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  ها شرکت اقتصادي عملکرد و راهبري نظام ی،اطالعات شفافیت

   2حسینی نیرالسادات -1کردستانی غالمرضا دکتر

 )ره(خمینی امام المللی بین دانشگاه ، حسابداري گروه دانشیار .1

  )ره(خمینی امام المللی بین دانشگاه حسابداري، ارشد کارشناس .2

  :مقدمه .1

 را ذینفعان از وسیعی ي دامنه و گرفته قرار توجه مورد بسیار حاضر حال در که است اجتماعی عبارتی شفافیت
 از یا بگذارند اثر سازمان هاي فعالیت روي توانند می که هستند افرادي تمام ذینفعان از منظور .دگیر می بر در
 یک متقابل اثر این .دارد وجود ذینفعان و شرکت بین متقابل اي رابطه شرکت نظر نقطه از .بپذیرند تاثیر آن

 جلب در زیادي تمایل موفق مدیران تمام بنابراین .شود می پاسخگویی و مسئولیت شامل و است اجتماعی ارتباط
  :است استنباط قابل کلیدي نکته دو  تعریف این از .دارند ذینفعان تمامی رضایت

 عموم منافع تامین جهت در باید  جامعه افراد براي مناسب اطالعات کننده فراهم عامل عنوان به شفافیت اول، 
   .کنند ارزیابی را سازمان هاي فعالیت که سازد قادر را ذینفعان ي همه تا کند، عمل

 ؛2009 مادسن، و نیلسن ( است هدف به رسیدن براي ابزاري بلکه نیست هدف خود خودي به شفافیت دوم،
847.(   

 به صورت در یا مبهم مالی ابزارهاي با رویارویی در .دارد بسزایی تاثیر مالی یافته سازمان هاي بازار در شفافیت
 بحران به موضوع شدن تبدیل از و کرده ایفا کلیدي نقش شفافیت سازمان، یک سیاسی ثبات افتادن خطر

 اضطراب و ترس کاهش موجب و کرده اعتماد ایجاد گذاران سرمایه براي شفافیت اصل در .کند می جلوگیري
 در قصور و ابهام پیچیدگی، که زمانی .کند می عمل دهنده نظم ابزاري عنوان به شفافیت بنابراین شود می آنها

 گذاران سرمایه براي و هگرفت قرار ابهام این مقابل در اساسی عاملی عنوان به شفافیت شود، مشاهده نظارت
 سازمانی برون کنندگان استفاده ايبر که است پاسخگویی سازوکار یک شفافیت پس .کند می ایجاد اطمینان

 رابرتس، ( کند می مقابله قصور و تحریف با و کرده زدایی ابهام ندارند دسترسی اطالعات به مستقیم طور به که
 ). 958 ؛2009
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 را گذاران سرمایه اعتماد و کرده ایجاد را مطمئنی شرایط میتواند مالی گزارشگري شفافیت با همراه کامل افشاي
 کردستانی، ( کند حفاظت سهامداران منافع از تواند می و دارد شرکتها عملکرد بر مثبتی تاثیر شفافیت .دهد ارتقا

  . )44 ؛1389
  چیست؟ شفافیت .2

 دوره عملکرد ي درباره اتکاء قابل و مربوط اطالعات به گسترده دسترسی :است شده تعریف اینگونه شفافیت
 مردم عموم طرف از که هایی شرکت ریسک و ارزش نظارت، گذاري، سرمایه هاي فرصت مالی، وضعیت اي،

  ). 1718 ؛2009 ،همکاران و سازیال (گیرند می قرار معامله مورد

 )تورش ( جانبدارانه تمایالت از عاري که است اي گونه به عمل یا بودن درستکار معنی به شفافیت اصل در
 تاخر و تقدم و آنها گیري تصمیم فرآیند که دهند توضیح باید افراد شفافیت، وجود صورت در پس .باشد

