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 چکیده 

ار ز طریق انتشاتواند ی برخوردار است که م مالی سازمان و شفاف سازی آن ها از اهمیت ویژه ای  تامین منابع مالی آن منابع

ع مالی ابی این مناما درمورد شفاف ساز و که نظریه ها مختلف  و در شرکت های مختلف میتواند یا بدهی صورت گیرد سهام

اعث ی و نیز بدقیق منابع مال افشای ها و راه کار های متعددی برای شرکت های مختلف وجود دارد که باعث نیز روش 

اف سازی حوزه شف این مقاله  به مرور کلی در خصوص استراتژی هایی  که در .و تقلبی می شود مشکل  جلوگیری از هر نوع

 منابع مالی سازمان بکار میرود  میپردازد . 

منابع مالی ، تامین مالی ، سازمان ، شفاف سازی کلیدی : گان واژ  

 مقدمه

عیار ها و نهادم) دستکش ( ضخیمی از قوانین ، ، )دست نامرئی( بازار وابستگی شدیدی به حمایت به قول  آدام اسمیت   

رای کارایی و کارکرد، ازجمله دولت دارد . اما در اغلب موارد این دستکش ، مات و کدر است و جریان اطالعات ضروری ب ها  

اینده برایی فزهافریاد  .بازارها و نیز نهاد های ملی و بین المللی که بازارها را تنظیم می کنند پنهان می سازد  منصفانه   

شکل ساز است.ماقتصادی ، مالی ، تجاری بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتر در زمینه های  در مباحث شفافیت  

ر می شود ،تاز دالیل اصلی افزایش تقاضا برای شفافیت ، فرآیند جهانی شدن است . همچنان که جهان یکپارچه  یکی  



 
   باره این مسائل اظهار نظرمربوط بوده و تاثیر می پذیرند و بنا براین می خواهند در بسیاری از آنچه قبال به دیگران مردمان 

الیل خوبی وجود دارد .د، غالبا ضروری و گاهی الزامی اخالقی است این باور که شفافیت بیشتر معموال سودمند  برای  کنند .  

صادی بیانجامد .می کند و ممکن است با جذب سرمایه به تقویت رشد اقتلی را تسهیل ر عملیات بازارهای مامستم شفافیت  

لمللی را فراهم تصحیح خطا در سیاست های نهاد های دولتی و بین ا ابزار و منابع مالی کشف و در نتیجه موجب شفافیت  

  می سازد .

یا دولتی است که و بیش داوطلبانه اطالعات شرکت کلید ایجاد شفافیت توجه به انگیزه هاست شفافیت بستگی به ارائه کم  

را منتشر کنند که عادت ه اطالعاتیشفافیت آن هستیم . چون شفافیت بیشتر معموال نیاز به نهاد ها و افرادی دارد ک خواستار   

ت و فشار استفاده کردقدر بودند تااز دیگران دریغ کنند . پس شفافیت به ندرت اتفاق می افتد مگر این که بتوان از تمامکرده   

لمللی پول کمکاشفافیت می تواند به بسیاری از اهداف سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین  چون   

یت عمل کنند ، به نفعو از آنجا که این که این موسسات می توانند به عنوان منابع مهم اعمال فشار برای افزایش شفافکند   

جاد آن را بررسی ای نظام مند ، به تحصیل شفافیت خوب بپردازند و شیوه های کمک به ای که با دقت و به گونه آنهاست   

. جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی ممکن است از معیار های تک بعدی و چند بعدی استفاده شود . کنند  

یده است لذا و گزارشگری مالی مشاهده نگرد از آنجا که تا کنون هیچ پژوهش جامع ای در خصوص متغیر شفافیت منابع  

ان و استفاده کنندگان بررسی این موضوعات حائز اهمیت می باشد . در ادامه به بررسی این موارد که می تواند برای پژوهشگر  

 اطالعات مالی مفید واقع گردد میپردازیم .  

