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1زاًطدَی زوتطی هسیطیت هبلیٍ ،احس تْطاى هطوعی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،تْطاى ،ایطاى
2زاًطدَی وبضضٌبسی حسبثساضی ،زاًطگبُ هیؼبز ،هْبثبز ،ایطاى

چکیذٌ
ثبتَخِ ثِ تحَال تی وِ زضخْبى اهطٍظثِ ٍیهُ زضوطَضّبی زضحب ل تَسؼِ ضخ زازُ است وِ ثبتْسیسات ػسیسُای هَاخِ هیثبضٌس.
ایي وطَضّب ثطای حل هطىالت التػبزی ذَز ًیبظهٌسضاّىبضّبی هٌبست خْت استفبزُ ثْتطاظاهىبًبت ٍثطٍت ّبی ذسازازی
ذَز هیثبضٌس .زضایي ضاستبیىی اظ ضاّىبضّبی هْن ثسظ ٍتَسؼِ سطهبیِ گصاضی است .ثٌگبُّبی التػبزی ثبّسف ثْطُ ثطزاضی اظ
فطغتّبی سطهبیِ گصاضی هَخَزثِ هٌظَضوست ثبظزُ ٍایدبزاضظش ثطای تأهیي وٌٌسگبى هٌبثغ هبلی ثِ اًدبم سطهبیِ گصاضی
ثلٌسهست هجبزضت هیوٌٌس .یىی اظػَاهل هَثطثطسطهبیِ گصاضی ثْیٌِ ضفبفیت اعالػبت هبلی است .ثبتَخِ ثِ ًمص اعالػبتی
ضفبفیت اعالػبت هبلی ثِ ًظطهیطسس ضفبفیت اعالػبت هبلی هیتَاًس اظ عطیك وب ّص ػسم تمبضى اعالػبتی هَخت وبّص
وبضایی سطهبیِ گصاضی ضَز .تئَضی اعالػبت ًبهتمبضى هَضَػی هْن ٍثحث اًگیعزضازثیبت هبلی استٍ .خَز اعالػبت هبلی
ضفبف ٍ لبثل همبیسِ یىی اظ اضوبى اغلی پبسرگَیی هسیطاى اخطائی ٍاظًیبظّبی اسبسی تػوجن گیطاى التػبزی ٍ اظ هلعٍهبت
ثی ثسیل تَسؼِ ٍ ضضس التػبزی زضسبظهبى ّبی زٍلتی ٍذػَغی است.
ياشٌَای کلیذی :ضفبفیت ،ضفبفیت عالػبت هبلی ،ػسم تمبضى اعالػبتی ،سطهبیِ گصاضی.
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 - 1مقذمٍ
زضخْبى سطاسط ضلبثت اهطٍظ هطرػِ التػبز وطَضّبی غٌؼتی ضطوتّبی ثعضگی است وِ سطهبیِ ذَز ضا اظهیلیَى ّب ًفط
سْبهساض گطزآٍضی وطزُاًس ٍ هٌبثغ التػبزی ضازضیه وطَض ٍ یب حتی زضسغح ثیي الوللی وٌتطل وٌي (زاضاثی .)1391 ،اهطٍظُ
ضفبفیت هبلی ٍویفیت افطبی ضطوتّب اظخولِ زل هطغَلیّبی اغلی فؼبالى ثبظاضسطهبیِ زضوطَضّبی هرتلف ثِ ضوبضهی ضٍز.
ضفبفیت اعالػبتی ضبذع ػولىطز هسیطیت زضاضائِ اعالػبت ضطٍضی ثِ ضىلی غحیح ضٍضي ثِ هَلغ ٍ لبثل زستطس است .ایي
ضبذع هٌؼىس وٌٌسُ ایي است وِ آیب سطهبیِ گصاضاى تػَیط ٍالؼی اظآًچِ ٍالؼبً زاذل ضطوت ضٍی هیزّس زاضًسیبًِ
(هْطآشیي.)1391 ،
گصض اظ ػػطغٌؼتی ثِ ػػطاعالػبت هَخت ثطخستِ تطضسى ًمص اعالػبت زضفطایٌس تػوین گیطی ضسُ است ،زضچٌیي زٍضاًی
اعالػبت حىن وبالیی ثب اضظش تؼییي وٌٌسُ هعیت ضلبثتی هطبضوت وٌٌسگبى زضاًَاع هرتلف ثبظاضّب ضا زاضز افطبی اعالػبت
هبلی ثِ سطهبی ِ گصضاى زضاضظیبثی ثْتطضطوت ّب ووه هیوٌس ٍ فطایٌس تػوین گیطی ثب آگبّی ثیطتط ٍ اثْبم ووتطی غَضت
هیگیطز وِ ًتیدِ آى سطاظیطضسى سطهبیِ ثِ سوت هَلستطیي استفبزُ آى ذَاّس ثَز ٍ حبغل ًْبیی آى افعایص ضضس ٍوبضایی
ثطای ول خبهؼِ است .ثِ عَضولی افطبی اعالػبت ثبویفیت سجت وبّص ػسم اعویٌبى سطهبیِ گصاضاى هیضَز .افعایص ویفیت
اعالػبت هبلی سجت وبّص ػسم اعویٌبى سطهبیِ گصضاى زضذػَظ اضظیبثی ضیسه سیستوبتیه ٍغیطسیستوبتیه ٍزض ًْبیت
ضیسه ول ضسُ ٍ ثب تغییط ضیسه ول سطهبیِ گصضاى ًطخ ثبظزُ هَضز تَلغ ذَز ضا وٌتطل هیوٌٌس .ثیص اظ یه زِّ است وِ
ضفبفیت اعالػبى هبلی تیسثل ثِ یه ػبهل هؤثط زض تؼییي استطاتهیّبی سطهبیِ گصضاى ضسُ است .ووجَز ضفبفیت اعالػبت
هبلی هَخت وبّص ضسیس اػتوبز ٍ اعویٌبى ػوَهی ضسُ است.
- 2مفًُم شفافیت يشفافیت اطالعات
ضفبفیت ضا هیتَاى سبزگی ٍسَْلت تحلیل هؼٌبزاضفؼبلیت ّبی ضطوت ٍثٌیبزّبی التػبزی آى تَسظ فطز ذبضج اظضطوت
تؼطیف وطز .ضفبفیت ضبذع تَاى هسیطیت زض اضائِ اعال ػبت ضطٍضی ثِ ضىل غحیح ضٍضي ثِ هَلغ ٍزضزستطس است.
هرػَغبً اعالػبت حسبثطسی ضسُ وِ ّن ثِ ضىل گعاضضبت ػوَهی ٍ ّن اظعطیك اًؼىبس زضضسبًِ ّبی گطٍّی ٍ سبیطضٍش ّب
هٌتطط ضسُ ثبضس .ثِ ػجبض تی ضفبفیت هٌؼىس وٌٌسُ ایي هغلت است وِ آیب سطهبیِ گصضاى تػَیط ٍالؼی اظآًچِ ٍالؼبً زض زاذل
ضطوت ضٍی هی زّسزاضًسیبذیط (ًَثرت.)1385 ،
هیعاى ضفبفیت ثِ غَضت ًظطی زضحمیمت هیعاى زلت ٍ زضستی اعالػبت زضیبفتی ٍوبهل ثَزى آىّب ٍ زض یه والم ویفیت
اعالػبت ضا ثیبى هیوٌس .ثِ عَض عجیؼی چٌیي اػتجبضی تٌْب اظ عطیك اضظیبثی اعالػبت زازُ ضسُ فطاّن ذَاّسضس (زاضاثی،
.)1390
ثبلّ ٍ 1وىبضاى ( )2000ضفبفیت ضا ثِ ػٌَاى تطویجی اظ ٍیهگیّبی ثِ هَلغ ثَزى ٍ هحبفظِ وبضی تفسیطهی وٌٌس .ثِ هَلغ
ثَزى ثِ حسٍزی وِ ضٍیسازّبی التػبزی زٍضُ خبضی زضغَضت ّبی هبلی آى زٍضُ گٌدبًسُ هیضَز ٍ هحبفظِ وبضی ًیع ثِ
سطػت ثیطتطی وِ اذجبض ثس التػبزی ًسجت ثِ اذجبضذَة زضگعاضش ّبی هبلی هٌؼىس هی ضَز زاللت زاضز.
ضفبفیت ثِ هؼٌبی خطیبى آظاز اعالػبت ٍ لبثلیت زستطسی سْل ٍآسبى ثِ آى ثطای ػوَم اضربظ ٍ ًْبزّبی خبهؼِ است.
زضػیي حبل هیتَاى ضفبفیت ضا آگبّی افطاز خبهؼِ اظچگًَگی اتربش ٍ اخطای تػویوبت ٍ همطضات ًیعتلمی وطز (حطوتی،
.)1390
ّوچٌیي آضهستطاًگ ضفبفیت ضا زض زستیبثی ثسٍى هبًغ ضْطًٍساى ثِ اعالػبت هؼتجط ٍهَثك ٍ ثِ ٌّگبم اظتػویوبت ٍ ػولىطز
ثرص زٍلتی ٍ زضستی ضا ّن هؼٌی ثب غسالت ٍ لبثلیت اػتوبز زضاضائِ ٍظبیف ضسوی ٍ ثِ ػٌَاى پبزظّطی ثطای فسبز ٍ سَء
استفبزُ ازاضی زضًظطهی گیطز ( ضطیفی.)1394 ،
Ball
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ثْتطیي تؼطیف ضفبفیت زضحَظُ تدبضی ػجبضت است اظ غَضتّبی هبلی ثب ویفیت ّوچٌیي ًیلسي ٍّوىبضاى ( )2009زضثبضُ
ضفبفیت ثط ایي ثبٍضًس وِ استفبزُ وٌٌسُ اع الػبت زض ّط ظهبًی ثِ ّوِ چیع ٍالف است ٍ اٍ ثطاسبس اعالػبت ضفبف هیتَاًس ّط
هَضَػی ضا هَضز ثطضسی لطاضزّس.
ضفبفیت ضا هیتَاى ثِ هٌعلِ اعالػبتی زاًست وِ تَسظ ًْبزّب هٌتطط هیضًَس ٍ هطثَط ثِ اضظیبثی ایي ًْبزّباست ( اثطاّیوی،
 .)1393هبن ّطچٌس ثطاعالػبت ٍ ّعیٌِ ز ستیبثی ثِ آى ثِ ػٌَاى ػٌبغطولیسی ضسیسى ثِ ضفبفیت تبویس زاضز .ضفبفیت ضا اثعاض
ٍ هؼیبضی ثطای تؼییي حسی هیزاًس وِ اعالػبت هطتجظ ثب ضٍیِّب ٍ عطحّب ٍ الساهبت ػوسُ زضزستطس شی ًفؼبًی لطاضگیطزوِ
سَای اظ ٍاضؼبى آى ضٍیِّب ٍ عطحّب ٍ الساهبت ّستٌس (هه.)2000 ،1
-3اَمیت شفافیف سازی اطالعات
هجٌبی تػوین گیطی گطٍُّبی زیٌفغ اعالػبتی است وِ تَسظ ثَضس ّبًبضطاى اٍضاق ثْبزض ٍ اسغِ ّبی هبلی فؼبل زضایي
ثبظاضّب ٍ
گعاضضگطاى گعاضضبت هبلی ضطوتّب هٌتطط هیضَز .ثْطُ گیطی اظ اعالػبت هٌتططضسُ ٍاتربش تػوین غحیح ثط هجٌبی ایي
اعالػ بت ظهبًی اهىبى پصیطاست وِ ایي اعالػبت ثِ هَلغ هطثَط ثباّویت وبهل ٍلبثل فْن ثبضس .ضىل ظیط ایي ٍیهگیّب ضا ًطبى
هیزّس.
سَزهٌسی زض تػوین گیطی

