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  هادر شرکت IFRSتاثیر فرهنگ بر سطح ریسک افشا 
  

  2نسترن احمدي،  1پورنگار خسروي
 

ها هاي مالی است. تفاوتکنندگان از صورتگیري استفادهافشا در حسابداري فاکتور مهمی در فرآیند تصمیم -چکیده
هاي مالی هاي فرهنگی کشورها ممکن است منجر به نظرات متفاوت درباره چگونگی افشا در صورتدر میان ارزش

باشد. این مقاله ادبیات ها میدر شرکت IFRSشود. هدف از این مطالعه بررسی اثر فرهنگ بر ریسک افشا بر مبناي 
تجزیه و تحلیل مربوط به میزان افشا  دهد.را توسعه می IFRSدر حوزه فرهنگ و قوانین ریسک افشا بر مبناي  صحیح

) هر 1988) و گري (1983آماده گردید. با استفاده از نظریه هافستد ( IFRS7ریسک مالی هر شرکت در افشا بر مبناي 
هان کاري تقسیم شد. سطح ریسک افشا براي هر شرکت کاري و پنشرکت و کشور با حوزه فرهنگ و با مقیاس محافظه

کاري و دهد که فرهنگ (پنهانمشخص شد. نتایج نشان می IFRS7هاي ساالنه آنها براساس بعد از بررسی گزارش
ندارد. اما تاثیر عوامل دیگر اقتصادي و سیاسی در ریسک ارائه  IFRS7کاري) تاثیر قابل توجهی در سطوح افشا محافظه
 شود.هاي مالی مشاهده میصورت

  کاريکاري، محافظه، ریسک افشا، پنهانIFRS7فرهنگ،کلید واژه: 
  

  مقدمه
 در قبلی استانداردهاي جایگزین ،2007 سال در که ،(IFRS7) مالی گزارشگري المللیبین استانداردهاي

)، پس از تصویب 2012و ماخین  2009، بیسچوف 2004برنا و بوزوالن تحقیقات قبلی (. افشاء است ریسک
IFRS7  به بررسی کیفیت و کمیت ریسک افشاي مالی پرداختند و تحقیقات دیگر وجود ریسک افشا در

). برخی از مطالعات اخیر به بررسی عوامل 2011 گزارشات ساالنه  را بررسی نمودند (دوبلر ، الجیلی و زگال،
 ).2011 ،، دوبلر و همکاران2013، و فرانکلین گذارد، پرداختند. (بنتلیفرهنگی که بر ریسک افشا تاثیر می

گیري اثرات فرهنگی بر براي اندازه 1988و چارچوب گري  1983دیگر تحقیقات ابعاد فرهنگی هافستد 
تواند هاي فرهنگی در کشورها میمطالعات مالی و حسابداري پرداختند به این نتیجه رسیدند که تفاوت ارزش

 هدف از این مقاله بررسی اثر فرهنگ بر سطح ریسک افشا صمیمات منجر شود.به تفاوت در شناخت و افشاي ت
مطالعاتی صورت  IFRS7رسد، تاثیر فرهنگ در سطح ریسک افشاهاي بنظر می باشد.می IFRS7موردنیاز در

  .است شده تدوین زیر شرح به مقاله شکاف ادامه این پرکردن هدف با مطالعه این نگرفته است.
  

                                                             
   n_khosravipour@yahoo.comواحد تهران جنوب؛ نویسنده مسئول  اسالمی استادیار دانشگاه آزاد. 1
  n.ahmadi.ses@gmail.comواحد تهران جنوب اسالمی وي دکتري مدیریت مالی دانشگاه آزاد جدانش. 2
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  فرهنگ
توان یک گروه را از دیگران نویسی ذهن که به سختی میاي از برنامههافستد، فرهنگ یعنی مجموعهاز نظر 

 شناسایی براي را او مدلی. کند هافستد در مطالعه خود ابعاد فرهنگ را به چهار دسته تقسیم می متمایز نمود.
قطعیت،  عدم از اببعد قدرت، اجتن :اصلی بعد چهار از متشکل مختلف کشورهاي فرهنگی الگوهاي

 را ارائه داد. )گراییزن یا( مردگرایی و گرایی،جمع و فردگرایی
پذیرند که  هاي کم قدرت می فاصله قدرت: فاصله قدرت حدي است که افراد، موسسات و سازمان. 1

خود هاي  طور کورکورانه از دستورات مافوق طور نابرابر توزیع شود. در کشورهایی که افراد آن به قدرت به
کنند، فاصله قدرت زیاد است. در بسیاري از جوامع کارکنان سطوح عملیاتی تمایل دارند که  پیروي می