 مطالعه ادبیات 

یک حالت کلی از هایی می باشد که چرخه مالی زندگی را تامین می کند ومدیریت منابع مالی متد مدیریت منابع مالی :   

ح در دنیا برای حلوضعیت افقتصادی را به ما نشان می دهد . به طور کلی مدیریت منابع مالی کاربرد اصول اقتصادی مطر   

  [ 6] را مشخص می کند .  مسائل مختلف 

دامه ی فعالیت یا ایجادامالی برای یک شرکت اشاره می کند تا از آن برای  تامین مالی به روش های تهیه منابعتامین مالی :   

رشداستفاده کند . نهاد های مالی و بانک ها در تالش برای تامین مالی هستند و در همین حین با فراهم کردن سرمایه برای   



 
  شان دست یابند . کار ، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به آن ها کمک می کنند تا به اهداف کسب و 

  سیر درست برای ماهداف ، منابع و استراتژی یکی از ابزار های مهم در موفقیت کسب و کار هاست استراتژی استراتژی : 

مقاله بیشتر معنی ر اینموفقیت را به شما پیشکش میکند . شاید نتوان تعریف واحدی برای آن ارائه کرد ولی د رسیدن به   

  اشد .و راهکار ها می ب روش

مجموعه هدفمندی است که پیرو یک نظام ) سیستم ( است ، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط سازمان : 

 خود

می سازد و انواع مختلفی دارد . اجد   

بینادر می سازد تا بیشتر متون واژه شفافیت را معادل پشت نمایی و مخالف ابهام ترجمه کرده اند که فرد را قشفافیت :   

  ظواهر تمایز قائل شود . واقعیت و 

شفافیت به معنای ادراک از کیفیت اطالعاتی است که به طور آگاهانه از جانب فرستنده اطالعات به شفافیت سازمانی : 

 اشتراک 

تحت اطالعات اسه شده است . این مفهوم ترکیبی از ویژگی هایی همچون آشکار سازی اطالعات ، وضوح اطالعات و صگذاشت  

   مانی را فرآیند. شفافیت سازهولت دسترسی به اطالعات است در بافت سازمانی ، شفافیت معموال به معنای باز بودن و س

.پاسخگویی از طریق آشکار سازی به موقع اطالعات تعریف می کنند تضمین  

 نظریه هایی در خصوص استراتژی های منابع تامین مالی

که دانستن   دارد م و بدهی وجوداستراتژی های منابع تامین مالی گزینش از بین انتشار سهانظریه های متعددی در خصوص   

 این موارد در شفاف سازی منابع مالی بسیار موثر خواهد بود.

                            نظریه ها به تاثیر نوع منبع مالی بر ارزش شرکت بر می گردد این نظریه ها عبارت اند از :        

ازن با استفاده این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد می توایه نگرش سنتی است اساس این روش . اولین نظر 1   

                           بر ارزش شرکت بر می گردد این نظریه ها عبارت اند از :         نظریه ها به تاثیر نوع منبع مالی

زینه سرمایه ابتدا  هاهرم ارزش شرکت را افزایش داد درواقع این روش پیشنهاد می کند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی   



 
و سپس به علت افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد .کاهش می یابد   

ا آغاز شد با رد اینق آنه. دومین نظریه نظریه میلر و مودیلیانی دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقی 2  

فقدان وجود ور درآمد سنتی اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی مثال عدم پرداخت مالیات ب نظریه  

ن مالی پایین ترتامی شرکت تغییر نمی کند و سر مسائل جایگزینی بدهی با نرخ مالیاتی با تغییر ساختار سرمایه هزینه های  

ش درصد تامینیشرکت دقیقا با کاهش قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد به عبارتی به دلیل افزاساختار مالی  در  

رد توقعخ بازده موریسک مالی نرسهامداران متحمل ریسک مالی باالتری می گردند و با افزایش میزان از طریق بدهی مالی   

دگاه مولیدیانی و میلررکت می باشد و از دییابد بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شنیز افزایش می سهامداران  

مورد اهمیت کمتری دارد . گیری تامین مالی در این تصمیم  

ین استدالل نمودند کها چنکردند در این نظریه جدید آنه میلر و مولیدیانی با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل  

بین منابع مختلف این که استقراض برای شرکت سپر مالیات ایجاد می کند منطقا هم باید انتظار داشت شرکت ها ازبه نظر  

ت خواهد شد به شرک ترجیحا از استقالل استفاده می کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزشمالی  تامین  

ن استقراض و اهرماستقراض مزیت مالیاتی برای شرکت ایجاد می کند ارزش شرکت تابع مستقیم میزا عبارت دیگر زمانی که   

مالی آن می شود .    

