش»( 2 سوال

 تتاده شتد. است ای  دوجملته از آزمون  ها بررسی محل ارائه اطالعا  مربوط به ریسک با توجه به غیرنرمال بودن دادهدر 

در و یتا   متدیره  هیئتت گتزارش شعا یتت    ،صتورتی جداگانته  نتایج نشان داد که پاسخ دهندگان مواشت  اششتای ریستک در    
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در  هتا  یدمن تتاو  معنتاداری بتین آن  مطاب  آزمون شر به تناس  هستند ومدیره  هیئتهای ما ی و گزارش شعا یت  صور 

 . (12)مطاب  جدول  درصد وجود ندارد 4سطح خطای 
 ها . محل افشای ریسک11جدول 

 متغیر
 شریدمنآزمون  یا دوجملهآزمون 

 آماره ها رتبه سطح معناداری تعداد ها گروه

 صور  جداگانه
 73 5کمتر یا مساوی 

22/2 92/1 97/3 
 132 5از  تر بزرگ

 مدیره هیئتگزارش شعا یت 
 72 5کمتر یا مساوی 

 سطح معناداری 29/2 22/2
 131 5از  تر بزرگ

 مدیره به تناس  هیئتهای ما ی و گزارش شعا یت  در صور 
 29 5کمتر یا مساوی 

22/2 99/1 137/2 
 135 5از  تر بزرگ

 «گزارشگری ریسک برعهده چه نهادی باشد؟تهیه ا زاما  مربوط به   یتئومس»( 9 سوال

استتتاده شتد و   ای  دوجملته از آزمتون   ،هتا  با توجه به نرمال نبتودن داده  ،در خصو  نهاد مناس  برای تدوین ا زاما 

 ،سازمان بورس و اوراق بهتادار و  کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسینتعان،  ای از  ی نشان داد که کمیته ها یاشته

 ،(11مطتاب  جتدول )  هتا نتتایج    و تی در بررستی رتبته آن    ؛هستتند   و استتانداردها مناست    سه برای تدوین این ا زامتا هر 

 است.نتعان دارای باالترین رتبه  از  ی ای یتهکم
 ول تهیه الزامات و استانداردهاؤ. مس11جدول 

 متغیر
 شریدمنآزمون  یا دوجملهآزمون 

 آماره کای دو رتبه سطح معناداری تعداد ها گروه

 نتعان مختلف کمیته شامل  ی
 42 5کمتر یا مساوی 

22/2 13/2 52/12 
 154 5از  تر بزرگ

استانداردهای سازمان تدوین کمیته 

 حسابرسی

 22 5کمتر یا مساوی 
 سطح معناداری 24/1 22/2

 137 5از  تر بزرگ

 سازمان بورس و اوراق بهادار
 49 5کمتر یا مساوی 

22/2 22/2 224/2 
 155 5از  تر بزرگ

 «؟دناعتبار بخشی دار نیاز به ،ریسک های آیا گزارش»( 12 سوال

با توجه بته نرمتال نبتودن دادهتا از      ه گزارش ریسک پرداخت وپژوهش به بررسی ضرور  اعتباربخشی بدر ادامه این 

درصد پاسخ دهنتدگان   4نشان داد که در سطح خطای  ،ها استتاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده یاشتهای  دوجملهآزمون 

 بر اعتباربخشی تاکید دارند. 
 های ریسک . ضرورت اعتباربخشی به گزارش12جدول 

 متغیر
 یا دوجملهآزمون 

 سطح معناداری تعداد ها گروه

 .گزارشگری ریسک نیازمند به اعتبار بخشی است
 15 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 129 5از  تر بزرگ
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 «به چه اطالعاتی در خصو  ریسک )از نظر نو ( نیاز دارند؟ ،کنندگان استتاده»( 11 سوال

از توزیم نرمال  ،به جز ریسک توانمندی ها نشان داد که داده ها وضعیت توزیم داده ها، در بررسی اهمیت انوا  ریسک

در ستطح  نشتان داد کته   ( 13در جدول )بررسی استتاده شد. نتایج  و تیای  دوجملهبرخوردار نیستند و در نتیجه از آزمون 

 شنتاوری هتای   های توانمنتدی، ریستک   های عملیاتی، ریسک های ما ی، ریسک ریسکدرصد همه متغیرها شامل  4خطای 