دستورات را همانند یک رویه اطاعت کنند. در بعضی از جوامع که فاصله قدرت زیاد است حتی در سطوح 
مالی و هند از جمله شود. کشورهاي مکزیک، کره ش ها دیده می عالی سازمان نیز اطاعت محض از مافوق

طور کلی در کشورهایی که فاصله قدرت کم است،  کشورهایی هستند که فاصله قدرت در آنها زیاد است. به
تري هستند و نیروهاي انسانی داراي شرایط احراز شغلی  ها غیرمتمرکز بوده و داراي ساختار مسطح سازمان

ها متمرکز و داراي ساختار بلند  یاد است، سازمانباالیی هستند. در مقابل در کشورهایی که فاصله قدرت ز
هستند و همچنین نسبت سرپرستان در آنها باالست و افراد سطوح عملیاتی داراي شرایط احراز شغلی پایینی 

  .هستند
  ي قدرت باال فاصله ي قدرت پایینفاصله

ي افرادي شان به منزله والدین با فرزندان
  کنند. شأن برخورد می هم

کردن را   شان اطاعت به فرزندان والدین
  آموزند. می

فرزندان، با والدین و سایر بزرگترها، به 
  کنند. شأن برخورد می ي افرادي هممنزله

احترام به والدین و بزرگترها، یک فضیلت 
  همیشگی است که باید رعایت شود.

فرزندان در نگهداري والدین در دوران 
  اي ندارند. سالمندي، نقش و وظیفه

دوران  ي نگهداري از والدین در وظیفه
  ي فرزندان است.سالمندي، به عهده

  آموزان انتظار ابتکار دارند.معلمان، از دانش
ي امور در کالس، در دست معلم  ابتکار همه

  است.
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معلم، متخصصی است که حقایقی 
  کند. آموز منتقل می غیرشخصی را به دانش

ا اش رمعلم، مرشدي است که خرد شخصی
  کند. آموزان منتقل می به دانش

  
هاي مبهم مورد تهدید قرار  کنند که در موقعیت اجتناب از عدم اطمینان: حدي است که افراد احساس می. 2

کنند. در کشورهایی  هایی براي خود باورها و حتی نهادهایی ایجاد می گیرند. براي اجتناب از چنین موقعیت می
ها و دانش اعتقاد زیادي  دوست ندارند، نیاز امنیت در آنها باالست و به تخصصکه افراد آن عدم اطمینان را 

هایی که کمتر از عدم اطمینان اجتناب  گونه هستند. در فرهنگدارند. کشورهاي آلمان، ژاپن و اسپانیا این
ه فرهنگ پذیري دارند همانند دانمارك و بریتانیاي کبیر. در کشورهایی ک کنند، افراد تمایل به ریسک می

هاي سازمانی در آنها زیاد است، قوانین مکتوب  اجتناب از عدم اطمینان در آنها زیاد است ساختاردهی فعالیت
کنند، ترك خدمت نیروي کار کم است و کارکنان از ابهام شغلی  بیشتر است، مدیران ریسک کمتري می

در آنها کم است، ساختاردهی  کمتري برخوردارند. در مقابل در جوامعی که اجتناب از عدم اطمینان
هاي سازمانی کم است، قوانین مکتوب ناچیز بوده و ترك خدمت کارکنان زیاد است، همچنین مدیران  فعالیت

کنند و کارکنان داراي تحمل ابهام بیشتري هستند. در چنین فرهنگی افراد سازمان براي  زیاد ریسک می
  .شوند تا خالقیت بیشتري از خود نشان دهند یق میدهند پاسخگو هستند و تشو کارهایی که انجام می

  اجتناب از عدم اطمینان باال اجتناب از عدم اطمینان پایین

  عدم اطمینان یک ویژگی عادي زندگی است
عدم اطمینان در ذات زندگی، تهدیدي است که 

  باید با آن مقابله کرد

  استرس و اضطراب باال  استرس و اضطراب پایین

  جانات را نباید نشان دادپرخاشگري و هی
پرخاشگري و هیجانات در زمان و مکان مناسب 

  شوند ابراز می

هاي مبهم و با ریسک  افراد در موقعیت
  کنند ناشناخته احساس راحتی می

  هاي شناخته شده؛ پذیرش ریسک
  هاي ناشناخته هاي مبهم و ریسک ترس از موقعیت

قواعد مربوط به تابوها و چیزهاي کثیف، 
  گیرند  آسان

   قواعد مربوط به تابوها و چیزهاي کثیف، سخت
  گیرند
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شان. هافستد این تفاوت  فردگرایی: عبارت است از تمایل افراد به مراقبت از تنها منافع خود و خانواده. 3
کند که در یک طرف طیف فردگرایی و در طرف دیگر  گیري می فرهنگی را روي یک پیوستار اندازه