  خودع مالی مورد نیاز. سومین نظریه ساسله مراتب گزینش تامین مالی این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تامین مناب 3

 سلسله ماتب معینی را طی می کنند شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه پیامد عدم تقارن اطالعات است .

اشته باشد مدیرانداطالعاتی وجود  طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن  

حل سود انباشته ومشرکت ترجیح می دهند یعنی ابتدا از از مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از  تامین  

رینه انتشار کم ریسک تسپس اگر منابع داخلی کافی نبود از بین منابع خارج از شرکت ابتدا بمالی می کنند  تامین اندوخته   

الی بیشتری نیاز باشدمبع اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه متوسل می شود و  در صورتی که استقالل استقراض کافی نبود به منا  

انتشار سهام دست می ورزند . آخر به  دست  

سهام پرداختنی خود را در سمت . نظریه چهارم نظریه ایستا یا پایدار است بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت سود 4  



 
لوب را نیزنسبت بدهی مطک سوی یک نسبت پرداخت مطلوب درآینده تنظیم می نماید و در راستای آن حرکت می کند ی و  

ر این تئوریدشود  می کند و این نسبت بدهی به این شرکت براساس توازن هزینه ها و منابع استقالل تعیین میتعیین   

ورشکستگیالی و سرمایه را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران ممطلوب  ساختار  

تعویضام را با بدهی نمایندگی تلقی نمود طبق این نظریه شرکت باعث آنقدر بدهی را با سهام و سهناشی از بدهی و احتمالی  

بت بهینه تنظیم نسجایگزین نماید تا ارزش آنحداکثر گردد مسئله مهمی که در این بده بستان ها مطرح می شود وجود هز و  

از نسبت  گیرد براساس این فرضیه سطح مطلوبی بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت میاست و تنظیم نسبت به  بدهی  

جه باعث کاهشانحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتی بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه   

  سهام می گردد .  بازده

شرایط بازار را برای مدیران. پنجمین نظریه تئوری زمان بندی بازار است پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی  5  

نبع استفاده می کنندممنبع مالی یعنی استقالل و صدور سهام می سنجند اگر آنها نیاز به تامین مالی داشته باشند از دوهر  

ه تاخیر می اندازند را ب بازار آن مناسب است در شرایط بازار هردو منبع تامین مالی مناسب نباشد آنها این موضوعشرایط و که  

اشته باشند .مناسب باشد آنها مالی را انجام خواهند داد حال اگر نیاز به منابع مالی ند لی اگر شرایط بازار و  

لی برای شرکت وجود. ششمین نظریه مدل تامین مالی پویا است در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معمو 6   

ن روش دو پیامدهای اثر گذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود ای به عوامل و متغییر که شرکت سعی می کند با توجه  

هینه است در چنین تجزیه و اصلی دارد اول این که اهرم معلوم لزوما به اهرم بهینه نیاز ندارد زیرا اهرم معلوم معادل اهرم ب  

آن به این علت است  تحلیل تجربی غیر پویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه شکل پویا  نسبت به شکل سنتی  

ن پذیر نیست دوما که اوال در هیچ یک از شرایط احتمالی و در هیچ نقطه ای از زمان تحقق ساختار به این شرکت ها امکا  

جزای تشکیلت می کنند و سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اشرکت ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرک  

داده است شرکت  دهنده آن در میان شرکت ها فرق دارد در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص  

دیل را نیز به نه های تعسعی می کند که سطح بدهی و اهرم نوع خود را زمان های مختلف تعدیل کند البته این امر هزی  

[ 1. ]  همراه دارد و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است  



 
 شفافیت سازمانی 

درون سازمان است به  شفافیت در ساده ترین تعریف مترادف با گشودگی در نظر گرفته می شود و بیانگر اطمینان از باز بودن  

عات داده ها و رویه ها به . شفافیت درمورد اطالکارکنان بتوانند رفتارهارا به درستی تغییر دهند یا اصالح کنند گونه ای که   

فا و پنهان کاری معنای آشکار بودن ، در دسترس بودن آنها جهت بررسی نظارت بر آن ها است شفافیت سازمانی متضاد اخت  

زیر یک مزیت رقابتی  است از نظر بسیاری از محققین شفافیت پیش نیاز عملکرد موثر سازمانی است در دنیای امروز به دالیل  

  [ 2]  به شمار می رود.