 ندارد وجود آنها به اطالعات انتقال براي مانعی هیچ که باشند مطمئن باید ذینفعان و است چگونه مباحث
)1NCFI  ، 2008تهیه نه اطالعات کنندگان دریافت یعنی است ناظران توجه مورد ذاتا شفافیت بنابراین .) 2 ؛ 

  ). 2000 ریل، (اطالعات کنندگان

   :کرد تعریف زیر صورت به توان می را مطلوب شفافیت

 هاي فرصت مالی، وضعیت دوره، هر عملکرد درباره عموم دسترس در و اتکا قابل مربوط، اطالعات ارائه
  ). 66 ؛2003 اسمیت، و باشمن ( شرکت تجاري ریسک و ارزش نظارت، گذاري، سرمایه

 السن، و آلت (دارد مالی عملکرد روي اي سازنده و مثبت اثرات مالی شفافیت که باورند این بر افراد از بسیاري
 راهبري کالن، اقتصاد مالی ثبات براي یاهمیت با شرط پیش عنوان به شفافیت دولت عملیات در ).1404 ؛2006
  ).1 ؛1998 کریج، و کپیتس ( شود می گرفته نظر در مالی هاي فعالیت صحت کلی طور به و مناسب

 پیامد ضعیف شفافیت .شود می شفافیت کاهش به منجر مستقیم غیر طور به سیاسی هاي وابستگی ،وجود این با
 تمایل دارند سیاسی وابستگی که هایی شرکت گرفته، صورت تحقیقات طبق .است سیاسی هاي وابستگی
 بهادار اوراق مبادله به تمایل بیشتر و دارند سازي شفاف و عام سهامی هاي کت شر بهادار اوراق مبادله به کمتري
  ). 19 ؛2003 گی، ابرهولزر و لز ( دارند خصوصی هاي شرکت

                                                           
١  The National ( NHS) Center For Involvement  
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 از فرصت هزینه .شود می مشکالتی بروز باعث موارد برخی در ،دارد اطالعات شفافیت که مزایایی دوجو با
 دهیم می انجام که کاري هر اگر '' .است مشکالت این از یکی عموم به رسانی اطالع جهت منابع رفته دست
 باشند این فکر به فقط ها شرکت اگر جمله این اساس بر .''رسید نخواهیم کارهایمان ي همه به مسلما کنیم ثبت
 است بهتر منظور همین براي رسید، نخواهند خود کارهاي ي همه به کنند منتشر خود کار از گزارشی که

 ؛2008 ،2ویگ و استد کل ( نباشد گیر وقت و بر هزینه تا گیرد صورت مناسب اي گونه به اطالعات شفافیت
525 .(  

  شفافیت گیري اندازه .3

 مناسب و کافی مقدار تعیین زیرا ،است شده تبدیل اساسی اي مسئله به شفافیت گیري اندازه حاضر حال در
 .شود مواجه مشکل با آن گیري اندازه که است شده باعث شفافیت مفهوم پیچیدگی .است مشکلی کار شفافیت

 در .سنجید آنها کیفیت و شده دریافت اطالعات دقت با توان می را شفافیت کمی گیري اندازه مفهومی، نظر از
 یا مالی بحران فساد، مانند معیارهایی از است، گرفته صورت شفافیت گیري اندازه براي اخیرا که هایی تالش

  ). 1387 یگانه، حساس ( است شده استفاده سود هموارسازي

  شفافیت گیري اندازه اصلی عناصر .1-3

   :است اصلی عنصر سه شامل شفافیت گیري اندازه

   )اجباري یا اختیاري ( مطلوب مالی گزارشگري .1

  اینترنت و ها رسانه طریق از اطالعات انتشار .2

 سازمان درون افراد و گذاران سرمایه مالی، گران تحلیل براي آن ارسال و محرمانه اطالعات کسب .3 

   ). 76 ؛2003 اسمیت، و باشمن ( 

 اطالعات افشاي خاص انواع بلکه است نظر مد مناسب گزارشگري تنها نه اول اصلی عنصر با ارتباط در
 نیز شده افشاء اطالعات اعتبار و موقع به افشا شرکتی، راهبري نظام درمورد اطالعات افشاي حسابداري،