ضفبفیت

ضسیسگی

هطثَط ثَزى

اتىبپصیط ثَزى

ثی عطفی

پصیط ثَزى

ثیبى

ثِ هَلغ

اضظش

اضظش

غبزلبًِ

ثَزى

پیص ثیٌی

تأییس

اعالػبت تىٌیىی

وبهل ثَزى

استوطاض سَز

(لسوتّب)

همبیسِ پصیط ثَزى (ضبهل
ثجبت ضٍیِ)
شکل  :1اَمیت شفاف سازی اطالعات
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چٌبًچِ اعالػبت افطب ضسُ اظ ٍیهگیّبی فَق یب ثؼضی اظ آًْب ثطذَضزاض ًجبضس ثسٍى تطزیس تػوین گیطی ثِ زضستی اًدبم
ًرَاّس ضس .ثِ ذػَظ زضهَضز ثبظاضّبی سطهبیِ وِ زاز ٍ ستس حضَضی اًدبم هیضَزٍ ،خَز اعالػبت ضفبف زض سبظ ٍ وبض
لیوت گصاضی اٍضاق ثْبزاض ًمص ثِ سعایی ذَاّس زاضت .ثِ ػالٍُ اًتطبض غحیح ٍ ثِ هَلغ اعالػبت زض ثبظاض هَخت ایدبز
شٌّیت هثجت ًسجت ثِ ثطلطاضی ػسالت زض ثبظاض ٍ ثجبت ٍ اًسدبم ثیطتطآى ضسُ ٍ ضفبفیت اعالػبت هَخَز زض ثبظاض ثِ ًَثِ ذَز
هَخت افعایص ضلبثت زض ثیي فؼبالى ثبظاض ضسُ ٍ هٌبسجبت هَخَز هیبى اػضبی ثبظاض ٍ سطهبیِ گصاضاى ضا تمَیت ٍ اهط ًظبضت
ٍاخطای لَاًیي ضا آسبى هیوٌس ( البسی.)1388 ،
-4وقش شفافیت اطالعات مالی
ًمص ضفبفیت اعالػبت هبلی ضطوتّب زضسبل ّبی اذیطاّویت ضٍظافعًٍی یبفتِ است .ضفبفیت ون ٍویفیت پبییي اعالػبت هبلی
ضطایغی ضا فطاّن هیسبظز وِ تػوین گیطی ضا ثطای سطهبیِ گصاضاى هطىل وطزُ ٍآى ّب ضا ثب ضطایظ اثْبم هَاخِ هیسبظز .زض
ایي ٍضؼیت غطف ضیسه اعالػبتی افعایص هییبثس .اظزیسگبُ استفبزُ وٌٌسگبى اعالػبت هبلی ٍلتی ضفبفیت ٍویفیت اعالػبت
اضائِ ضسُ ثبالتط ثبضسضیسه اعالػبتی آى ضطوت پبییي تطاست.
سْبهساضاى ٍ اػتجبضزٌّسگبى ذَاستبض اعالػبت ثیطتط ٍ ضفبف تطی زضثبضُ ػولىطز ضطوت ّستٌس .افطبی وبهل ّوطاُ ثب ضفبفیت
گعاضضگطی هبلی هی تَاًس ضطایظ هغوئٌی ایدبز وٌسوِ اػتوبز سطهبثِ گصضاى ضا افعایص هیزّس .ضفبفیت ثط ػولىطز ضطوتّب
تأثیط هثجتی زاضز ٍ هیتَاًس اظ هٌبفغ سْبهساضاى حفبظت وٌس .ثبالضفتي اػتوبز سْبم زاضاى ٍ وبّص غطف ضیسه ثبظزُ هَضز
اًتظبض ضا وبّص زازُ ٍ اضظش ضطوت ضا افعایص هیزّس (وطزستبًی.)1389 ،
ٍضزی )2006( 1هؼتمس است زض ضطوتّبیی وِ ثب هحسٍزیت زضتبهیي هبلی ّستٌسً ،مص ضفبفیت خْت ػالهت زّی ّطچِ
ثیطتط ثِ تأهیي وٌٌسگبى هٌبثغ خْت تأهیي هبلی ثب اّویت تطاست .ثطذی ًیع ثطایي ثبٍضًس وِ ضفبفیت ثیطتط ،اعالػبت
وبهلتطی ضا ًسجت ثِ ٍضؼیت ًبهٌبست ایي چٌیي ضطوتّبیی فطاّن هیآٍضز ٍ ٍضؼیت ثس آًبى ضا هطرعتطهی سبظز ٍ زض
ًتیدِ ضطوتّبی هعثَضووتط ثِ زًجبل ضفبفیت هیثبضٌس .تئَضیّبی ػالهت زّی زضسغَح هرتلف ثیبى هیزاضًس وِ غطف ًظط
اظ اضلبهی وِ تَسظ گعاضشّبی هبلی هٌتطط هیضَز ،ذَز ضفبفیت ثیطتط سجت خصة خطیبىّبی ًمسی ثبالتط ٍ ثبالضفتي اضظش
ضطوت هیگطزز .یىی اظ ًطبًِّبی ضفبف ًجَزى اعالػبت هبلی ،اهىبى هؼبهلِ ٍ سَء استفبزُ اظ اعالػبت هبلی ،اهىبى هؼبهلِ
ٍسَء استفبزُ اظ اعالػبت تَسظ افطاز زاضًسُ اعالػبت ًْبئی ّست .سَء استفبزُ اظ اعالػبت تٌْب یه هبًغ زض همبثل هیعاى
وبضائی ثبظاض ًجَزُ است ثلىِ ًگطاًیّبی سطهبیِ گصضاى زض ثبظاض سْبم ضا ًیع افعایص زازُ است (پٌبّیبى .)1389 ،ضفبفیت
اعالػبت هبلی ویفیت تػویبت سطهبیِ گصاضی ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس .هعایبی ثبلمَُ افطب ٍ ضفبفیت ثیطتط هیتَاًس ضبهل
ّعیٌِ سطهبیِ ووتط ،وبّص ّعیٌِّبی ًوبیٌسگی ّوىبضاى ،ثْجَز لیوت سْبم ٍ افعایص اضظش ضطوت ثبضس (ثبزآٍض.)1392 ،
ضفبفیت اعالػبت یىی اظ هْنتطیي ضاُّب ثطای خلَگیطی اظ فسبز ٍ تحطیف اعالػبت هْن اضائِ ضسُ وِ اغلت ثب ّسف اًدبم
غیطلبًًَی وبضّب ثَزُ ػول هیوٌس (خْبى ضبز .)2014 ،ایدبز ضفبفیت اعالػبت وبضا زض ثبظاضّ بی هبلی اعالػبتی ضا وِ زضزست
افطاز ذبغی است ٍ ثیطتط زض سطهبیِ گصاضیّبی سبظهبًی هَضزاستفبزُ لطاضهی گیطز ،ثِ سوت سطهبیِ گصاضیّبی فطزی ثب
افطبی اعالػبتی ثطای ّوگبى پیص هیثطز ٍ ضفبفیت ثبالی ثبظاض اعالػبت هتٌبلض ثیي هسیطیت ٍ سبظهبى ٍ سْبهساضاى هبلی ٍ
ّوچٌیي هطىالت وٌتطل سبظهبى ضاوبّص هیزّس (اثطاّیوی ًهاز.)1395 ،
زض خَاهغ هطزم سبالض ،زستطسی ثِ اعالػبت ضفبف یىی اظ حمَق اغلی افطاز ثِ ضوبض هیضٍز .ضْطًٍساى حك زاضًس زضهَضز
تػویوبت هجبضطاًطبى ( زٍلتْبًٍْبزّبی ػوَهی) ٍ هجبًی ایي تػویوبت اعالػبت وبفی زاضتِ ثبضٌس .ایي هَضَع خَّط اسبسی
هجبضطت ثِ ضوبض هیضٍز .ػالٍُ ثطایي اعالػبت ،ػبهل هْوی ثطای تَسؼِ ضٍاثظ اًسبًی ًیع ثِ ضوبضهی ضٍز ،ظیطا هیتَاًس