  .ردگرایی قرار دا جمع
ها یا اجتماعات و مراقبت از یکدیگر به ازاي  گرایی عبارت است از تمایل افراد به وابستگی به گروه جمع

گرایی  همانند سایر ابعاد فرهنگی، اثرات فردگرایی و جمع .کنند تعهدي که افراد نسبت به یکدیگر احساس می
شورهاي ثروتمند امتیاز فردگرایی باالتري گیري است. هافستد دریافت که ک هاي مختلفی قابل اندازه به روش

گرایی بیشتر است. کشورهاي کانادا، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا،  دارند و در کشورهاي فقیرتر فرهنگ جمع
دانمارك و سوئد داراي فرهنگ فردگرایی هستند و تولید ناخالص داخلی نیز در این کشورها بسیار باال است. 

گرایی حاکم  م، پاکستان و تعدادي از کشورهاي آمریکاي جنوبی فرهنگ جمعبرعکس در کشورهاي گوا
گرایی  در کشورهایی که فرهنگ جمع .است و عالوه بر آن تولید ناخالص ملی نیز در این کشورها پایین است

ی تر است و ترفیعات مبتن شود، ابتکارات فردي وسیع وجود دارد، از اخالق کاري پروتستان حمایت بیشتري می
بر ارزش بازاري است. در کشورهایی که فرهنگ فردگرایی حاکم است، حمایت کمتري از اخالق کاري 

  .آید، ابتکارات فردي کم است و ترفیعات مبتنی بر سیستم ارشدیت است پروتستان به عمل می
  فردگرا گرا جمع

  جابجایی شغلی بیشتر است.  جابجایی شغلی کمتر است.

ي خودي هستند که ها کارکنان، اعضاي گروه
  کنند. جویی می ها را پی منافع این گروه

هستند که منافع کارفرما “ انسان اقتصادي” کارکنان
  کنند. جویی می شان همسو باشد، پی را، اگر با منافع

در تصمیمات مربوط به ارتقا و ترفیع، همیشه 
  شوند. ها در نظر گرفته می خودي

ها و  بناي مهارتتصمیمات ترفیع و ارتقا، تنها بر م
  شود. قوانین اتخاذ می

کارمند، اخالقی است،  - ي کارفرمااساس رابطه
  مثل یک ارتباط خانوادگی

کارمند، قراردادي است که در  - ي کارفرما رابطه
  شود. بازار نیروي کار، بین دو طرف منعقد می

مشتریانِ خودي، خدمات بهتري دریافت 
  کنند. می

  کنند. ابهی دریافت میي مشتریان خدمت مش همه
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هاي غالب در جامعه  گونه تعریف کرده است: موقعیتی که ارزش مردساالري: هافستد مردساالري را این .4
کند که در یک  گیري می عبارتند از: پول، موفقیت و چیزهاي مادي. هافستد این بعد را روي یک پیوستار اندازه

ساالري عبارت است از: یک  قرار دارد. به عقیده هافستد زن ساالري سوي آن مردساالري و در سوي دیگر زن
هاي غالب در جامعه عبارتند از: به فکر دیگران بودن و کیفیت زندگی. ژاپن از جمله  موقعیتی که ارزش

شود،  کشورهایی است که داراي فرهنگ مردساالري است. در ژاپن اهمیت زیادي به کسب درآمد داده می
رد تقدیر قرار گیرند و پیشرفت کنند. همچنین دوست دارند زندگی کاریشان چالشی افراد دوست دارند مو
کاري پر استرس. در  ها موفقیت عبارت است از: مورد تقدیر قرار گرفتن، ثروت و مکان باشد. از دیدگاه ژاپنی
باید تحت کنترل  شوند تا مستقل تصمیم بگیرند و تعدادي از مدیران معتقدند که کارکنان ژاپن افراد تشویق می

  .قرار گیرند
ساالري است. در این کشور افراد به مشارکت اهمیت زیادي  نروژ کشوري است که داراي فرهنگ زن

گیري گروهی تشویق  دهند و افراد به تصمیم دهند، خواهان امنیت شغلی هستند، جو دوستانه را ترجیح می می
: ارتباطات انسانی، محیط پرنشاط، محیط کاري با ساالري عبارت است از شوند. موفقیت در فرهنگ زن می

استرس کم، تفویض اختیار بیشتر از سوي مدیران به کارکنان و آزادي بیشتر براي کارکنان. در فرهنگی که 
شاخص مردساالري باال است افراد تمایل به تهور در کارها دارند و رشد اقتصادي اهمیت بیشتري از بقاي 

بینند. همچنین زنان  انتظار دارند که داراي شغل باشند و افراد اغلب در خود نقصی نمی محیطی دارد. افراد جوان
ساالري  در فرهنگ زن .کنند و استرس کاري در محیط کار باال است کمتر مشاغل سطوح عالی را اشغال می