 دارای اهمیت هستند.های راهبردی  های درستی و ریسک اطالعا ، ریسک
 های قابل افشا . انواع ریسک13جدول 

 
 و تی یا دوجملهآزمون 

 سطح معناداری تعداد ها گروه

 های ما ی ریسک
 2 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 223 5از  تر بزرگ

 های عملیاتی ریسک
 7 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 192 5از  تر بزرگ

 های توانمندی ریسک
 tآماره  میانگین

22/2 
4/4 24/19 

 اطالعا  شناوریهای  ریسک
 23 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 122 5از  تر بزرگ

 های درستی ریسک
 2 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 197 5از  تر بزرگ

 های راهبردی ریسک
 1 5کمتر یا مساوی 

22/2 
 222 5از  تر بزرگ

ها بر اساس سطح  بندی ریسک دهندگان مواش  با او ویت ها نشان داد که پاسخ ها، یاشته بندی ریسک در بررسی او ویت

اف کمیستیون بتورس اوراق بهتادار ایتاال  متحتده استت کته        -22شترم   برای شرکت هستند. این یاشته مشابهها  اهمیت آن

 ها به ترتی  ارجحیت تشوی  کرده است. ها را به  یست کردن ریسک شرکت

 گیری و نتیجه بحث

وش پژوهش حاضر به بررسی چارچوب مناس  برای اششتا و گزارشتگری ریستک پرداختت. بترای ایتن منظتور بته ر        

گتران   دانشتگاهیان، تحلیتل   نتتری از  223 یا نمونته هتا از   نامه اقدام به جمم آوری داده پیمایشی و با استتاده از ابزار پرسش

دستت آمتده نشتان داد کته از      نتتایج بته  ای تحلیل شتد.   مقایسه آماری یها و با استتاده از آزمون ما ی و حسابرسان گردید

گتران متا ی،    گتذاران، تحلیتل   نتتم شتامل سترمایه    هتای مختلتف  ی   اطالعا  ریسک برای گتروه  ،دهندگان دیدگاه پاسخ

است؛ این موضو  مطاب  مطا عا  قبلی  معنادارکنندگان منابم )غیرما ی( و مشتریان  اعتباردهندگان، دو ت، مدیران، تامین

و  (2222ستو ومن و همکتاران )  ؛ (2212کوتاری و همکاران )؛ (2222و همکاران ) بال؛ (2215کمپل و همکاران )از قبیل 

ف شتامل متدیران،   لت نتعتان مخت  بیان کردند کته  ی  (2215آبراهام و شریوز )چنین  . هماست (1322و مجتهدزاده ) یمومن

امّتا  توانند نقش مهمی در بهبود کیتیت گزارشگری ریسک داشتته باشتند.    گذاران و حسابرسان می ان، قانونگکنند استتاده
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همکتاران  ماهتادو و  دست نیامد که این یاشته مشابه  در رابطه با اهمیت اطالعا  ریسک برای کارکنان، شواهد معناداری به

در ایتتن میتتان از نظتتر   استتت. (2211او یتتویرا و همکتتاران )و  (2222ستتو ومن و همکتتاران )و متتتتاو  از یاشتتته  (2211)

رتبته   گذاران بوده و پ  از آن اعتباردهنتدگان قترار دارنتد و در نهایتت کمتترین      نتم، سرمایه دهندگان مهمترین  ی پاسخ

کنندگان استانداردها و ا زاما  گزارشگری ریسک بایتد دیتدگاه و    مربوط به کارکنان شرکت است. بر این اساس تدوین

گتران متا ی را در او ویتت قترار دهنتد؛ زیترا        گتذاران، اعتباردهنتدگان و تحلیتل    های مذکور شامل سترمایه  نیازهای گروه

انجمتن حستابداران   ها در ارائه اطالعا  مربوط به ریسک مهم است ) ز آنکنندگان و به تبم آن در  نیا شناسایی استتاده

 (.2211انگلستان و و ز، 

گیری و ارزیابی مباشر  متید بتوده و   دهندگان، اششا و گزارشگری ریسک برای هر دو هدف تصمیم از دیدگاه پاسخ

از میتان ایتن دو هتدف، کمتک بته       ،قترار گیترد. اشتزون بتر ایتن     این دو هدف باید در اششا و گزارشگری ریسک متدنظر  