 شفاف سازی اطالعات مالی و منابع مالی سازمان 

اق می افتد که در شرکت اتفانونیموس شفاف سازی اطالعات مالی را به مفهوم صراحت روشنی و درک درمورد آن چیزی   

ود آورنده تعریف کرده است همچنین به نقل از فلورین ای بیان می کند که شفاف سازی مالی رفتاری است که به وج  

ه گیری می شودمسئولیت مناسب است . شفاف سازی مالی شرکت وسیله تالش هایی که در افشای این چنین اطالعاتی انداز  

درست اطالعات یا عدم شفافیت را به عنوان ممانعت عمدی از دسترسی به اطالعات  ، ارائه نا همچنین ویشواناث و کافمن  

در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطالعات ارائه شده تعریف کرده اند . ناتوانی   

ایه گذاران وجود نظریه این بخش تولیدی عالمت هایی است که بر پایه این تئوری اطالعات نامتقارن ای بین شرکت و سرم  

ست بر اساس تئوریادارد . این اطالعات نامتقارن نتیجه درک اشتباه سرمایه گذاران از موقعیت عملیاتی واقعی در شرکت   

نصفانه برایمایه گذاران داخلی و خارجی ممکن است وضعیت تجاری غیر معالمت های نا متقارن بودن اطالعات بین سر  

[ 7. ] کارکنان درونی و بازار های مالی ایجاد کند  

 استراتژی های شفاف سازی منابع مالی سازمانی

.افشا اطالعات مالی و معیار های آن 1  

اندازه گیری  نند توسط یک تئوری که برایتوامتفکران اقتصادی بحث می کنند که افشا پدیده ای پیچیده است که نمی   

ردند یک دسترسی یا کافشای اطالعات مالی ارائه کردند توصیف کنند . آن ها سه معیار را برای شفاف بودن اطالعات عنوان   

 در دسترس بودن اطالعات دو مربوط بودن و سه کیفیت و قابلیت اعتماد داشتن 



 
ادیو ، تلویزیون و رائه اطالعات مالی توجه دارد این مفهوم از طریق اینترنت ، دسترسی بر وسایل ارتباطی شرکت برای ار  

جود دارد عبارت وروزنامه و دیگر آگاهی های عمومی شرکت قابل آزمایش است . محدودیتی که در اندازه گیری این معیار   

ر یعنی مربوط بودن اطالعات دومین معیااست از فقدان آموزش یا دانش استفاده کنندگان درباره چگونگی استفاده و تحلیل   

اعتماد است و به این به این دلیل که تعیین تعریف انتخاب اطالعات مناسب دشوار است سومین معیار مطالعه کیفیت و قابلیت  

  صول پذیرفته شدهامقوله اشاره دارد که اطالعات مالی منتشر شده باید موثر واضح ساده باشد همچنین اطالعات باید به 

. حسابداری نیز مطابقت داشته باشد   

عمده ای را در  و سرمایه گذاری نقشبرای مثال بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای شکل دهی جریان تامین مالی   

ما مسئله مهم در ایناافزایش تولید کشور دارا است و از این طریق در راستای پیشرفت کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است   

که بر پروژه هایی زمینه شکل دهی درست این جریان توسط نیرو های موجود در بازار است که این خود منوط به آن می باشد  

 با حداکثر بازده توسط سرمایه گذاران شناسایی گردد .