عدادي از افراد دهند، فقط ت افراد به کارهاي ریسکی تمایلی ندارند و آنها اهمیت زیادي به بقاي محیطی می
جوان خواهان شغل هستند، بعضی از زنان داراي مشاغل سطح عالی بوده و استرس شغلی در محیط کار کم 

  .است
 مقابل در بلندمدت گیري جهت جایگزین یک نمودن اضافه دنبال به پنجم بعد در هافستد ،1985 سال در
-خویشتن مقابل در رويزیاده مدل به ششم دبع یک او ،2010 سال در. است) بلندمدت اندازچشم( مدت کوتاه

 و فردگرایی ابعاد ،)1983( هافستد به توجه با. کرد اضافه 2010) ،Minkov و G.J هافستد ،G هافستد( داري
 که دارد اشاره این به قدرت بعد. دارد سروکار افراد دیگر با فرد یک ارتباط به اول درجه در گراییجمع

. کند کار نیستند برابر خود فکري هايقابلیت یا و فیزیکی ظرفیت در یا یکدیگر، با که افرادي با جوامع چگونه
 اطمینان عدم از اجتناب بعد. شودمی مربوط استبدادي رهبري دیکتاتوري، و قدرت تمرکز میزان به قدرت بعد
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 دوگانگی زنانگی/  مردانگی بعد. نبودن قطعی و رویه، ثبات: دارد تمرکز زندگی اساسی حقایق از تا دو در
 دو بین مسئولیت تقسیم زنانه، جامعه در ،)2001 ،1980( هافستد به توجه با. کندمی مقایسه تمدن در جنسیتی

  .ندارد وجود مساوي طور به جنس
 ویژه به بشود، آینده هايپاداش سمت به که هستند کیفیت پرورش به عالقمند بلندمدت گیريجهت بعد
 خویشتن مقابل در رويزیاده( ششم بعد). 2001 هافستد،( دارند ارتباط جوییفهصر و پشتکار از که کسانی

. همکاران و هافستد،. (است دارد وجود جوامع در که سرگرمی داشتن از که لذتی میزان به مربوط که) داري
2010(  

 یک) 1988( گري. اندکرده بررسی را حسابداري و هافستد فرهنگی ابعاد بین رابطه نویسندگان دیگر
) زن و مرد ابعاد و قطعیت عدم از اجتناب قدرت، بعد جمع،/  فردگرایی( اولیه بعد چهار که نظري چارچوب

-ارزش از شده مشتق حسابداري هايارزش سیستم یک. دهدمی توسعه را است حسابداري اصول به مربوط که

 برابر در بودن ايحرفه: از بودند داريحساب مقادیر) هافستد ابعاد. (شودمی استفاده محقق توسط اجتماعی هاي
 مقابل در کاريپنهان و بینیخوش مقابل در کاريمحافظه پذیري،انعطاف مقابل در یکنواختی قانونی، کنترل

 بعد و قطعیت عدم از اجتناب کاهش با ، است فردي بیشتر که کشوري یک ،)(Gray, 1988 براي. شفافیت
 بعد با دارد، وجود اطمینان عدم از اجتناب بیشتر آن در و بود خواهد ترايحرفه کشور یک پایین، قدرت
 از اجتناب افزایش با تر،ايحرفه کشور یک که دهدمی افزایش احتمال این کمتر، فردگرایی و بیشتر قدرت

  .بود خواهد بیشتر، ساالري مرد و کمتر فردگرایی و است همراه اطمینان عدم
 بیشتر، مردساالري و فردگرایی کاهش با و باال اطمینان عدم از اجتناب یک اب تر،کارانهمحافظه کشور یک

  .باشد بیشتري کاريپنهان هايویژگی داراي که دارد وجود بیشتري احتمال
 براي مقیاس یک از استفاده با که چارچوب یک گري که نمودند اشاره موضوع این به پیرا و دوپنیک

 مختلف محیط 10 مقیاس، این از استفاده با او. است داده توسعه را ريکامحافظه و کاريپنهان هايارزش
 مقیاس و) باال کاريپنهان( 7 تا) کم کاريپنهان( 1 مقیاس. کرد بنديرتبه را هافستد توسط شده ایجاد فرهنگی

 ریکو و دوپنیک. شد استفاده فرهنگی منطقه هر رتبه براي) باال کاريمحافظه( 5 تا) کم کاريمحافظه( 1
 فرهنگی عدم از اجتناب و فرهنگی ابعاد از رتبه باالترین گري هايبینیپیش چارچوب در که را حالتی) 2006(