   :است شده بحث بیشتر ادامه در که دنگیر می قرار نظر مد

                                                           
Kolstad and Wiig   ٢  
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  مطلوب مالی گزارشگري .1-1-3

 پنج .اختیاري و اجباري صورت به شرکت خاص اطالعات اي دوره افشاي از است عبارت مطلوب گزارشگري
   :است موثر مطلوب گزارشگريبر عامل

  مالی افشاي حجم .1

 انواع اي، سرمایه مخارج توسعه، و تحقیق مخارج مدت، بلند گذاري سرمایه بردارنده در اطالعات افشاء این 
  .است ها یادداشت در افشاء و تابعه هاي شرکت جغرافیایی، هاي بخش  محصوالت

  )راهبري نظام افشاي(افشاء بر نظارت شدت .2

 بررسی و مدیره هیات اعضاء مشخصات مدیران، مشخصات عمده، سهامداران مشخصات شامل افشاء این دامنه
  .ستا کنندگان اداره و کارکنان به متعلق سهام و ها واسطه مدیران، الزحمه حق ،آنها استقالل

  مالی اطالعات افشاي بودن موقع به .3

 ادغام شود، می ارائه ها گزارش در که حسابداري خاص اقالم تعداد گزارشگري، تعدد شامل موقع به افشاي
  .است ترازنامه تاریخ از بعد وقایع گزارشگري و مدت کوتاه هاي گزارش در ها شرکت

  مالی اطالعات افشاي گیري اندازه جهت رفته کار به حسابداري اصول .4

  ).210 ؛2004 اسمیت، و پیوتروسکی باشمن، ( مالی اطالعات افشاي حسابرسی کیفیت .5

 ءافشا براي استفاده مورد رسانه 2-1-3

 است، اطالعات گزارشگري نحوه مالی اطالعات شفافیت ارزیابی براي دوم اصلی عنصر
  .است شده شناخته رسانه این آیا و شود می منتشر رسانه کدام طریق از اطالعات

  محرمانه اطالعات گزارش .3-1-3
 افشاي شرکت، گران تحلیل تعداد محرمانه، اطالعات مستقیم گزارشگري شامل سوم اصلی عنصر
 و مالیات و تجارت قوانین نهادي، گذاران سرمایه ،مبادالت به مربوط اطالعات مستقیم غیر ارتباط
  ).76 ؛2003 اسمیت، و باشمن ( است آن اجراي
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   راهبري نظام و شفافیت .4

 یافت، گسترش جهان نقاط سایر و برزیل روسیه، در سرعت به و شد آغاز آسیا شرق از که اخیر مالی بحران
 همراه سرمایه بازار قوانین ضعف که است گذاران سرمایه حمایتی هاي سازوکار سیستماتیک قصور از ناشی
 برگیا، ( یابد می گسترش کشور کل به خصوصی شرکتهاي از که شود می اطمینانی عدم به منجر  و است

  ). 4 ؛2005

 راستاي در را تصمیماتی مدیران که آید می وجود به امکان این ، مدیریت از مالکیت جدایی با دیگر، طرف از
 می تعبیر  '' نمایندگی مسئله '' عنوان به آن از که منافع تضاد .کنند اتخاذ سهامداران منافع با مغایر و خود منافع
  :است عمده علت دو از ناشی شود،

 کدام هیچ اینکه دیگر و داشته متفاوت ترجیهات عام سهامی هاي شرکت ذینفعان از یک هر اینکه اول 
 مالی جرایم کاهش جهت اساس، همین بر .ندارد دیگري ترجیحات و دانش اقدامات، مورد در کاملی اطالعات

 مالکیت بین شده ایجاد فاصله آن اجراي با که شود ایجاد نظارتی کارهاي و ساز باید ها شرکت عملکرد بهبود و
 .است شرکتی راهبري نظام اجراي و طراحی نظارتی، کارهاي سازو چنین جمله از .یابد کاهش مدیریت و