Verday
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اًگیعُّبی الظم ضا ثطای تَظیغ ػبزالًِ هٌبفغ حبغل اظ ضضس التػبزی ٍخلَگیطی اظ استفبزُ اًحػبضی اظ ایي هٌبفغ تَسظ یه
گطٍُ ثطگعیسُ ایدبز ًوبیس (ذبلمی همسم.)1387 ،
اعالػبت هبلی ضفبف ٍ لبثل همبیسِ یىی اظاضوبى اغلی پبسرگَیی هسیطاى اخطائی ٍ اظ ًیبظّبی اسبسی تػوین گیطًسگبى
التػبزی است .اگطچِ اعالػبت اظ هٌبثغ هرتلف لبثل استرطاج است ،اهب زضحبل حبضط غَضتّبی هبلی ّستِ اغلی هٌبثغ
اعالػبت هبلی ضا تطىیل هیزّس (زاضاثی.)1391 ،
ضطوتّب ثب افطبی اعالػبت ضفبف ثِ ٍیهُ ضفبفیت سَز ،هیتَاًٌس اعویٌبى ثبظاض سطهبیِ ضا افعایص زٌّس ٍ اظ ایي ضاُ تأهیي
هبلی ثْتطی زاضتِ ٍ ػالٍُ ثطآى فطغتّبی سطهبیِ گصاضی ثْتطی ثسست آٍضًس .ایي اهط زض هدوَع هیتَاًس هٌدط ثِ افعایص
ضفبفیت زضول ثبظاضسطهبیِ ضَز .افعایص ضفبفیت ثبظاض سطهبیِ ًیع هَخت سطهبیِ گصاضیّبی ثیطتط ،وبضایی ثبظاض ،ترػیع
ثْیٌِ هٌبثغ ٍ زض ًْبیت ضضس ٍ ضىَفبئی التػبزی هیضَز (وطزستبًی.)1389 ،
-5ابعادشفافیت اطالعات مالی
1

ًظطّبی هرتلفی زضهَضز اثؼبز ضفبفیت اعالػبت هبلی اظسَی غبحت ًظطاى زضایي ظهیٌِ ٍخَز زاضز وِ ًیلسي ٍ هبزسي
( )2009اثؼبز ضفبفیت اعالػبت هبلی ضا زض زٍ ثرص اظ زیس هطتطیبى ثیبى هیوٌٌس )1 :ضفبفیت زض گعاضشّبی اضائِ ضسُ)2 ،
ضفبفیت زض افطبی اعالػبت ػوَهی ٍ  )3ضفبفیت زض گعاضشّبی هسیطیتی
 .1ضفبفیت زضگعاضش ّبی اض ائِ ضسُ