 در افشا کم میزان آن نتیجه که رتبه باالترین. دانندمی حسابداري هايارزش کاريپنهان میزان را بود خواهد
  .دبو خواهد مالی هايصورت مقایسه قابلیت و مالی اطالعات
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  IFRS 7 تاریخچه
IFRS 7، اجراست قابل بود 2007 ژانویه از بعد آنها شروع که هاییدوره تمام براي مالی، هايافشاگري ابزار .
 ،:مالی ابزارهاي IAS تحت افشاي الزامات جایگزین و) IAS 30( حسابداري المللیبین استاندارد جایگزین

 به که است این IAS 30، IFRS 7 تفاوت. شد ارائه فانهمنص ارزش گیرياندازه و حسابداري موانع براي
) 2012( گبهاردت. شودمی برده بکار مالی ابزارهاي همه در جدید استاندارد. شودنمی محدود هابانک

 این از هدف. کنندمی نگهداري مالی هايدارایی زیادي مقادیر غیرمالی، هايشرکت که یابدمی شواهدي
 و گذارانسرمایه براي بازده و ریسک مورد در گیريتصمیم براي اطالعات منديسود که جدید استاندارد

  .دهد بهبود را مالی هايصورت از کنندگاناستفاده
 در تغییر اثرات درباره گذارسرمایه تردید خواهدمی IFRS7 کندمی استدالل) 2012( پاماچی و بونتی

  .هدد کاهش را هاشرکت نقدي جریانات در تغییرات ریسک
IFRS 7 افشا سطح یک هر که پردازدمی بنديدرجه و کالس همانند به خود مالی ابزارهاي یک به 

  : کندمی اشاره کند افشا باید IAS7 استفاده به که است چیزي) 2006( گرنیک. دارند جداگانه
  و مالی موجودیت یک کارایی و جایگاه براي مالی هايصورت اهمیت شامل اطالعات -1
 افشاسازي مقدار کمترین شامل مالی، ابزارهاي از برخاسته هايریسک اندازه و ماهیت شامل عاتیاطال -2

  .بازار ریسک و نقدینگی ریسک اعتباري، ریسک مورد در مشخص
  

  : آن عملکرد و شرکت مالی وضعیت براي مالی ابزارهاي اهمیت
 اهمیت تا سازدمی قادر را مالی هايتصور از کنندگاناستفاده که را اطالعاتی باید شرکت یا و موسسه

 صورت در هادارایی بنديطبقه. نماید افشا کند،می ارائه را شرکتی مالی وضعیت و عملکرد مالی، ابزارهاي
  : باشدمی زیر صورت به بدهی و هادارایی شرح به  مالی وضعیت
 مالی هايدارایی. 1.  شود افشا مراهه هايیادداشت یا و مالی هايصورت در باید زیر موارد از یک هر مبلغ

 مراحل در چه اولیه شناخت در که منصفانه ارزش به باید مالی هايبدهی. 2. شوند افشا منصفانه ارزش به باید
 از. شوندمی گیرياندازه شده مستهلک بهاي به مالی هايبدهی و مالی هايدارایی. 3. شوند شناسایی بعدي
 موارد انواع از. گردد بررسی جداگانه بصورت باید هادارایی از گروه و طبقه هر ریسک IFRS 7 طبق طرفی

  .نمود اشاره زیر هايریسک به توانمی بررسی قابل
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 از تابعی و) Sacho, 2008( شود خراب است ممکن مالی دارایی یک که است ریسکی اعتباري، ریسک
 حداکثر: داشت خواهند نیاز را زیر موارد فشاا براي نهادها) Bischof,2009( .است مشتري اعتباري کیفیت
 اختالل دچار یا شده سررسید که مالی هايدارایی اعتباري کیفیت و هستند مواجه آن با که اعتباري ریسک

 محاسبه نشده اختالل دچار و شده سررسید مالی دارایی تحلیل و تجزیه از اعتباري ریسک شدت. است شده
 به وابسته تعهدات نمودن برآورده در نهاد یک که خطر عنوان به نقدینگی ریسک) Sacho 2008. (گرددمی

 بیشوف). IFRS 7, 2005( است شده تعریف T شوندمی روبرو آن با خود شده ایجاد مالی هايبدهی
 نموده عنوان جاري نقدینگی و موجودي یک سررسید بین شکاف از برخاسته  را نقدینگی ریسک ،)2009(

  .است
IFRS 7 نوسانات که مالی ابزار یک از نقدي جریانات آینده ارزش که داندمی ریسکی را بازار کریس 

 و بهره نرخ ریسک ارز، ریسک: دارد دربر ریسک نوع سه بازار ریسک. گرددمی متاثر دارد، بازار در قیمت
 به که، یراتتغی افشاي شامل نیز بازار ریسک که کندمی استدالل)  2009( بیشوف. پولی هايریسک دیگر
 کندمی اشاره)  2008( ساشو. شد خواهد مستغالت و امالك قیمت و کاالها قیمت سهام، قیمت در، مثال عنوان