 رشد نهایت در و اطالعات شفافیت افزایش منابع، بهینه تخصیص باعث تواند می شرکتی  راهبري نظام اجراي
   ). 113 ؛1388 قائمی، ( گردد اقتصادي توسعه

 مدیریت و مناسب افشاء طریق از فقط که کنند اعتماد مدیره هیات اعضاي به بتوانند باید سهامدارن نهایت، در
 کار به بازده بیشترین با شرکت در آنها شده گذاري سرمایه منابع که شده ایجاد اطمینان احساس این شفاف
  ).1 ؛2004 همکاران، و چنگ ( شود می  گرفته

   :است سودمند دلیل دو به راهبري نظام ساختار منظور این براي

 و مدیران و اند کرده دریافت شرکت مورد در اتکایی قابل اطالعات دهدکه می اطمینان اقلیت سهامداران به .1
   اند؛ نداده فریب را آنها  عمده سهامداران

 و باشمن ( باشند شرکت ارزش افزایش فکر به شخصی اهداف کسب جاي به که کند می تشویق را مدیران .2
  ).65 ؛2003 اسمیت،
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 از است عبارت شرکتی راهبري نظام کلی اهداف .دارد رابطه اطالعات شفافیت با شرکتی راهبري نظام
 شود اجرا خوبی به شرکتی راهبري نظام اگر بنابراین .ذینفعان تمام حقوق رعایت و انصاف شفافیت، پاسخگویی

 بهتر شرکتی تیحاکم اینکه براي البته ). 1387 یگانه، حساس ( داشت خواهد اطالعات شفافیت بر مثبت اثر
 درصد مورد در باید اصل در .باشد داشته وجود '' مالکیت شفافیت '' نام به شفافیت از خاصی نوع باید کند عمل

  ). 6 ؛2000 گیلسون، ( شود ارائه شفافی اطالعات مالکان سهام میزان و مالکیت

 همیشه حداکثري شفافیت که نیست اینطور و است بر هزینه شرکت در مناسب و خوب شفافیت وجود، این با
 رفته دست از فرصت هزینه مشکالت این از یکی .شود می ایجاد مشکل موارد برخی در زیرا  .باشد مناسب
  .است اطالعات ارائه از ناشی

  ها شرکت اقتصادي  عملکرد و شفافیت .5

   .:شود می اقتصادي عملکرد بهبود باعث طریق سه به اطالعات شفافیت

 به دادن نظم موجب که شفافیت نظارتی نقش .2 )محتمل ( مناسب گذاري سرمایه هاي فرصت شناسایی .1
  .مدیران بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش .3 دهد می کاهش را گذاران سرمایه منابع  تصرف و شده مدیران

 در اقتصادي عملکرد بهبود باعث و داده کاهش را مالی تامین هزینه اطالعات شفافیت ،فوق هاي روش اساس بر
  .دارد وجود مثبت رابطه اقتصادي عملکرد و مالی حسابداري اطالعات کیفیت بین بنابراین .شود می شرکت

 طرف افراد .شود می ها هزینه کاهش باعث که است شده طراحی هاي قرارداد از اي مجموعه سهامی شرکتهاي
 .باشند داشته مربوطه تعهدات و قرارداد شرایط ایفاي در شرکت توانایی درباره را اطالعاتی دارند تمایل قرار

 داده بر عالوه اطالعات این .است مقصود این به رسیدن براي کمی هاي داده بهترین مالی حسابداري اطالعات
 و نقدي هاي جریان روي مستقیم طور به اطالعات شفافیت .گیرد می بر در نیز را محیطی اطالعات کمی هاي
 )1 ( شکل در که گذارد می اثر اقتصادي عملکرد بر طریق سه از اطالعات شفافیت .گذارد می اثر سرمایه هزینه

  ):67 ؛2003 اسمیت، و باشمن ( است شده منعکس
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  اقتصادي عملکرد بر شفافیت تاثیر :1 شکل

  