زض ایي سغح هیعاى ضفبفیت ٍاحس تدبضی زض اضتجبط ثب هحیظ تدبضی ٍ ثبظاضسطهبیِ هسًظطاست .زضایي حبلت توطوع ثط تَلیسات
ٍالؼی ٍاحس تدبضی است ،یؼٌی اػساز حسبثساضی تَاًبیی اًؼىبس اضظشّبی تبضیری ٍ ٍالؼی فؼبلیت ّبی غَضت گطفتِ تَسظ
ٍاحس تدبضی ضا زاضتِ ثبضٌس .ضفبفیت زض ایي سغح اظ پیچیسگیّبی ظیبزی ثطذَضزاض است .زض ایي حبلت ضفبفیت هیتَاًس ثِ
ػٌَاى اًتظبضات ٍاستطاتهی اغلی ضطوت ثبضس .زض ایي ثبضُ هسیطاى ضطوت ،تسٍیي وٌٌسگبى استبًساضز ،زاًطگبّیبى ،تحلیل گطاى
ٍ سطهبیِ گصضاى ّط یه سبذتبض ضفبفیت ضا ثِ گًَِای هتفبٍت هیثیٌٌس.
تػَض ثطایي است وِ افطبی زاٍعلجبًِ گعاضشّبی هبلی توبم ػولىطز ٍ فؼبلیتّبی ٍاحس تدبضی ضاپَضص هیزّس .تحمیمبت
ثبظاض سطهبیِ ًطبى هیزّس وِ ضطوتّب زض ثْجَز افطب ٍ اضائِ ضفبف تط اعالػبت هیوَضٌس ،ثِ ّویي هٌظَض سغح تحلیلی
غَضتّبی هبلی ضا افعایص زازُ تب ّعیٌِّبی سطهبیِای ضا وبّص زٌّس ٍ ثِ ًیبظ استفبزُ وٌٌسگبى غَضتّبی هبلی ،وِ اضائِ ّط
چِ ثیطتط اعالػبت است ،پبسد زٌّس تب آىّب ضا ثِ سطهبیِ گصاضی زضضطوت ٍ ترػیع ثْیٌِ هٌبثغ خصة وٌٌس.
هدوَػِ اعالػبت ضفبف  ،ثِ ایدب زضاثغِ ثیي سبظهبى ٍ ثبظاض سطهبیِ ٍگعاضش ّبی ه بلی سٌتی ثِ اضظش شاتی ٍ ضضس ثبظزّ ی
ضطوت ووه هیوٌس ٍ ّوچٌیي گعاضشّبی تدبضی ٍگعاضش ّبی هسیطیتی سطیغتطیي ضٍش ثطای هغلغ وطزى سطهبیِ گصضاى
اظ عطحّبی آیٌسُ هسیطیت است ،وِ ایي اهط ثِ ًَثِی ذَز هَخت اضظش آفطیٌی ثطای ٍاحستدبضی هی ضَز ٍ ایي ثِ ضفبفیت ٍ
اضائِ غب زلبًِ اعالػبت ٍاثستِ است .تٌْبهطىلی وِ ٍخَز زاضز ،تؼییي هیعاى ضفبفیت ٍ غسالت زض اضائِ گعاضشّبیی است وِ
ثِ ػمیسُ ًیلسي ٍهبزسي ( )2009ثستِ ثِ اّساف هتوبیعی است وِ افطاززًجبل هیوٌٌس .ثطای هثبل ضفبفیت زض سیستن
سبظهبًی ،اظ ضفبفیت ػولىطز ٍ اظ ضفبفیتی وِ سْبهساضاى ثِ زًجبل آى ّستٌس ،زاضای زضخبت ٍ هفبزیطهتفبٍتی است .ضفبفیت
اعالػبت ٍ پبسرگَثَزى یه ضطوت تٌْب ًسجت ثِ سطهبیِ گصضاى ًیست ثلىِ ًسجت ثِ ول خبهؼِ است ثِ ػٌَاى هثبل
گعاضشّبی حسبثساضی هحیظ ظیست ٍ هسئَلیت ّبی اختوبػی ویفیت گعاضشّبی ضطوت ضا افعایص زازُ ٍاثجبت هیوٌس وِ
حتی زضًظبم هبلی سطهبیِ زاضی ٍ زض هیبى اغَل اضگبًی ٍسبظهبًی ّن هیتَاى ػسالت اختوبػی ضا ایدبزوطز ،ثِ ػجبضت زیگط ،
اعالػبت ضفبف ٍ پبسرگَ ثَزى ضطوت زضخبهؼِ زٍفبیسُ زاضز )1 :گعاضش الساهبت اختوبػی ضطوت غَضت هیگیطزً )2 ،سجت
ثِ ایي وِ چِ وبضّبیی ًجبیس غَضت ثگیطز ّطساضزازُ هیضَز.
Nielsen And Madsen
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ضفبفیت زضایي سغح ثِ هؼٌی افطب پی زضپی اعالػبت ًیست ،ثلىِ ضفبفیت افطبی هٌبست اعالػبت است ٍ ضفبفیت ًمغِ
اضتطان ثیي ػطضِ وٌٌسُی اعالػبت ٍ تٌظین وٌٌسُ گعاضشّب ٍ اعالػبت ثطلطاض هیوٌس (ػلَهی.)1390 ،
 .2ضفبفیت زضافطبی اعالػبت ػوَه ی
ضفبفیت ضا هی تَاى اظعطیك ًعزیه وطزى گعاضش ػولىطز ضطوت ثِ گعاضش ػولىطز هسیطیت ثِ زست آٍضز ،چطا وِ ثطاسبس
گعاضشّبی هسیطیتی ،ثْتط هیتَاى ًحَُ ػولىط ضا اًساظُ گیطی ٍ ثطضسی وطز .ػسم اضائِ اعالػبت ػوَهی ّوطاُ ثبػسم تَاًبئی
پیص ثیٌی است ،چطا وِ ایي هسئلِ ػسم آگبّی سطهبیِ گصاضاى ضا زض ضاثغِ ثب اًتظبضات ضضس ٍ افعایص فٌبٍضی ضطوت ثِ ّوطاُ
هیآٍضز ٍ اضائِ خعئیبت ػولىطزّبی آتی ٍ لطاضزازى اعالػبت زاذلی ٍ افطبی اعالػبت ػوَهی ثِ سطهبیِ گصضاى ثبػث افعایص
اضظش سْبم ضطوت زض ثبظاض هیگطزز (ًیلسي.)2009 ،
اعالػبت ػوَهی ػالٍُ ثط اعالػبت هبلی ،اعالػبت غیطهبلی ٍاعالػبت فطػی ضاضبهل هیضَز ٍ زضثطذی هَاضز عطحْب ٍ
ثطًبهِّبی آتی ٍاحستدبضی ضا زض ثطهی گیطز .ایي لجیل اعالػبت زضتػوین گیطی ثْتط ثطای سطهبیِ گصاضاى ٍ هسیطاى ضطوت
ثسیبضهفیسٍهَثطاست ،اهب آًچِ سطهبیِ گصاضاى ثِ زًجبل آى ّستٌس ،زستطسی ثِ اعالػبتی زضضاثغِ تػویوبت آتی ٍاحستدبضی
است وِ زض ایدبز خطیبًبت ًمسی آتی ٍاحس تدبضی ٍ زض ًحَُی تػوین گیطی آًبى ًیعهَثطاستّ .وچٌیي ایي اعالػبت زض
ضٍاثظ ذبضخی ٍاحستدبضی ّن هیتَاًس هفیس ٍالغ ضَز .ػٌػطاغلی زض اضائِ ّوِ ًَع اعالػبت هبلی ٍغیطهبلی اغلی ٍفطػی زض
ٍالغ ضفبفیت ٍ ضفبف سبظی ّطچِ ثیطتطاست ،ثِ ػجبضت زیگط ،ثْجَز ٍ افعایص گعاضشّبی ضطوت زضگطٍ افطبی ّوِ ًَع
اعالػبت است ٍ ایدبز ضفبفیت زض چْبضچَة گعاضشّبی ػوَهی ثِ اًَاع گعاضشّبی زاذلی هسیطیت ًعزیه است (ػلَهی،
.)1390
 .3ضفبفیت زض گعاضشّبی هسیطیتی
ثیي افطبی ظیبز ٍ ثِ تجغ آى ّعیٌِ افطب ٍ افطبی اًسن اعالػبت زٍزیسگبُ هتفبٍت ٍخَززاضز .زض زیسگبُ اٍل ثحث ّعیٌِ -
هٌفؼت هغطح است چطاوِ هوىي است اظ افطبی ظیبز ،وِ ّعیٌِّبی فطاٍاًی زاضز ،هٌبفغ ووی حبغل ضَز .زض ثؼس زیگط ،هسئلِ
افطبی ون هغطح است وِ الجتِ هغلَة سط هبیِ گصاضاى ٍسْبهساضاى ًویثبضس .اهب آًچِ اّویت زاضز ،لسضت اثطگصاضی اعالػبت
افطبء ضسُ است .اظایي ضٍ ثؼضی اظ حسبثساضاى ػمیسُ زاضًس وِ ضفبفیت اعالػبت ،یؼٌی افطبی اعالػبت هبلی ٍ غیطهبلی ،هَخت
اضظش آفطیٌی ثطای ضطوت هیگطزز .ثِ اػتمبز آًْب ،ایي حك استفبزُ وٌٌسُ غَضتّبی هبلی است وِ اظ توبم اعالػبتی وِ
هَخت افعایص اضظش ٍاحستدبضی هیضَز ،هغلغ ثبضٌس .ثطذالف آًبى ،ضاثطتع اػتمبززاضز وِ افطبی ّوِ ًَع اعالػبت فمظ ثطای
هسیطیت است ،آى ّن زض خْت تػوین گیطی ،وٌتطل ٍ ازاضُ وطزى سبظهبى هیثبضس ٍ ثطای خجطاى ایي ػسم افطبسبظی هیتَاى