) 2009( بیشوف. دارند بورس شاخص و سهام قیمت تغییرات شامل ریسک افشاي به نیاز همچنین هاشرکت که
  .نیست نیاز مورد IFRS 7 تحت است عملیاتی ریسک افشاي که دهدمی توضیح

 IFRS 7 تصویب با که دهدمی نشان IFRS 7 مورد در قبلی تحقیقات در افشاگري ریسک اجراي اثرات
 مطالعه را مالی صورت از کیفیت جنبه نویسندگان از برخی. است یافته افزایش مالی ریسک افشاي کیفیت

 گزارش افشاي کیفیت و ساالنه زارشگ کمیت بین ارتباطی که کندمی بیان)  2004( بوزوالن و برتا. اندکرده
  .ندارد وجود ساالنه

 مالی هايصورت افشاي کیفیت افزایش باعث استاندارد اجراي که دریافت) 2009( بیشوف مطالعه، این در
 معرض در بازار ریسک از افشا کیفیت که است معتقد همچنین او. باشدمی اروپا در هابانک ریسک گزارش و

 پرتغال در هاافشاگري به مربوط شرکت ریسک بررسی. است شده منتقل شرکت رياعتبا ریسک به وجود
 اطالعات کیفیت بهبود در اخیر مقررات که داد نشان) 2013( کریگ و لیما اولیویرا، ،)کد قانون کشور(

 نیازمورد هايافشاگري از برخی کردند عنوان ،) 2013( پلنبرگ و ریز حال، هر به. است بوده موثر افشا ریسک
IFRS، شامل IFRS7، سازيمادهآ براي  موارد بیشتر اشاره مورد  اقالم  میان در همچنین اما هستند، مطلوب  

 IFRS که کندمی استدالل) 2012( میکن. شوندمی کنندگاناستفاده نارضایتی باعث که هستند پرهزینه بسیار
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 ترجامع و ترگسترده اطالعات با سکری افشاي مقدار در جدید اظهارات با شرکت ریسک هايافشاگري
  .دهدمی افزایش
  تولید، بخش در ریسک افشاگري هايویژگی تحلیل و تجزیه  مورد در گرفته صورت فرهنگی مطالعه در

 و بونتی. است رایج مالی ریسک دسته در و مدیریت گزارش در ریسک افشاي که شد منتج نتیجه این به
 گرفتن قرار معرض در گذارانسرمایه ،IFRS 7 شدن الزامی از قبل که ردندک گیرينتیجه)  2012(  پالماچی
 مورد در اطالعات ارزش مالی هايصورت از کنندگاناستفاده. نداشتند آشنایی ارز ریسک به هاشرکت
 براي استفاده مورد هايتکنیک و هستند خواهان را است روبرو آن با شرکت که مالی ابزارهاي از ناشی ریسک

 افشاي مطالعات از بسیاري که عواملی. دانندمی ضروري را خطرات این کنترل و نظارت گیري،اندازه اساییشن
 .بگذارد تأثیر حسابداري هايافشاگري ریسک است ممکن عوامل از برخی که دهدمی نشان حسابداري اثرات

 در خود بامیل هايافشاگري پی رد که المللیبین بازارهاي در فعال هايشرکت دارد اشاره) 1996(  زارسکی
  .هستند عمومی اطالعات از باالیی سطوح

 مهم شرکت افشاسازي توضیح در حقوقی فرهنگ و خاستگاه دو هر که داد نشان نتایج) 2003( هوپ
 دوبلر. هستند ترمطلوب افشا ریسک  براي انگلیسی  هايفرهنگ که دریافتند) 2013( فراکلین و بنتلی. است

 به مربوط تواندمی حدي تا هاافشاگري ریسک در هافرهنگ در تفاوت که گیرندمی نتیجه همکاران و) 2011(
 که دهدمی نشان) 2009( بیشوف ،IFRS 7 تصویب از پس اولیه افشا براي. است داخلی هايافشاگري مقررات

 بانکی ملی نهادهاي ارتنظ توسط IFRS 7 تفسیر و اجرا در تفاوت دلیل به کشور سراسر در توانیدمی را آن
 بررسی از پس. دارند خود افشاي  ریسک در بیشتري شفافیت به میل المللیبین هايشرکت. کنید یافت متفاوت

 که اروپایی هايشرکت اروپا، اتحادیه در که کنندمی استدالل)  2012( ساتنر سود، بینیپیش تحلیل و تجزیه و
 تعیین عامل یک تواندمی هاافشاگري هزینه واقع، در. دارند بیشتري تشفافی شوند،می مبادله آمریکا بورس در