و همکتاران   بئتر هتای قبلتی از قبیتل     گیری دارای سطح اهمیت باالتری استت. ایتن یاشتته مشتابه اظهتارا  پتژوهش       تصمیم

بر  است. (2212کوتاری و همکاران )و  (2213میهکنن )؛ (2215مپل و همکاران )ک؛ (2211دوبلر و همکاران، )؛ (2212)

تمرکتز بتر هتدف     و ک، باید به این دو هدف توجه نمودو ا زاما  گزارشگری ریس چارچوباساس این یاشته در تدوین 

گیری، به هدف دیگتر نیتز کمتک     اطالعا  ارائه شده برای هدف تصمیماین  گیری قرار گیرد. با وجود کمک به تصمیم

 ((. 2212المبر ، ردیف نیستند ) کند )هر چند این دو هدف کامالً هم می

و  «گونته کامتل   اششای ا زامی ریسک بته »با  دهندگان در بررسی ا زامی یا اختیاری بودن اششای ریسک، پاسخدر ادامه 

هتا   چنتین آن  مواشت  هستتند. هتم    «ا مللتی و بقیته بته صتور  اختیتاری      اششای ا زامی ریسک ما ی مطاب  استانداردهای بین»

استت کته بتر ضترور       (2211او یتویرا و همکتاران )  باشتند. ایتن یاشتته مطتاب       مخا ف اششای کامالً اختیاری ریسک متی 

اششای ریسک تاکید کردند؛ زیرا در بتازار ناکامتل و دارای نتاقرینگی اطالعتاتی، نیتاز بته        برقراری ا زاماتی اثربخش برای

چنتین قتوانین حستابداری و پیشتنهادهای      (. هتم 2221لتی و پتا پو،   یهبرقراری سطحی از اششای اجباری وجود دارد )مطاب  

 هیئتت استانداردهای حسابداری آ متان و   هیئتاستانداردهای حسابداری ما ی،  هیئتاز قبیل ) و ما ی نهادهای حسابداری

توانتد موجت  بهبتود اششتا شتود       متی  (ا مللی و کمیسیون بورس اوراق بهادار ایتاال  متحتده   استانداردهای حسابداری بین

(. 2212، میهکتنن ) ایش کیتیت اششای ریسک را دارندگذاران ملی توانایی اشز قانون( و 2229اسکاچلر،  -رج  و هند ی)

 است که از اششای اختیاری اطالعا  ریسک پشتیبانی کردند. (2222سو ومن و همکاران )ا بته این یاشته متتاو  از یاشته 

کیتی ارائه شده از دیتدگاه   های یژگیوتمام  داد که نشان ها یاشتهنیز  های کیتی گزارشگری ریسک در بررسی ویژگی

 ییتد تأبتودن، متورد    اهمیتت  بودن و بتا  شهم های قابل دهندگان ویژگی اهمیت هستند. از دیدگاه پاسخ حائزدهندگان  پاسخ

 (2229) امیتر  و اوتمتن و  (2221) همکتاران  و هتودر  ؛(2225) بوتستان (، 52است. این یاشته مشابه بیانیه گزارشگری ما ی )

کننتدگی( نیتز از دیتدگاه     بینتی  پتیش  ارزش بتازخورد، دارای  ارزش )شتامل: دارای  بتودن اطالعتا    ویژگی مربوط است.

 همکتاران  و  تین  و (2211) تتوکر  و براون ؛(2214) همکاران و مومناهمیت است که این یاشته مشابه  حائزدهندگان  پاسخ

شتکل،   بتر  محتوا بودن، برتری خطا و اشتباه از صادقانه، عاری بودن )شامل: ارائه اتکا است. در ادامه ویژگی قابل (2212)

اهمیتت بتوده کته ایتن      حتائز دهندگان  اطالعا ( نیز از دیدگاه پاسخ بودن کاملبودن،  کارانه بودن، محاشظه غیرسوگیرانه
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 استت.  (2212) همکتاران  و کوتتاری  و (2225) بوتستان  ؛(2229) امیتر  و اوتمن ؛(2225) سون مارگین و وودزیاشته مشابه 

دهنتدگان استت. ایتن یاشتته مشتابه بیانیته        پاستخ  ییتد تأهتا( نیتز متورد     روش رویه، همستانی  بودن )شامل: ثبا  مقایسه قابل

 و اوتمن(؛ 52اف کمیسیون بورس اوراق بهادار ایاال  متحده؛ بیانیه گزارشگری ما ی )-22( و شرم 52گزارشگری ما ی )