اظگعاضضبت هسیطیت ثِ ػٌَاى یه خبیگعیي هٌبست استفبزُ وطز .زض ضطایظ ثبظاض ضلبثتی ًیع ایي تفىط ثْتط است ،چطاوِ ثستِ ثِ
تػوین هسیط ،ضطوت هتحول ّعیٌِ غیطهسمین افطبسبظی ّوِ ًَع اعالػبت زض ثبظاض ًویگطززّ ،طچٌس وِ هسئلِ پبسرگَثَزى
ٍهسئَلیت پصیطی هسیط زض ایي ػسم افطبی وبهل ثِ چبلص وطیسُ هیضَز (الهیٌگ.)2006 ،1
- 6شاخصَای شفاف سازی اطالعات
ثِ هٌظَض ّطچِ ثْتط ضفبف وطزى اعالػبت گعاضش ضسُ  3ضبذع خسیس ثِ ػٌَاى ظیطسبذتبض گعاضش گطی هبلی هؼطفی ضسُ
است:
ضبذع اٍل :ضػبیت اغَل پصیطفتِ ضسُ حسبثساضی خْبًی؛
ضبذع زٍم :ایدبز استبًساضّبی ذبظ ّطغٌؼت (ضبذع غٌؼت) وِ زائوبً ثِ ٍسیلِ ّوبى غٌؼت هَضز تبویس ثَزُ ٍ ثِ هَلغ
تغییط هیوٌس (زضآهطیىب چٌسیي هَسسِ ثِ وبضتْیِ ایي ضبذعّب اضتغبل زاضًس ،اظخولِ هَسسِ ضاثطت هَضیس زاى ٍ
ثطازاستطیت ٍ )...؛
Laming
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ضبذع سَم :تسٍیي ذظ هطی ذبظ ّطضطوت ضبهل استطاتهی ثطًبهِّب هسیطیت ضیسه ،سیبست ّبی تطَیك ٍ حمَق ٍ
هعایبی هٌبست لَاًیي ٍ همطضات ًظبضتی ضطوت ًٍحَُ ػولىطز ٍ تطىیالت ٍضٍش ّب.
ضفبفیت سبظی اعالػبت ّعیٌِ ثط است ،اهب هعایبی آى ثط ّعیٌِّبیص فعًٍی زاضز .الجتِ زضضطٍع وبضضفبف سبظی اعالػبت زضیه
خبهؼِ هوىي است ثطذی ضطوتّب هتضطضضًَس (ثِ زلیل افطبی اعالػبت غحیح ٍ سَء استفبزُ ضلجب اظ ایي اعالػبت) اهب
ٌّگبهی وِ ایي ػول ثِ غَضت یه فطٌّگ ثِ هطحلِ اثجبت ضسیس ،ثِ ًفغ ّوگبى است (آلبسی)1388 ،
 - 7اوذازٌ گیری شفافیت اطالعات مالی
یىی اظ هْوتطیي چبلصّبیی وِ زض تحمیمبت تدطثی ه طثَط ثِ ضفبفیت ٍخَز زاضز ،اًساظُ گیطی ضفبفیت است .اظ ًظط هْوَهی
ووی وطزى هیعاى ضفبفیت ضا هیتَاى ثب زلت اعالػبت زضیبفت ضسُ سٌدیس .زلت اعالػبت تبثؼی اظ هطثَط ثَزى ٍ ویفیت
اعالػبت است .زض تالشّبی اذیط ثطای اًساظُ گیطی ضفبفیت اظ هؼیبضّبیی هبًٌس ثحطاى هبلی یب ّوَاضسبظی سَز استفبزُ ضسُ
است.
هطوع تحمیمبت ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ثیي الوللی ) (CIFARضبذػی ثطای ضفبفیت اضائِ وطزُ است وِ ایي ضبذع هیبًگیي اهتیبض
ًَز آیتن حسبثساضی ٍ غیطحسبثساضی افطب ضسُ تَسظ ًوًَِ گستطزُ ای اظ ضطوتّب زض گعاضضگطی سبالًِ آىّب است .ایي هطوع
اهتی بظات هؼٌی ثطای ّط ٍیهگی تؼییي وطزُ ٍ ثطاسبس اهتیبظ ثسست آهسُ هیعاى ضفبفیت اعالػبت هبلی ضا اًساظُ گیطی هیوٌس.
ثطگط ٍ 1زیگطاى ( ) 2006هؼیبضی ثطای اًساظُ گیطی ضفبفیت گعاضضگطی هبلی اثساع وطزًس وِ ثطای زاهٌِ ٍسیؼی اظ ضطوتّب
هیتَاى استفبزُ وطز .ایسُای وِ آًْب ثطای اًساظُ گیطی ضفبفیت سَز زض ًظطگطفتٌس ثطاسبس پبیساضی سَز است ،ظیطا اظ ًظط
آىّب ًَسبى ثبظزُ سْبم ضطوت ًسجتی اظ ضفبفیت حسبثساضی ضطوت است .ایي ضبذع ػالٍُ ثطویفیت گعاضضگطی هبلی،
ضفبفیت هبلی ضا ّن اًساظُ هیگیطز.
هْسسبز ٍ ّوىبضاى ( ،)2009ضبذػی ضا ثطای اًسا ظُ گیطی ضفبفیت ثِ وبض گطفتِاًس وِ همساض ضبذع استفبزُ ضسُ ثب
ٍیهگیّبی ضطوت یؼٌی اًساظُ ضطوت ،تؼساز سْبهساضاى ٍ سَززّی اضتجبط هثجتی زاضز
 -8افشای اطالعات مالی
هتفىطاى التػبزی ثحث هیوٌٌس وِ افطب پسیسُای پیچیسُ است وِ ًویتَاًس تَسظ یه تئَضی تَغیف ضَز .یىی اظ
تػویوبتی است وِ هسیطاى زض ذػَظ افطبی اعالػبت ثبیس اذص ًوبیٌس .اظ زیس وبضثطای غَضتّبی هبلی ًیع ،ثِ هَلغ ثَزى
گعاضضگطی هبلی یىی اظ ٍٍیهگی ّبی ثب اّویت زض هفیس ثَزى اعالػبت حسبثساضی است (ذسازازی .)1391 ،اظ آًدب وِ
گعاضشّبی هبلی ،ایعای ثطای افطبی اعالػبت هبلی لبثل اتىبیی است وِ زض زستطس ػوَم لطاض هیگیطز ،زض غَضت ثِ ٌّگبم
ثَزى هیتَاًس اظ عطیك وبّص اعالػبت ذػَغی ٍ هحطهبًِ ثبػث هبّص احتوبل اًتربة ًبزضست تَسظ سطهبیِ گصاضاى ضَز.
ثٌبثطایي ،هیتَاى چٌیي پٌساضت وِ اضائِی اعالػبت ثِ هَلغ تط ث بػث وبّص ػسم تمبظى اعالػبتی هیبى سطهبیِ گصاضاى ذَاّس
ضس (هْسٍی .)1389 ،افطبی وبفی اعالػبت تَسظ ضرػیت التػبزی ثِ سطهبیِ گصاضاى ٍ ثستبًىبضاى زض خستدَی فطغتّب ی
ضطهبیِ گصاضی یبضی هیوٌس ٍ ثِ ایي تطتیت سطهبیِ ثِ وبضاتطیي ضطوتّب ضٍاًِ هیضَز ٍ تأهیي هبلی اظ عط یك سطهبیِ گصاضی
غحیح اًدبم هیضَز (ثبزآٍضً .)1392 ،تبیح پهٍّص ّبی هتؼسز زض خَظُ اًتطبض ٍ افطبی اعالػبت ضطوتّب ًطبى هیزّس،
اًتطبض اعالػبت ٍ اذجبض هرتلف زض هَضز ضطوت ٍ ػولىطز آى ثب تَخِ ثِ ًَع ثطزاضت ٍ ازضان زضیبفت وٌٌسگبى آى هیتَاًٌس
پیبهسّبی هرتلفی ثطای آیٌسُ ضطوت زض ثبظاض سطهبیِ ٍ سْبهساضاى آى زاضتِ ثبضس .اًتطبض اعالػبت ٍ اذجبض هثجت زض ضاثغِ ثب
ضطوت ٍ ػولىطز آى هیتَاًس سْبهساضاى ضا ثِ ضطوت ٍ ثبظ سطهبیِ اهیسٍض وطزُ ٍ اظ سَی زیگط تغییط اضظش ثبظا ضطوت ًبضی اظ
ذَش ثیٌی سطهبیِ گصاضاى ثِ آى هیتَاًس ضضس اضظش ثبظاض ضطوت ضا ثِ زًجبل زاضتِ ثبضس .اظ سَی زیگط افطبی اعالػبت ٍ
Berger
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اذجبض هٌفی زض ضاثغِ ثب ضطوت ٍ ػولىطز آى هیتَاًس پیبهسّبی خجطاى ًبپصیطی زض ظهیٌِ حضَض ضطوت زض ثبظاض سطهبیِ ثِ
ّوطاُ آٍضز (هؼغَفی.)1391 ،
 - 9افشای دايطلباوٍ ي افشای اجباری
اعالػبت ثِ غَضت اخجب ضی ٍ زاٍعلجبًِ افطب هیضَز  .افطبی اخجبضی ،تحت العاهبت لبًًَی اًدبم هیضَز ،زض غَضتی وِ افطبی
زاٍعلجبًِ ،العاهبت لبًًَی ًساضز ٍ ضطوتّب ثِ غَضت زاٍعلجبًِ اعالػبت ضا افطب هیوٌٌس ًَ .ع ٍ هیعاى افطبی اعالػبت زض افطبی
زاٍعلجبًِ ثِ تػوین گیطی هسیطیت ثستگی زاضز .اضائِ ًوَزاضّب زض گعاضشّبی سبالًِ ًوًَِ ای اظ افطبی زاٍعلجبًِ است