  :است شده داده توضیح اقتصادي عملکرد بر شفافیت گانه سه تاثیر ادامه در

  بد و خوب هاي پروژه بهتر شناسایی جهت مناسب شرایط آوردن فراهم   .1-5

 سرمایه هاي فرصت ارزیابی و شناسایی در را مدیران و گذاران سرمایه مالی، اطالعات شفافیت اول حالت در
 در انسانی و مالی منابع تا باشند اتکا قابل و دسترس در باید اطالعات منظور این براي .کند می یاري گذاري
 شرایطی چنین در .گردد حاصل است انتظار مورد آنچه و شوند گذاري سرمایه بازده بیشترین با هایی بخش

  .یابد می کاهش نیز سرمایه هزینه گذاري سرمایه ریسک کاهش با و یافته کاهش گذاري سرمایه ریسک

 دهد می را شناخت این گذاران سرمایه و مدیران به و شده سرمایه هزینه کاهش باعث اطالعات شفافیت بنابراین
  .شود می حاصل اقتصادي عملکرد بهبود طریق این از و کنند تفکیک یکدیگر از را بد و خوب هاي پروژه تا

تاثیر شفافیت 
اطالعات بر 

عملکرد  اقتصادي

کاهش عدم 
تقارن 

اطالعاتی 

کمک به شناسایی  
پروژه هاي خوب 
توسط مدیران و  
سرمایه گذاران

نقش نظارتی 
اطالعات 
شفاف
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 اعتبار روي آن تمرکز که مالی اطالعات سیستم ،)2000 ( بلک و ) 2001 ( بال تحقیق طبق دیگر، طرف از
 سهام کاراي بازار در زیرا ،است بهادر اوراق بازار براي نیازي پیش است، پاسخگویی و شفافیت ،اطالعات

 ؛2003 اسمیت، و باشمن ( است گذاران سرمایه و مدیران به مربوط اطالعات کلیه کننده منعکس سهام قیمت
67 .(  

  مالی اطالعات شفافیت نظارتی نقش   .2-5

 هاي فرصت درست شناسایی .شوند می اقتصادي عملکرد بهبود باعث دارند که نظارتی نقش طریق از شفافیت
  .نیست کافی منابع بهینه تخصیص از اطمینان براي اما است ضروري گذاري سرمایه

 به نیاز نمایندگی، مساله به توجه با و شخصی منافع کسب جهت مدیران تمایل و اطالعاتی تقارن عدم وجود با
 شوند می تشویق مدیران و آورند می فشار سازمانی برون گذاران سرمایه .شود می احساس رسمی هاي قرارداد

 رسیدگی قابل و عینی شفاف، اطالعات که صورتی در پس .کنند عمل گذاران سرمایه منافع افزایش راستاي در
 در اقتصادي هاي زیان موقع به ارائه دیگر طرف از .گردد می فراهم سهامداران براي بهتر نظارت امکان باشد

 از مانع بلکه شود، می راهبري نظام کارایی باعث تنها هن ،) انهکار محافظه گزارشگري ( ساالنه مالی هاي صورت
  .شود می آتی هاي نسل به منفی فعلی ارزش خالص با هاي پروژه انتقال

  :شود می نمایان صورت 4 به اقتصادي عملکرد بهبود جهت در مالی حسابداري اطالعات شفافیت نظارتی نقش

  ؛ها دارایی موثر و موقع به مدیریت .1

 ؛پروژه بهترین انتخاب .2

 ؛گذاران سرمایه ثروت بر مدیران  تصرف کاهش .3

 .گذاران سرمایه منافع دریافت جهت ریسک کاهش .4

 می کاهش مدیران شخصی منافع تنها نه یابد ارتقاء شرکت در راهبري نظام و باشد شفاف اطالعات اگر بنابراین
 باشمن ( یابد می کاهش نیز مدیران هاي طلبی فرصت از جلوگیري جهت حسابرسی و قانونی ي هزینه بلکه یابد
  ). 67 ؛2003 اسمیت، و