 موقتم  ها )شتامل: بته   در نهایت سایر ویژگی است. (2221) همکاران و هودر و (2225) سون مارگین و وودز ؛(2229) امیر

 ((.52دهندگان بود )مشابه بیانیه گزارشگری ما ی ) پاسخ ییدتأمنظم( مورد  بودن و گزارشگری

هتای   دهنتدگان خواهتان برقتراری دستتورا عمل     ها نشان داد کته پاستخ   اششا از نظر کمّی و کیتی، یاشته ۀدر بررسی نحو

هتای کیتتی اششتای ریستک در      عنتوان یکتی از ویژگتی    مصوب برای تعیین اششای کمّی و کیتی هستتند. ایتن موضتو  بته    

گزارش تصمیم گرشت. در این  توان در خصو  انتخاب خاصه مورد خصو  مربوط بودن اطالعا  مهم است؛ زیرا می

( و اشتزایش اعتبتار اطالعتا     2222 نستلی و شتریوز،   آمدهای ریسک ) تواند موج  ارزیابی بهتر پی میان اششای کمّی می

انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز اششای کمّی مورد تاکید  ،(. اشزون بر این1992اسکراند و ا یو ، اششا شده گردد )

هتای ما کانته    ( و هزینه2224مهبت، باشد. ا بته مشکالتی نیز در اششای کمّی از قبیل دشواری کمّی کردن ) نیز می (2211)

تتتوان بتته  ا  وجتتود دارد. بتر ایتتن استتاس در تعیتین اششتتای کمّتتی متی   ( اطالعتت2211او یتتویرا و همکتاران،  اششتای کمّتتی ) 

هتا و شترایر    رجتو  و بتا درنظتر گترشتن محتدودیت     از قبیل آ مان و ایاال  متحتده  استانداردهای مصوب دیگر کشورها 

وناگونی های گ سازی اطالعا  ریسک روش برای کمّی چنین همها نمود.  داخلی، اقدام به تدوین استاندارد و دستورا عمل

ها، ا گوسازی، تحلیل حساستیت و ارزش در معترض    گیری تمرکز، تحلیل گرایش ها، اندازه از قبیل تجزیه و تحلیل نسبت

(. در ایتن  2225 ،بتدو و تیترادو  کا و 2211 و 1997انجمن حسابداران خبتره انگلستتان و و تز،    وجود دارد )مطاب  ریسک 

هایی مصوب برای تعیین شنون مورد استتاده در اششای کمّتی اطالعتا     دهندگان خواهان برقراری دستورا عمل رابطه پاسخ

آ مان نیتز   4کند. استاندارد حسابداری شماره  ریسک هستند که این موضو  به اشزایش قابلیت مقایسه اطالعا  کمک می

 ای شناخته شده و قابل اتکایی برای کمّی کردن استتاده شود.  ه کند روش بیان می

در راستای بهبود قابلیت مقایسه اطالعا  اششا شده، پاسخ دهندگان خواهان اششای متروضا  مربوط به کمّتی ستازی   

یتته اف کمیستتیون بتتورس اوراق بهتتادار آمریکتتا و بیان-22ریستتک هستتتند. ایتتن یاشتتته مشتتابه ا زامتتا  ارائتته شتتده در شتترم 

چنین با توجه به وجتود شنتون مختلتتی     است. هم (2211) و زانجمن حسابداران خبره انگلستان و ( و 52گزارشگری ما ی )

در نهایت بتا توجته بته ایتن کته ریستک        سازی بودند. ها مواش  استتاده از بیش از یک شن برای کمّی سازی، آن برای کمّی

(؛  ذا ارائه ریسک به صور  یک عدد منحصتر بته شترد    2222دوبلر، آن کمتر است ) ییدتأموضوعی  هنی بوده و قابلیت 

مّتی شتده در   هتای ک  ها نشان داد که ارائه اطالعا  مربوط به ریسک پایینی دارد. در بررسی این موضو  یاشته ییدتأقابلیت 

 ای بین دو عدد نسبت به ارائه یک عدد منحصر به شرد در او ویت است. قا   بازه

داننتد   نگر را مهم می آینده و نگر دهندگان هر دو اششای گذشته ها نشان داد که پاسخ یاشته اششا از نظر زمانی،در بررسی 