(ستبیص.)1392 ،
ٌّسضیىسي ٍ ٍى ثطزا ثب تَخِ ثِ پهٍّصّب ٍ ضَاّس هطبّسُ ضسُ ثیبى هیوٌٌس وِ ضطوتّب توبیل چٌساًی ثِ افعایص هیعاى
افطبء اعالػبت ًساضًس ،هگط ایٌىِ اظ سَی حطفِ حسبثساضی یب زٍلت هد جَض ضًَس .آىّب ػٌَاى هیوٌٌس وِ ایي پهٍّصّب ،ػسم
توبیص ضطوتّب ضا ثطای افعایص هیعاى افطبء اعالػبت هبلی ثِ زالیل شیل هیزاًٌس:
 .1افطبی اعالػبت ثبػث هیضَز وِ ضطوتّبی ضلت اظ ٍضغ ًبهغلَة آًْب آگبُ ضًَس ٍ ایي ثِ ضطض سْبهساضاى است.
 .2گفتِ هیضَز وِ اتحبزیِّبی وبضگطی پس اظ وست اعالػبت زض هَضز زستوعزّب ثْتط هیتَاًٌس چبًِ ثعًٌس.
 .3اغلت ازػب هیضَز وِ سطهبیِ گصاضاى ًویتَاًٌس ضٍیِّب ٍ سیبستّبی خسبثساضی ضا زضن وٌٌس ٍ افطبی اعالػبت ثیطتط
هَخت گوطاّی ٍ ًِ ّسایت آًْب ذَاّس ضس.
 .4یه زیسگبُ ایي است وِ اهىبى زاض ز سبیط هٌبثغ اعالػبتی هَخَز ثتَاًٌس اعالػبت هبلی هَضزًظط سطهبیِ گصاضاى ضا ثب ّعیٌِ ای
ووتط اظ اعالػبتی وِ آض عطیك غَضتّبی هبلی ثسست هیآیس اضائِ وٌٌس.
ً . 5بآگبّی اظ ًیبظّبی سطهبیِ گصاضاى ّن زلیل است ثطای هحسٍز وطزى اعالػبت ٍ زض ٍالغ اعالػبت ووتطی افطبء هیگطزز
(اسوبػیل ظازُ.)1389 ،
هسیطاى زض ضاستبی افعایص اػتجبض گعاضشّبی هبلی ،ثِ افطبی زاٍعلجبًِ اعالػبت ضٍی هیآٍضًس .چٌبًچِ هسیطیت ثتَاًس ثب اضائِ
اعالػبت اضبفی ،ضٌّوَزّبیی زض ذػَظ تحمك اّساف وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست سبظهبًی ٍ استفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثغ زض زستطس
ضا اضائِ ًوبیٌس ،ثبػث وبّص ذأل اعالػبتی هَخَز ثطای سطهبیِ گصاضاى ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ هیضًَس  ،ثٌبثطایي سطهبیِ گصاضاى زض
ذػَظ ػولىطز آتی ضطوت ذَش ثیي هیضًَس .اظ خولِ هعایبی افطبی زاٍعلجبًِ هیتَاى  ،افعایص لبثلیت اػتوبز هسیطیت،
افعایص سطهبی گصاضاى ثب سطهبیِ گصاضی ّبی ثلٌس هست ،افعایص حدن هؼبهالت تدبضی ،وبّص ًَسبًبت ضسیس ،افعایص لسضت
تدطیِ ٍ تحلیل ٍ افعایص لیوت سْبم ضا ًبم ثطز (ستبیص.)1392 ،
 - 11شفافیت اطالعات از مىظر بروامٍ ریسان ديلت الکتريویک
هفَْم ضفبفیت اعالػبت زض للوطٍ ضٍاثظ ٍ تؼبهالت هؼٌی پیسا هیوٌس ٍ ّط آًچِ زض هیبى زٍ سَی یه ضاثغِ یب تؼبهل ٍخَز
زاضز هیتَاًس ثطهیعاى ضفبفیت اعالػبت تأثیط گصاض ثبضس .اگط زٍ سَی ضاثغِ ضا زض حَظُ زٍلت الىتطًٍیه ،ثطًبهِ ضیعاى (اضائِ
وٌٌسگبى) ٍ وبضثطاى زٍلت الىتطًٍیه ثساًین ،اظ یه سَ ثطزاضت ثطًبهِ ضیعاى زٍلت الىتطًٍیه اظ ضفبفیت اعالػبت ثط هیعاى
اعالػبتی وِ آًْب ثِ وبضثطاى هیزٌّس ٍ ّوچٌیي ،ویفیت ایي اعالػبت تأثیط هیگصاضز ٍ اظ سَی زیگط ،اًتظبضات ٍ ثطزاضتّبی
وبضثطاى ّن ثط زضن آًْب اظ هیعاى ضفبفیت اعالػبت زضیبفتی اظ سَی سبهبًِّبی زٍلت الىتطًٍیه تبثیطگصاض است.
ثٌبثطایي ،چٌیي هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ هیعاى ضفبفیت اعالػبت هَخَز زض یه ضاثغِ ،ثِ ػٌَاى هثبل زض ضاثغِ هیبى ثطًبهِ
ضیعاى ٍ وبضثطاى زٍلت الىتطًٍیه ،اظ ػَاهل هتؼسزی تأثیط هیپصیطز وِ یىی اظ ایي ػَاهل ،ثطزاضتی است وِ ّط یه اظ ایي زٍ
عطف اظ ایي پسیسُ ضفبفیت اعالػبت زاضًس.
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 -11شفافیت اطالعات ي کارایی بازار
ضفبف ثَزى اعالػبت هَضز ًیبظ ثبظاض سطهبیِ ثِ سِ عطیك هیتَاًس ثطوبضایی ثبظاض ٍ اضظش افعٍزُ ضطوتْب تبثیطگصاض ثبضس:
 .1اضائِ اعالػبت هفیس ٍ لبثل اتىب زض ذػَظ ًتبیح حبغل اظ فطغتْبی سطهبیِ گصاضی ثب ضیسه ووتط
 .2ضاٌّوبیی هسیطاى ثطای ثىب ضگیطی ٍ ترػیع ثْیٌِ هٌبثغ زض فطغتْبی سطهبیِ گصاضی وِ ثبظزّی هٌبسجی زاضًس.
 . 3وبّص ػسم تمبضى اعالػبت ثیي هسیطاى ٍ سْبهساضاى ػوسُ اظ یه سَ ٍ سْبهساضاى ذطز اظ سَی زیگط.
اعالػبت هبیِ حیبت ثبظاض ٍ هوبًؼت اظ خطیبى اعالػبت ًطبًِ ایطاز ثبظاض استّ .طچِ فؼبلیت ضطوتّب ضفبفیت ثیطتطی زاضتِ
ثبضس سْبم آًْب ثب زلت ثیطتطی لیوت گصاضی هیضَز ( حسبس یگبًِ.)1385 ،
 -12شفاف سازی وظام مالی ي تًسعٍ اقتصادی
تَسؼِ ثبظاضّبی هبلی ،زض زستیبثی ثِ ضضس پطضتبة ٍ هستوط التػبزیً ،مص اسبسی ایفب هیوٌٌس .ثبظاضّبی هبلی تَسؼِ یبفتِ،
ثِ هؼٌی ثج بت ثلٌسهست ًظبم هبلی ٍ اتىب ٍ اػتوبز هطزم ثِ اخعای تطىیل زٌّسُی ایي ًظبم است .یىی اظ ػَاهل تبثیطگصاض ثط
تَسؼِ زض ایي ثبظاضّب ،ضفبفیت هیثبضس .ثِ گًَِای وِ ّط لسض ًطط اعالػبت زض خَاهغ ثیطتط ثبضس ،اهىبى اتربش تػویوبت
آگبّبًِ ٍ پبسد گَیی ثرص ذػَغی ٍ زٍلتی ز ض هَضز چگًَگی تحػیل ٍ هػطف هٌبثغ ثیطتط ضسُ ٍ اهىبى ضضس فسبز وبّص
هییبثس  .ثٌبثطایي یىی اظ العاهبت ضلبثت سبلن ،زستطسی ّوِ هطبضوت وٌٌسگبى ٍ سطهبیِ گصاضاى ثِ اعالػبت ضفبف است .چطا
وِ تسٍیي ٍ اخطای استبًساضّبی حسبثساضی ،افعایص ضفبفیت سیبستّبی پَلی ٍ هبلی زٍلت  ،تسٍیي لطاًیي ٍ همطضات الظم
تَسظ زستگبُّبی هطثَط ،ضٌبسبیی ًمبط ضؼف زض اخطای زضست لَاًیي ٍ همطضات ٍ افعایص وبًبلّبی اعالع ضسبًی هٌبست،
هیتَاًٌس الساهبتی هؤثط زض افعایص ضفبفیت ثبضٌس (پَض ظًسی.)1393 ،
 - 13شفافیت اطالعات ي پاسخگًیی
الظهِ پبسد گَیی ،افعایص ضفبفیت ٍ ثْجَز گعاضش زّی است (پَض ػعت .)1394 ،سفبفیت ٍ پبسرگَیی ٍاثستگی ثسیبض ثِ
یىسیگط زاضًس ،اسبسبً ّسف اظ تمبضب ثطای ضفبفیت ،ایدبز اهىبى پبسد ذَاّی اظ زٍلتْب ،سبظهبىّبی غیط زٍلتی ٍ ضطوتْب زض