  اطالعاتی تقارن عدم کاهش   .3-5
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 بودن دسترس در .است شده شناسایی خوب راهبري نظام با مرتبط عناصراساسی از یکی عنوان به مناسب افشاء
 است ضروري سازمانی برون و سازمانی درون افراد بین اطالعاتی تقارن عدم کاهش جهت )شفافیت (اطالعات

 به اطالعات افشاي .کنند بررسی را شرکت عملکرد تا آورد می فراهم را امکان این گذاران سرمایه براي و
     ).1 ؛2010 ،تن و جیانگ ,چیونگ ( است اختیاري هم  و اجباري صورت

 نقد ریسک کاهش و نادرست گزینش از جلوگیري اطالعاتی، تقارن عدم کاهش طریق از اطالعات شفافیت
 می اثر سرمایه هزینه روي شرکت بهادار اوراق شوندگی نقد .شود می اقتصادي عملکرد بهبود باعث شوندگی
 وجوه جذب گذاري، سرمایه ریسک کاهش باعث اطالعات کیفیت با و موقع به افشاء به شرکت الزام .گذارد
 .یابد می افزایش آنها بازده  و شده گذاران سرمایه  براي شوندگی نقد ریسک کاهش و سرمایه بازار در بیشتر
 یابد می کاهش اطالعاتی تقارن عدم و گیرد می قرار گذاران سرمایه اختیار در متقارن صورت به اطالعات ،زیرا

  ). 68 ؛2003 اسمیت، و باشمن (

 اطالعات به )کالن و خرد (گذاران سرمایه ي همه مالی، حسابداري اطالعات شفافیت وجود صورت در بنابراین
 .یابد می کاهش استفاده سوء امکان و اطالعاتی تقارن عدم ،شد عمومی اطالعات وقتی و یابند می دسترسی
 شفافیت .شود می شرکت رشد در تسهیل باعث ) اطالعات شفافیت (مالی بخش پیشرفت کلی طور به بنابراین

   :شود می منابع بهینه تخصیص باعث طریق پنج از اطالعات

 بر بهتر نظارت .4 گذاري سرمایه هاي فرصت شناسایی .3 ریسک مدیریت تسهیل .2 اندازها پس هدایت .1
  خدمات و کاال مبادله تسهیل .5 مدیریت

 در شرکت و یافته کاهش اطالعات و معامالت ي هزینه کند عمل مناسب اي گونه به مالی بخش اگر بنابراین
 کاهش خارجی مالی تامین هزینه اینصورت در .بود خواهد تر موفق نادرست گزینش و اخالقی خطر با مبارزه

 یابد کاهش هزینه این وقتی و دهد می کاهش را خارجی مالی تامین به نیاز اطالعات شفافیت زیرا ،یابد می
  .) 73 ؛2003 اسمیت، و باشمن ( یابد می افزایش شرکت رشد و یافته بهبود اقتصادي عملکرد

 اقتصادي عملکرد و شفافیت سطح بر سرمایه بازار نقش و مختلف هاي کشور مقررات و قوانین تاثیر بررسی
  :است ساخته پذیر امکان را زیر واالتئس یه پاسخ ها شرکت
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 دارد اثر شفافیت سطح بر مختلف هاي کشور حسابداري هاي سیستم و مقررات ،قوانین در تفاوت آیا اینکه اول
 سطح در تفاوت باعث ها کشور در متفاوت حسابداري هاي سیستم زیرا .است مثبت والئس این به پاسخ خیر؟ یا

 بستانکاران، حقوق بر تاکید باعث باشد قانونمند و مناسب حسابداري سیستم اگر و شود می اطالعات افشاء
 در تسریع و اطالعات شفافیت افزایش حسابداري، تحقیقات درست انجام ،ها قرارداد درست  اجراي و تنظیم
  .شود می اقتصادي رشد

 همبستگی کنترل و شفافیت شرکت، در قانون نقش کارایی، مثل مختلفی عوامل با سهام بازار بازده اینکه دوم
 و باشمن (کند می لمع خوبی به شرکت که است این دهنده نشان باشد، باالتر شرکت بازده چه هر یعنی .دارد