ر استفاده در مدله منظوتصمیم گیری برای شناسایی چنین پروژه ای همواره مستلزم استفاده از اطالعاتی قابل اتکا و مربوط ب  

عات تنها زمانی موثر های تصمیم گیری می باشد . برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بازار سرمایه این اطال  

ستگی و رسوایی پارهکه بازار های سرمایه به اوج خود رسیدند ور شک 2000هستند که دارای کیفیت باشند . در ابتدای سال   

موضوع اعتماد  تدریج اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به مسئولیت گزارش دهی اطالعات ضعیف کرد و ای از شرکت ها به  

زارشگری مالی مردمی به کیفیت اطالعات گزارش شده مطرح شد لذا این مسئله سبب شد که شفافیت اطالعات در فرایند گ  

[ 3]  مورد توجه عمیق مجامع معرفی قرار گیرد.  

  موثر است مالی و منابع دیران در شفافیت گزارشگریفردی م . توانایی2

مله توانایی و جحرفه ای که تاثیر گذار بر شفافیت گزارشگری مالی در شرکت ها است ویژگی های فردی مدیران عامل از   

 دانش مالی می باشد که رفتار و نوع تصمیمات آنها در سازمان تحت الشعاع قرار می گیرد . 

ارنی اطالعاتی را کاهش دهد از یک مدیر توانا انتظار می رود که استاندارد های حسابداری را بهتر درک نموده و در نتیجه نامتق  

 مدیران دارای توانایی ذاتی بیشتر به علت داشتن قدرت درک و تحلیل بهتر است شرایط حال آینده شرکت و صنعت خود 



 
د حسابداری و در نتیجه باعث ط با اقالم تعهدی دارد که این امر منجر به ارائه صادقانه سوتخمین های با کیفیت باالتر در ارتبا  

ه های مالی از بهتر شدن شفافیت گزارشگری مالی می شود همچنین دانش مالی مدیران عامل همان تحصیالت مرتبط با رشت  

ی توان تجزیه و رشته تحصیل کرده باشند داراجمله حسابداری ، مدیریت و اقتصاد می باشد و مدیران عاملی که در این   

مالی بوده و از فرض  تحلیل اطالعات مالی آشنایی با استانداردها و سیاست های حسابداری ، نظارت بهتر بر افشای اطالعات  

شرکت طالعات بینااحتیاط در حسابداری پیروی نمایند . احتمال این که مدیران نقش افشای کامل را در کاهش عدم تقارن   

حسابداری شرکت  و سرمایه گذاران رد کنند بیشتر است . مدیر عامل دارای پیش زمینه مالی مدیریت بهتری بر سیستمها   

  [ 4]  ی دهند .داشته و این ریسک اشتباه در سیستم کاهش داده و در نهایت شفافیت گزارشگری مالی شرکت را افزایش م

  ابع مالی سازمانی شفافیت من بعدی برایها و روش های تک بعدی و چند  . معیار3

اده شود در جهت سنجش شفافیت منابع مالی و گزارشگری مالی ممکن است از معیار های تک بعدی و یا چند بعدی استف  

هموار سازی  تحقیقات پیشین برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری و منابع مالی از شاخص های تک بعدی آن ها همچون  

تغییر توانایی مدیران اختیاری کیفیت سود ، کیفیت اقالم تعهدی به دقت اطالعات مالی برای تبیین ارتباط و م سود ، افشای  

ده شده است و همچنین مدیریت سود تعهدی و نیز مدیریت سود واقعی برای بررسی و متغییر دانش مالی مدیران استفا  

ری از تحقیقات مانندشفافیت را با خطا اندازه گیری می کنند بسیااز آنجایی که معیار های تک بعدی سازه هایی هستند که   

ی مالی را میسنجدپژوهش بشمن و همکاران معیار های جامعه را از شفافیت طراحی کردند که ابعاد مختلف شفافیت گزارشگر  

فافیت گزارشگریتقل شبا توجه به این موضوع که تمامی معیار های تک بعدی شاخص های غیر مستقیم و به احتمال زیاد مس  

هت سنجش مالی می باشند . معیار های چند بعدی موجب افزایش توان تشریحی آزمون ها می گردند در این پژوهش ج  

هند استفاده گردیددشفافیت گزارشگری مالی از معیار چند بعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را پوشش می   

سابداری شرکت داشته ود که که مدیران عامل دارای پیش زمینه مالی مدیریت بهتری بر سیستم حاست. از این رو انتظار می ر  

د تمام این و ریسک اشتباهات در این سیستم را کاهش داده و در نهایت کیفیت گزلرشگری مالی شرکت را افزایش دهن  

یر قرار می دهند و شرکت را به شدت تحت تاث اطالعات نشان می دهد که سابقه اجرایی مدیران عامل تصمیمات و نحوه اداره  

 آنها را در حل مشکالت مربوط به زمینه های اجرایی توانمند تر می کند . 