ر دارد. این یاشته بر اساس دیدگاه متید بودن اطالعتا   نگر در سطح باالتری قرا و ی تقاضا برای تمرکز بر اطالعا  آینده

های مثبتت   در خصو  جنبه (.2222 نسلی و شریوز، و  2224 نسلی و شریوز، گیری قابل تبیین است )مطاب   برای تصمیم

های منتی هستند )مطتاب    های مثبت و ریسک شای ریسکو منتی ریسک نیز شواهد نشان داد که پاسخ دهندگان مواش  اش
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 ابراهیمو  2215 ،آبراهام و شریوز ؛1999داران خبره انگلستان و و ز، انجمن حساب؛ 2222انجمن مدیریت ریسک، تعریف 

در ا بتته  هتای مثبتت وجتود دارد.     هتای منتتی در مقایسته بتا ریستک      . امّا تمایل بیشتری به اششای ریسک(2219، حسینیو 

شتود و متدیران بتا     های منتی تمرکز شود، بخشی از شرایند مدیریت ریسک نادیده انگاشتته متی   صورتی که تنها بر ریسک

 ،حستابداران  ا مللتی  ینبت  یونشدراسشوند. در این میان  ترغی  می گریزی یسکرنگری در اششا، به سوی  جانبه توجه به یک

ی، در حتوزه  حسابدار ا مللی ینب یاستانداردها هیئتاستانداردهای ما ی و  هیئتو  انجمن حسابداران خبره انگلستان و و ز

ستابداری  استتانداردهای ح  هیئتت انتد. برختی دیگتر از قبیتل      ای تلویحی بر هر دو جنبه تاکید داشتته  گونه اششای ریسک به

 آ مان بر جنبه منتی ریسک متمرکز است.

، «هتای متا ی   پیوستت صتور    صورتی جداگانته بته  »در بررسی محل ارائه اطالعا  مربوط به ریسک سه حا ت شامل 

انجمتن  مطترح شتد )مطتاب      «تناست   مدیره بته  هیئتهای ما ی و گزارش شعا یت  صور »و  «مدیره هیئتگزارش شعا یت »

دهنتدگان بتا    دهنتده مواشقتت پاستخ    (، که نتایج نشتان  2222سو ومن و همکاران، ؛ 1999حسابداران خبره انگلستان و و ز، 

های اششای اطالعا  مربوط بته ریستک از نظتر     اششای ریسک در هر یک از سه مکان مطرح شده بود. اشزون بر این محل

دهندگان بر اششای ریسک صرف نظر از محتل آن   ری با یکدیگر نداشتند. بر اساس این یاشته، پاسخاو ویت، تتاو  معنادا

متدیره و بته    هیئتت شتود ریستک در گتزارش شعا یتت      اند،  ذا با توجه به تجربه کشورهای دیگر پیشتنهاد متی   تاکید داشته

پتی دبلیتو   و  2222جتی،   ام یپت کتی  مطاب  صور  منسجم ارائه گردد تا پراکندگی اششا و دشواری مقایسه، کاهش یابد )

 (.2222سی، 

انتد،   گونتاگونی ایتتای نقتش کترده     های انجمندر تدوین استانداردها و ا زاما  اششای ریسک در کشورهای مختلف 

انجمتن حستابداران خبتره انگلستتان و و تز و در       استانداردهای حسابداری ما ی، در انگلستان، هیئتبرای نمونه در آ مان، 

هتای مربتوط بته ریستک      کننده استتانداردها و دستتورا عمل   ایاال  متحده، کمیسیون بورس اوراق بهادار. در ایران تدوین

 کمیتته »، «ها، دو تت و حسابرستان(   دهندگان، شرکت گذاران، وام نتعان )شامل سرمایه ای از نمایندگان  ی کمیته»تواند  می

باشد. از دیدگاه پاسخ دهندگان هر  «سازمان بورس و اوراق بهادار»و  «تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی

ای  ها کمیتته  بندی آن چنین در رتبه هم هستند. ییدتأسه گروه برای تدوین استانداردها و ا زاما  گزارشگری ریسک مورد 

از آن سازمان بورس و اوراق بهادار و در نهایت در رتبه سوم سازمان حسابرسی نتعان در رتبه اول و پ   از نمایندگان  ی

دهنتدگان، دیتدگاه ستازمان بتورس و ستازمان حسابرستی را کتامالً مطتاب           دهد که پاستخ  قرار دارد. این موضو  نشان می