  .) 75 ؛2003 اسمیت،

  فساد و شفافیت .6

 که شود می مطرح سئوال این .شخصی منافع کسب جهت عمومی مسئولیت از استفاده سوء از است عبارت فساد
 طرفین وقتی حال خیر؟ یا دهد می کاهش را فساد اطالعات، شفافیت دارند ي زیاد منابع که هایی شرکت در آیا

 خیر، یا است درستکار مقابل طرف که دهند تشخیص نتوانند و باشند ناقص و نامتقارن اطالعات داراي قرارداد
 دارد وجود اطالعاتی تقارن عدم که وقتی یا .دهند انجام نادرست گزینش و شوند اشتباه دچار است ممکن
 شود می عمل وارد فساد از جلوگیري جهت شفافیت که اینجاست .کند استفاده سوء طرفین از یکی دارد امکان

  ). 522 ؛2008 ویگ، و استد کل (

 در و شود می کمتر فساد دامنه شود بیشتر شفافیت صورتیکه در .دارند معکوس رابطه یکدیگر با فساد و شفافیت
 روي نیز مدت بلند در شفافیت .شود می مجازات و پیشگیري شناسایی، سرعت به نادرست رفتار شرایط این
 درك اطالعات شفافیت بنابراین .دهد می افزایش را سطوح کلیه در اريکدرست میزان و گذارد می اثر فساد
 ( کند می شرکت امور به آگاه را کنندگان استفاده کلیه و داده افزایش ها نادرستی و خطاها به نسبت را عموم
 )11 ؛1999 ،کیو لیت

  :دهد می نمایش را شفافیت فقدان هاي پیامد 2 شکل
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 )522 ،2008 ویگ، و استد کل ( شفافیت فقدان هاي پیامد :2 شکل

  

   :گیري نتیجه .7

 هاي فرصت بهتر شناسایی موجب شفافیت زیرا .دارد شرکت عملکرد و رشد بر زیادي تاثیر اطالعات شفافیت
 شفافیت .بخشد می بهبود را مدیران بر نظارت و دهد می کاهش را اطالعاتی تقارن عدم ،شده گذاري سرمایه

 و رشد به شرکت و یافته ارتقاء اقتصادي عملکرد آن تبع به و دهد می کاهش را مالی تامین هزینه همچنین
 و تر آگاهانه تصمیمات اتخاذ امکان شود بیشتر اطالعات انتشار چه هر .یابد می دست نظر مورد اهداف

 حفظ حل راه .شود می کم فساد و یابد می افزایش آن مصرف و منابع تحصیل چگونگی مورد در پاسخگویی

 فقدان  هاي پیامد
 اطالعات شفافیت

 و اعتماد کاهش
 اجتماعی هاي هنجار

 و تعاون تضعیف
 افزایش و همکاري
 طلبانه فرصت عملیات

 افراد انتخاب در مشکل
 جهت درستکار و کارا

 انگیزه وجود عدم ها فعالیت انجام
 کردن عمل بهتر جهت

 جذابیت افزایش
 فساد
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 باشد، جریان در شفاف اطالعات وقتی .است شفافیت افزایش ها دولت در مردم و ها شرکت در ذینفعان منافع
 تصمیمات اتخاذ بهینه، غیر هاي پروژه انتخاب نادرست، قراردادهاي تدوین و شوند می آگاه مردم و ذینفعان
 شفافیت سطح افزایش براي تالش اینرو از .یابد می کاهش فساد و مسئولیت از استفاده سوء امکان و نادرست
 نظام دیگر طرف از .است ناپذیر انکار ضرورتی عمومی بخش در هم و خصوصی بخش در هم اطالعاتی
 ذینفعان تمامی حقوق از و یافته افزایش شرکت در شفافیت آن اساس بر که اندیشد می تدابیري قوي راهبري

  .کنند عمل باید که کنند می  عمل گونه همان مدیران شود، می داده اطمینان آنها به و شود می محافظت
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