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عوامل موثر بر افشای ریسک شرکت ها

چکیده

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب و کار، مهم¬ترین موضوع برای شرکت¬ها، اعتبار و

سطح مقبولیت آن¬ها می¬باشد. افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و براساس این اصل،

باید کلیه¬ی اطالعات مربوط به فعالیت¬های شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه¬های

مختلف استفاده کننده قرار گیرد .در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی عوامل بر افشای ریسک

هستیم. نمونه¬ی مورد بررسی مشتمل بر 100 شرکت در دامنه¬ی زمانی تحقیق (1393-1389) بوده

است. محقق با بررسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون¬های

آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که آیا بین اندازه¬ی شرکت، نسبت سودآوری، ساختار

مالکیت، تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره و ریسک شرکت با افشای ریسک رابطه¬ای وجود دارد؟ بر

اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت که رابطه¬ی مثبت و

معناداری بین متغیرهای اندازه¬ی شرکت، تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره و ریسک شرکت¬ها با افشای

ریسک وجود دارد و بین متغیرهای ساختار مالکیت و سودآوری با افشای ریسک شرکت¬ها رابطه¬ی

معناداری وجود ندارد.
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M.A. Thesis:

Determinants of corporate risk disclosure
Abstract
Due to the competitive environment and changing business conditions, the most important
issue for companies is their credibility and acceptability level. Disclosure is considered as
one of the accounting principles, Based on this principle, we should all be properly and
timely information about the activities of the company subjected to the various users.
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Conclusion In this study we sought to examine the risk factors disclosure. The study sample
consisted of 100 companies for the period 2011 through 2015. Researcher firms listed in
the Tehran Stock Exchange using statistical tests, trying to find an answer to this question
is whether there is relation between the size of the company, the profitability, ownership
structure, the number of independent members of the Board of Directors and the Risk
Disclosure? Based on the results and statistical tests can be at the level of 5 percent  It can
be said that a significant positive relationship between firm size, the number of independent
members of the board of directors and corporate risk is the risk disclosure and there is no
significant relationship between ownership structure and profitability with risk Disclosure
of companies.
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