 هاافشاگري در تفاوت که دریافتند) 2011( کیدنی و فراست. باشد کمتر یا بیشتر افشاي به تصمیم در کننده
 موردنیاز هايافشاگري هزینه  نمایش خارجی صادرکنندگان از برخی  براي که هستند حقیقت این به مربوط

 هاشرکت و هددمی رخ بندرت کامل داوطلبانه افشاي دلیل همین به. است انتظار مورد هايهزینه از بیش
 از  Sarbanes-Oxley قانون از نتیجه یک عنوان به حال، این با. کنندنمی افشا است الزام آنچه از بیش معموالً
  .هستند بیشتر افشاي به ملزم المللیبین هايشرکت 2002
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  هاروش و داده
 سئواالت گذارد،می تاثیر حسابداري هايافشاگري بر فرهنگ که دهدمی نشان قبلی مطالعات که آنجا از

  :است زیر شرح به مطالعه این از پژوهش
 است، افشا ریسک سطح در اثر یک داراي فرهنگ اگر و چیست؟ ریسک افشاي سطح بر فرهنگ تاثیر

-محافظه و کاريپنهان تئوري به توجه با( کندمی تغییر IFRS 7 تصویب از پس هاافشاگري ریسک چگونه

  ). کاري
 هاشرکت نام شامل مالی ریسک از IFRS7 هايافشاگري به مربوط تحلیل و تجزیه در متقابل کشور یک

 شرکت حسابرس بیشتر، یا IFRS,US GAAP مالی گزارشات در شده استفاده چارچوب کشورها، مبدا و
 گزارش در مالی ریسک اطالعات افشا شرکت اگر اینکه شناسایی همچنین و. گردید آماده صنعت و آنها،

 هايیادداشت از تعدادي و) نام( توضیحات و گزارش نام مالی، هايصورت از یادداشت در یا و جداگانه
  .است شده استفاده شرکت توسط ریسک هايافشاگري نوع و توضیحی،
 پی در را افشا سطح از ترپایین کاري،محافظه و کاريپنهان از حسط بیشترین کندمی اشاره) 2010( گري

 به. داشت خواهد را افشا از سطح بیشترین کاري،محافظه و کاريپنهان از سطح ترینپایین دیگر، سوي از. دارد
 هر کشور سطح بودند گرفته نظر در خود ساالنه هايگزارش در  ریسک افشاي IFRS 7 در که شرکتی هر

 خود رابطه تحلیل و تجزیه به شده داده اختصاص ریسک افشاي سطح با کاريمحافظه و کاريپنهان از شرکت
 همین به. باشد ارتباط در متغیرها دیگر با است ممکن فرهنگ که دهدمی نشان قبلی تحقیقات. شد مقایسه را

-می که است اقتصادي هايیژگیو کنترل با کشورهایی به مربوط کنترل متغیرهاي سایر شامل مطالعه این دلیل،

 و هوپ توسط شده انجام پژوهشی. دهد قرار تاثیر تحت المللیبین هايشرکت براي IFRS هايافشاگري تواند
 دلیل به گذار،سرمایه از حفاظت هايمکانیسم وجود مانند خاص، اقتصادي عوامل مطالعه ،)2006( همکاران

 حفاظت هايمکانیسم. کندمی مطرح را IFRS افشاي به مربوط ورکش یک گیريتصمیم در آنها احتمالی تأثیر
-2021 براي جهانی رقابت گزارش از آمده دستبه فیلترهاي توسط مطالعه این در استفاده مورد گذارسرمایه از

 دوازده از شده انتخاب عوامل. است شده ارائه) WEF گزارش( اقتصاد جهانی مجمع توسط شده منتشر 2013
 سازمانی ارکان از زیر متغیرهاي. آمد دستبه مختلف کشورهاي از رقابت گیرياندازه براي فادهاست ستون

  .گذارسرمایه از حفاظت قدرت و جزء سهامداران منافع از دفاع: شدند انتخاب
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-شاخص از) سیاسی ثبات و دولت اثربخشی انحرافات، کنترل مقررات، کیفیت با( دیگر کنترل متغیرهاي

 عوامل که قانونی منشا به توجه با مدل این در نیز قانونی منشا. آمد دست به جهان سراسر در حکومتی هاي
 است این مطالعه این انتظار گري، تئوري با مطابق. شد گنجانده است، المللیبین افشاي سطوح در کننده تعیین

  بالعکس و IFRS ریسک ايهافشاگري  کمترین کشور، یک در کاريمحافظه و کاريپنهان از بیشتر سطح که
 با گذار،سرمایه از حمایت قدرت اقلیت، منافع از حفاظت از باالتري سطوح با کشورها این، بر عالوه. باشدمی