لجبل سیبستْب ٍ ػولىطزضبى اظ سَی ضْطًٍساى ٍ افطاز زی ًفغ است .اظ آًدب وِ ضفبفیت ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای تسْیل اضظیبثی
ػولىطز سبظهبًْب ثطوبض هیضٍز  ،اظ یه سَ ثبیس اضائِ وٌٌسگبى ایي اعالػبت زض لجبل ػولىطزضبى پبسرگَ ثبضٌس ٍ اظ سَی زیگط
خبهؼِ ًیع ثبیس لبزض ثبضس تب آًْب ضا هَضز پطسص لطاض زّس ٍ زض همبثل ػولىطزضبى هسئَل ثساًس .اظ ایي ضٍ ،ضفبفیت هیتَاًس
اثعاضی لَی ثطای اػتوبز ثیي ضْطًٍساى یه خبهؼِ ثىبض گطفتِ ضَز.
اعالػبت ضفبف یىی اظ اثعاضّبی ایفبی هسئَلیت پبسرگَیی هسیطاى است .ثِ ّط هیعاى اعالػبت افطب ضسُ تَسظ هسیطاى ثیطتط،
غحیح ٍ ضفبف تط ثبضس ،اهىبى اتربش تػویوبت آگبّبًِ ٍ پبس د گَیی آًْب چِ زض ثرص ذػَغی ٍ چِ زض ثرص زٍلتی زضثبضُ ی
چگًَگی تحػیل ٍ هػطف هٌبثغ ثیطتط هیضَز ٍ اهىبى افعایص فسبز وبّی هییبثس .افطبی اعالػت ضفبف تَسظ هسیطیت
ًطبى زٌّسُی پبسرگَیی غحیح هسیطیت ثِ ًیبظّبی افطاز پبسد ذَاُ است .ثِ هٌظَض افطبی اعالػبت ضفبف تَسظ هسیطیت
ثبیس هَاضزی اظ لجیل الطبی اّساف ضطوت ،اعالػبت سْبهساضاى ،اػضبی ّیئت هسیطُ ،سبذتبض حبوویت ضطوتی ٍ ...هسًظط لطاض
گیطز .ضفبفیت زض افطبی غَضت گطفتِ تَسظ هسیطیت زاضای سغَح هتفبٍتی است وِ ثِ تٌبست آى سغح ،هسیطیت پبسد گَ
ثَزُ است .ضفبفیت زض سغح گعاضشّبی اضائِ ضسُ ،ضفبفیت زض سغح افطبی اعالػبت ػوَهی ٍ ضفبفیت زض سغح گعاضشّبی
هسیطیتّ ،ط وسام ثِ ًسجتی پبسد گَ ثَزى هسیط ضا ًطبى هیزّس (ػلَی.)1390 ،
 - 14کاَش فساد اداری از طریق افسایش شفافیت اطالعات
هْنتطیي زلیل اضبػِ فسبز ازاضی ًجَز سبذتبضّبی ضٍضي ٍ ضفبف زض ا ًدبم اهَض ،پبسد گَیی ٍ غسالت زض سبظهبىّبست .زض
هحیظّبی ازاضی غیطضفبف ٍ هجْن ،اهىبى ودطٍی ّبی ازاضی افعایص پیسا هیوٌس ٍ اًدبم ضفتبضّبی فسبزآلَز تسْیل هیضَز.
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زالیل گًَبگًَی ضا ثطای فسبز ازاضی زض خَاهغ هرتلف ثطضوطزُاًس .فمط التػبزی ٍ ًبثسبهبًیّبی زضآهسی وبضوٌبى سبظهبىّب ،
فمط فطٌّگی ٍ ػسم ٍخَز ثبٍضّبی استَاض اذاللی ٍ ًجَز لَاًیي ٍ همطضات ثبظزاضًسُ ٍ ًغبم ّبی وٌتطلی هؤثط اظ ظهطُ زالیل
اغلی ثطٍظ فسبز ازاضی ثَزُ است .اهب ضبیس ذطٍج اظ فضبی تبضیه ٍ اثْبم آلَز ٍ ضفبف سبظی سبذتبض ازاضی یىی اظ ثْتطیي ٍ
هَثطتطیي ضیَُّبی هجبضظُ ثب فسبز ازاضی ثبضس .ثٌبثطایي ،ػسم اًتطبض اعالػت ثبػث فسبز ازاضی هیضَز ٍ اًتطبض آظازاًِ اعالػبت
ٍ حك هطزم ثطای زستطسی هسبٍی ٍ ػبزالًِ ثب اعالػبت هٌدط ثِ خلَگیطی اظ ضاىّبی اعالػبتی زٍلت هیضَزّ .وچٌیي،
لبًَهٌس وطزى خطیبى اعالػبت زٍلتی ثِ ضف بفیت فؼبلیت التػبزی ٍ سیبسی هٌدط ذَاّس ضس (ضطیفی.)1394 ،
 - 15وتیجٍ گیری
زض هحیظ پطتالعن اهطٍظی ،ثسیبضی اظ سطهبیِ گصاضاى ثطاّویت ضفبف سبظی اعالػبت زض استطاتعی ّبی ذَز تَخِ زاضًس.
فمساى اعالػبت ٍ یب ػسم اعویٌبى زضثبضُ آًْب ،اهطٍظُ تجسیل ثِ یه هطىل اسبسی زض ثبظاضّبی هبلی ضسُ ٍ ثطػولىطز ضطوتّب
ٍ سبظهبىّب تأثیط گصاضتِ است .یىی اظ ًطبًِّبی فمساى ضفبفیت هبلی زض ثبظاضّبی هبلیٍ ،خَز هؼوالت غیطلبًَی ّست وِ ایي
هؼبهالت غیطلبًَی ًِ تٌْب هبًغ افعایص وبضایی ثبظاض است ،ثلىِ هؼوَالً اعالػبت ًبهتمبضى ضا ثِ هطزم هٌتطط هیوٌس ٍ ًگطاًیّب ٍ
ضیسه سطهبیِ گصاضی ضا زض ثبظاضّبی سطهبیِ افعایص هیزّس .ظیطا اعالػبت هبیِ حیبت ثبظاضّبی سطهبیِ است .سطهبیِ گصاضاى ثِ
هربعطُ زض آٍضزى سطهبیِّبی ثِ ظحوت ثسست آهسُ ذَز ضا ثِ ایي ثبظّب پصیطفتِ ٍ ثِ اعالػبتی وِ اظ عطف ضطوتّب هٌتطط
هیضَز تىیِ هیوٌٌس .آىّب ثِ اعالػبت هؼتجط ،ثِ هَلغ ٍ لبثل فْن ،زض لبلتّبیی وِ ثِ ضاحتی لبثل تدعیِ ٍ تحلیل ثبضس ًیبظ
زاضًس ،وِ ثِ هٌظَض ثمب ثبظاضّبی سطهبیِ الظم است ٍ سطهبیِ گصاضاى اعالػبت ضطوت ّب ضا غحیح ،وبهل ،لبثل اعویٌبى ٍ ثِ
هَلغ ثساًٌس .ظهبًی وِ ثبظّبی سطهبیِ زض اثتسای سبل  2000ثِ اٍج ذَز ضسیسًسٍ ،ضضىتگی ٍ ضسَائی پبضاُ ای اظ ضطوتّب ثِ
تسضیح اػتوبز سطهبیِ گصاضاى ضا ًسجت ثِ هسئَلیي گعاضش زّسی اعالػبت ضؼیف وطز ٍ هَضَع اػتوبز ػوَهی ثِ ویفیت
اعالػبت گعاضش ضسُ هغطح ضس ٍ ثِ زلیل وبّص اػتوبز ػوَهیً ،یبظ ثِ اعالػبت ثیطتط ٍ ثْتط ٍ هٌدط ثِ تمبضبی هؤوس
ثیطتطی زض ذػَظ ضفبفیت ثیطتط اعالع ضسبًی ضطوتّب گطتِ است.
مىابع
 .1اثطاّیوی  ،سبالض ،غبلحٌیبً ،بّیس ،.سطٍش ،هحوس ،.لغیفی ،هدیس .)1393( ،.آهَظُّبی اذاللی اسالم ٍ ضفبفیت ثبظاض
سطهبیِ زض ایطاى ،اٍلیي وٌفطاًس ثیي الوللی التػبز ،هسیطیت ،حسبثساضی ٍ تأهیي اختوبػی ،ضضت.
 .2اثطاّیوی ًهاز ،هدیس ،.ػجبسی ،ػلی ،.ذلیفِ ،هْسی .)1395( ،.ثطضسی ضٍضْبی افعایص ضفبفیت اعالػبتی ثبظاض
سطهبیْی ایطاى ٍ اًتربة ضٍضی ثْیٌِ ثب استفبزُ اظ فطایٌس تحلیل سلسلِ هطاتجی هَضز :ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى،
هدلِ پیططفتْبی حسبثساضی زاًطگبُ ضیطاظ.27- 1 ،1 ،
 .3اثطظی .،هطین ،زضذطیسُ ،حویس .)1395( ،تأثیط ضفبفسبظی اعالػبت هبلی ثط ضفتبض سطهبیْگصاضاى زض ثَضس اٍضاق
ثْبزاض اغفْبى ،ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ضیعی.1،
 .4اسوبػیل ظازُ همطی ،ػلی ،.احوس ضؼطثبفی ،هیثن .)1389( ،.افطبی اعالػبت اذتیبضی ٍ اضتجبط آى ثب ًطخ ثبظزُ سْبم
زض ضطوتْبی سطهبیِ گصاضی ،هغبلؼبت ووی زض هسیطیت.62- 82،)3( ،
 .5آلبسی ،سبالض .)1388( ،.ضفبفسبظی اعالػبت زض تٌظین ٍ اضائِ گعاضضبت هبلی ًیبظ اهطٍظ خبهؼِ ایطاى ،فػلٌبهِ