ا نشتان داد کته   هت  هتای ریستک یاشتته    در بررستی ضترور  اعتباربخشتی گتزارش    چنتین   هتم  داننتد.  نتعان نمتی  دیدگاه  ی

در ادامته  کنند که این یاشته مطاب  تئوری نمایندگی است.  می ییدتأدهندگان نیاز به اعتبار بخشی اطالعا  ریسک را  پاسخ

هتا   و توانمنتدی(، یاشتته   شنتاوری در بررسی اهمیت انوا  ریسک )شامل ما ی، درستی، ریسک راهبردی، ریسک عملیاتی، 

انجمتن حستابداران   دهندگان دارای اهمیت هستند. این یاشته مطاب  دیتدگاه   دیدگاه پاسخها از  نشان داد که تمامی ریسک

 .باشد می (2213)مختار و ملت و  (2229امران و همکاران ) (2222 نسلی و شریوز )؛ (1997خبره انگلستان و و ز )
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 ها محدودیتپیشنهادها و 

شتود کته بتر استاس      و ستازمان حسابرستی پیشتنهاد متی     و اوراق بهتادار  به سازمان بتورس های پژوهش  با توجه به یاشته

مناس  برای اششتای ریستک و برقتراری ا زامتاتی در خصتو  گزارشتگری        های روشهای پژوهش اقدام به تدوین  یاشته

و واحتدهای   های متا ی ی ابزارها عدم اکتتا به اششای ریسکها،  های ریسک بندی سازی ریسک، دسته ریسک، شنون کمّی

نتعتان    ی شود با توجه به اهمیت اطالعا  ریسک بترای  پیشنهاد می ،اشزون بر این ملزم به گزارش ریسک مبادر  ورزد.

چنتین بایتد    ایشان مدنظر قرار گیترد و هتم   مطا بههای مورد  ها در تدوین ا زاما  مورد استتاده و جنبه مختلف، دیدگاه آن

. در شتود  مختلف، موج  اثرگذاری متتاو  قوانین مشابه بر اششا متی  یکشورهاتوجه داشت که تتاو  در محیر قانونی 

گتان بایتد متورد توجته ستازمان       استتاده از محتوای اششا برای استتاده کننده ۀواششا و نح ۀنهایت آموزش در خصو  نحو

هتتای آتتی بته بررستی تتتاو  دیتتدگاه      در پتژوهش شتود   پیشتنهاد متی  بته پژوهشتتگران   .بتورس و اوراق بهتادار قرارگیترد   

 ی بپردازند.ها و نهادهای ما  های مختلف اششای ریسک در بانک دهندگان در رابطه با اششای ریسک و جنبه پاسخ

ای نیز مطترح بتوده استت. بترای      نامه های پرسش های مربوط به پژوهش و محدودیت مسائلدر این پژوهش  در نهایت

چنین باتوجه بته   هم ها باز نگشت. نامه چنان بخشی از پرسش های ارسا ی، هم نامه ای پرسش نمونه باوجود پیگیری سه مرحله

کته امکتان داشتته     ییتالش شد تتا آن جتا   یتنها ،ینبا وجود ا ناپارمتریک استتاده شد.های  ها از آزمون بودن دادهننرمال 

 کنترل شود. پژوهش یو خارج یوداخل ییعوامل بر روا ینا یباشد آثار منت

 ها یادداشت
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. International Federation of Accountants (IFAC) 

3. International Accounting Standards Committee 

4. International Accounting Standards Board 

5. The Institute of Risk Management 

6. American Institute of Certified Public Accountants 
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 در ینته هز چستبندگی  و شترکت  اجتمتاعی  یتمستئو   بتین  رابطته  بتر  نماینتدگی  هزینته  کننتدگی  تعتدیل  تتأثیر  بررستی (. 1392. )زهترا  جعتری، محمد؛ نمازی،

 .129-222 ،(2)9 حسابداری، تجربی یها پژوهش. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرشته های شرکت

 هتای  شترکت  حسابداری در اطالعا  ارزش بودن مربوط بر اختیاری اششای سطح تأثیر (. بررسی1393) ا ه؛ احمدی، رضا. نیا، قدر  هاشم؛ طا    پور، و ی

 .71-21، 21 مدیریت، حسابداریتهران.  بهادار اوراق بورس در شده پذیرشته
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