 IFRS ریسک افشاي بیشتر سطوح به تمایل) سیاسی ثبات و دولت اثربخشی انحرافات، کنترل مقررات، کیفیت
 سطوح رودمی انتظار مشترك قوانین داراي کشورهاي از ،)2003( هوپ هايیافته براساس. رودمی انتظار
  .باشند داشته کددار قانون کشورها از بیشتري IFRS ریسک افشاي

  
  تجربی مدل و پژوهش طرح

  .شد ایجاد کنترل متغیرهاي دیگر و فرهنگی، عوامل افشا، سطح ریسک بین رابطه برآورد منظور به زیر مدل

  
 ارزش دهندهنشان Sec شرکت، مشاهدات در IFRS ریسک افشاي سطح هدهندنشان RDLi آن در که

  PMI کد، قانون و مشترك قانون دهندهنشان Comm/Code کاري،محافظه دهندهنشان  Con کاري،پنهان
 مقررات دهندهنشان RQ  گذار،سرمایه از حفاظت قدرت دهندهنشان SIP اقلیت، منافع از حفاظت دهندهنشان

 سیاسی ثبات دهندهنشان PS و دولت اثربخشی دهندهنشان GE انحرافات، کنترل دهندهنشان  CC کیفیت،
 مدل. گرفت قرار مطالعه مورد مدل یک براي رگرسیون تحلیل و تجزیه از استفاده با پژوهش انتظارات. است

 براي گري نگیفره هايارزش. وابسته متغیر عنوان به IFRS ریسک افشاي سطوح از استفاده با رگرسیون
  . شد استفاده مستقل متغیرهاي اقتصادي و سیاسی هايارزش از برخی و کاريمحافظه و کاريپنهان

  
  بررسی و نتایج
) Con( کاريمحافظه و) SEC( کاريپنهان مانند فرهنگی هايارزش که دهدمی نشان آمده دست به  نتایج
 کد قانون و متداول کنترل متغیرهاي این، بر وهعال. ندارد ریسک افشاي سطح در توجهی قابل تاثیر یک

)Comm/Code(، اقلیت منافع از حفاظت )PMI (گذارسرمایه از حفاظت قدرت و )SIP (افشاي سطوح در 
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 سیاسی ثبات بین داريمعنی منفی رابطه یک نتایج رسدمی نظر به همچنین حال، این با. نبود دارمعنی ریسک
)PS (دولت اثربخشی و )GE (و کشور یک فرهنگی هايارزش. دهدمی نشان  را ریسک افشاي سطوح با 

 کمک IFRS 7 توسط موردنیاز سطوح خطر افشاهاي تشریح براي است ممکن سیاسی -اقتصادي عوامل سایر
  .کند

  
   گیرينتیجه

 را یمال افشاي سطح است ممکن سیاسی و اقتصادي عوامل فرهنگ، در تفاوت که دهدمی نشان قبلی تحقیقات
- می ترمطلوب ریسک افشاي براي انگلیسی فرهنگ که دریافتند )2013( فراکلین و بنتن .دهد قرار تاثیر تحت

 نظر به آمده دست به نتایج. بود IFRS ریسک افشاي سطح بر فرهنگ تأثیر بررسی مطالعه این از هدف. باشد
 نتایج. ندارد IFRS افشاي سطح در هیتوج قابل تاثیر یک) کاريمحافظه و کاريپنهان( فرهنگ که رسدمی

 عوامل حال، این با. است کرده تغییر IFRS تصویب زمان از هاافشاگري است ممکن که دهدمی نشان همچنین
 و انحرافات کنترل افزایش با کشورها. رسدمی نظر به موثر مالی، هايافشاگري ریسک براي سیاسی و اقتصادي

 انتظارات حدي تا نتایج این. شودمی پدیدار  IFRS ریسک افشاي سطح از باالتري سطوح مقررات کیفیت
 کیفیت با گذار،سرمایه از حمایت قدرت اقلیت، منافع از حفاظت از باالتري سطوح با کشورهاي که پژوهش

 است یافته افزایش IFRS ریسک افشاي سطح به سیاسی ثبات و دولت اثربخشی انحرافات، کنترل مقررات،
  .نندکمی حمایت

 متغیرهاي از برخی با مقابل در نبود، دارمعنی مطالعه در استفاده مورد اصلی فرهنگی متغیرهاي که آنجا از
 افشاي سطح در فرهنگی عوامل تاثیر تواندمی که دیگري روش باید آینده تحقیقات شود،می استفاده کنترل

 ریسک افشاي سطح تواندمی آینده قیقاتتح این، بر عالوه. کند گیرياندازه بگیرید نظر در IFRS ریسک
 حسابرسی شرکت شهرت و) SIC( صنعت استاندارد کد مانند عوامل و شده گرفته نظر در تحقیق این براي

  .نماید کیب تر مستقل
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