ثػیطت.310-301 ،37 ،
 .6ثبزآٍض ًٌْسی ،یبسط .،لبزضی ،غسیمِ ،.ثْطتی ًٌْسی ،ضض ب .)1392( ،.تأثیط ضفبفیت اعالػبت حسبثساضی ثط ًبوبضایی
سطهبیِ گصاضی زض ضطوتّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ،فػلٌبهِ پهٍّصّب ٍ سیبستّبی
التػبزی.82-65 ،68،
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 .7پٌبّیبى ،حسي ،.غبزلی خعی ،پسضام .)1389( ،.ثطضسی تغجیمی استٌجبط اظ ضفبفیت اعالػبت هبلی زض تجییي ضفتبض
سطهبیِ گصاض زض ثَضس اٍضاق ثْبزاضتْطاى ٍ ثَضس سْبم تبیَاى ،حسبثساضی ٍ حسبثطسی.159-140 ،8 ،
 .8پَض ظضًسی ،حسبم ،.لبزضی ،خالل .)1393( ،.ضفبف سبظی ًظبم هبلی؛ ضاّجطزی اثطثرص زض ضضس ٍ تَسؼِ التػبزی،
التػبز ضْط.18-13 ،)9( ،
 .9پَضػعت ،ػجبس ،للی پَض ،آضیي  ،ثبغستبًی ثطظوی ،حسیي .)1394( ،.ضاثغِ آگبّی ضْطًٍساى اظ حمَق ضْطًٍسی ثب
پبسرگَیی ٍ ضفبفیت سبظهبًْب ،ضفبُ اختوبػی.40-7 ،)38( ،
 .10حسبس یگبًِ ،یبسطً ،.بزی لویٍ ،احسً .)1385( ،.مص ضفبفیت زض اثطثرطی حبوویت ضطوتی ،حسبثساض، )179( ،
.37- 32
 .11حطوتی هَالیی ،حویس ضضب .)1390( ،.ضطٍضت ضفبفیت ٍ اعالػطسبًی همطضات ٍ ثرطٌبهْْبی گوطوی ،هدلس ٍ
ضاّجطز.)66( ،
 .12ذبلمی همسم ،حسیي ،.ذبلك ،ػلی .)1387( ،.ضفبفیت ضطوتی زض ایطاى ٍ ػَاهل هؤثط ثط آى ،فػلٌبهِ هسیطیت
حسبثساضی.60- 31 ،)21( ،
 .13ذسازازیٍ ،احس ،.ػطثی ،هطین ،.عبّطی زُ لغجبلسیٌی ،فطّبز .)1391( ،.ثطضسی ضاثغْی ثیي ػولىطز هبلی ضطوت ٍ
ظهبًجٌسی گعاضضگطی هبلی زضضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ،فػلٌبهِ هغبلؼبت تدطثی
حسبثساضی هبلی.172-151 ،)34( ،
 .14زاضاثی ،ضضب .هطازلَ ،ح.سي ( .)1390ثطضسی ضاثغِ ثیي ضفبفیت اعالػبت ٍ هحتَای اعالػبتی سَز حسبثساضی زض
ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ،فػلٌبهِ ػلوی پهٍّطی حسبثساضی هسیطیت.)11( ،
 .15زاضاثی ،ضضب ،.ضضبئی خؼفطی ،ػجبس .)1391( .تأثیط ثٌسّبی گعاضش حسبثطس هستمل ثط ضفبفیت گعاضضْبی هبلی،
فػلٌبهِ ػلوی پهٍّطی حسبثساضی هسیطیت.96- 79 ،)13( ،5 ،
 .16ستبیص  ،م.حً ،.ػیطی ،ط ،.ػجبس پَض ،سٍ .)1392( ،.یهگی ضطوتْب ٍ افطبی زاٍعلجبًِ ًوَزاضّب زض گعاضضْبی
سبالًِ ضطوتْبی ایطاًی.45- 66 ،)3( ،
 .17ضطیفی ،حویس ،.هططف خَازی ،هحوس حسیي ،.حبخیپَض ،هْسی .)1394( ،.ثطضسی ًمص فٌبٍضی اعالػبت زض وبّص
فسبز ازاضی اظ عطیك افعایص ضفبفیت اعالػبت ،ثْجَز پبسرگَیی ٍ اضتمبء اػتوبز ٍ زضستی :هَضز هغبلؼِ ضؼت ثبًه
غبزضات ضْط اغفْبى ،پطزاظش ٍ هسیطیت اعالػبت.)3( ،
 .18ػلَی ،سوبًِ .)1390( ،.تأثیط سغَح ضفبفیت اعالػبت ثط هیعاى پبسرگَیی هسیطیت.79-75 ،26،
 .19وطزستبًی ،غالم ضضب ،.ػلَی ،سوبًِ .)1389( ،.ثطضسی ضفبفیت سَز حسبثساضی ثط ّعیٌِ سطهبیِ سْبم ػبزی،
فػلٌبهِ ثَضس اٍضاق ثْبزاض.12 ،
 .20لگعیبى ،هبظیبض ،.هطتضَی ،سبضا ،.وبظوی ،حسي .)1390( ،.ضفبفیت اعالػبت اظ هٌظط ثطًبهْطیعاى زٍلت الىتطًٍیه،
پطزاظش ٍ هسیطت اعالػبت.
 .21هؼغَفی ،ػجبس ،.ضیبحی ،ػلی ،هیطوطیوی ،ثطیب .)1391( ،افط بی اعالػبت ،چبلص پیططٍی هسیطاى هبلی ،هبٌّبهِ
ثَضس.32-39 ،)85( ،
 .22هْسٍی ،غالم ،.خوبلیبى پَض ،هْسی .)1389( ،.ثطضسی ػَاهل هؤثط ثط سطػت گعاضضگطی هبلی ضطوتْبی پصیطفتْطسُ
زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ،هدلِ پهٍّطْبی حسبثساضی هبلی.108-98،)4( ،
 .23هْطآشیي ،ػلی ،.هسیح آثبزی ،احوس ،.زٌَّی ،هحوس ػلی .)1391( .ضفبفیت اعالػبت هبلی ٍ هحتَای سَز ،هدلِ
زاًص حسبثساضی.)4( ،
ًَ .24ثرت ،ظّطا .)1385( .اضظیبثی ضفبفیت اعالػبت ضطوتْب زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ،ثَضس.)55 ٍ 54( ،
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Abstract
Given the developments that have taken place in today's world, especially in developing countries, there are
many problems. To solve their economic problems, these countries need appropriate ways to make the most of
their God-given lives. In this direction, it is one of the important strategies for investment expansion. Businesses
with a view to exploiting existing investment opportunities for the purpose of achieving returns and creating
value for money providers provide long-term investment. One of the key factors is the optimal financial
information transparency. Given the role of information transparency in financial information, transparency of
financial information can reduce investment efficiency by reducing information asymmetry. Asymmetric
information theory is an important and controversial topic in financial statements. The existence of transparent
and comparable financial information is one of the main pillars of the accountability of executive executives and
the basic requirements of economic decision-makers and is an indispensable requirement for the development
and economic growth of public and private organizations.

Keywords: Transparency, Transparency of financial information, Information asymmetry, Investment.
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