 
 شفافیت منابع مالی و گزارشگری مالی به چهار عامل تفکیک می شوند :

کیفیت  ت که عاملمعیار های مالی راهبری شرکت و ریسک نخستین عامل شفافیت را می سازند ، دومین عامل شفافی  

الی می پردازداطالعات نامیده می شود مشتمل بر کیفیت سود و صحت پیش بینی سود مدیران از کیفیت افشای اطالعات م  

ه مدل تعدیل شده این عامل به صورت معمول مکمل عامل اول است منظور اندازه گیری کیفیت سود از قدرت مطلق باقی ماند  

 جونز استفاده می شود .

سرمایه گذاران در  متغیر موثر بر عامل سوم میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی است و نشانگیر قدرت این دسته از تنها  

اطالعات ت . این متغیر دستیابی به اطالعات مورد نظر آن ها است که عموما مازاد بر اطالعاتی است که به عموم افشا شده اس  

های دولتی شرکت  میزان مالکیت سهام شرکت توسط شرکت ها و سازمان ها و نهاد محرمانه نامیده می شود و برابر است با  

ستگی و شرکت های های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری ، بانک ها ، بیمه ها ، هلدینگ ها ، صندوق های بازنش  

ه شرکت ها برای اولینرکت به تاریخی کتامین سرمایه متغیر به موقع بودن افشا برابر است با تفاوت بین پایان سال مالی ش  

 بار سود سال مالی خود را در سایت های متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کردند . 

ارائه می شود  قابلیت اعتماد حسابرس برابر است با امتیاز کنترل موسسات حسابرسی توسط جامعه حسابدار رسمی ایران  

ین سه متغیر حل بدهی مساوی است با نسبت بدهی های بلند مدت در مجموع دارایی ها امیزان تامین منابع شرکت از م  

ا داده های حاصل عامل چهارم شفافیت را تشکیل می دهند الزم به ذکر است برای تعیین وزن هریک از عوامل شفافیت ابتد  

و تحلیل و وزندهی له مراتبی برای تجزیهاز نظر کارشناسان و خبرگان را جمع آوری کرده و سپس از تکنیک های تحلیل سلس  

[ 4. ] آنها استفاده گردیده است   

نقش شفافیت در اطالعات و منابع سازمانی در بهبود تصمیم گیری های سازمانی    

فاده قرار نمیگیرند. برا اساس تحقیقات انجام شده چهار پنجم از اطالعات سازمانی طبقه بندی می شوند ولی هرگز مورد است  

العات بیش از حد رخ دهد و نظریه پردازان سازمانی دو توضیح برای این امر ارائه داده اند : اول اینکه احتمال دارد پدیده اط  

ه اطالعات یا ضعیف سازمان ها و اعضای آن ها به علت محدودیت های انسانی قادر به پردازش اطالعات نباشند . دوم این ک  

این توضیحات مبین آن اند که سازمان ها چندان شفاف نیستند . توضیح دیگر میتواند این است یا نادرست و مبهم . هردوی   



 
 باشد که فقدان سازگاری بین اطالعات و تصمیمات در سازمان ها بیانگر پیچیدگی سازمان هاست . 

ای متفاوت زندگی دنی کسانی که در سازمان ها اطالعات جمع آوری می کنند و کسانی که به تصمیم گیری می پردازند در دو  

[ 5. ] من گزاف بودن ، عمدتا شفاف نیست می کنند ، هزینه واقعی جمع آوری دانش ، ض  

 خالصه و نتیجه گیری

 ه کنند.ی گذشتبرای شفاف سازی فعالیت های سازمانی الزم است سازمان ها روش های مدیریتی را جایگزین روش های سنت

 وش ها و هبود ربساس آخرین تجارب جهانی صورت گیرد سازمان ها می توانند هم به در این مسیر اگر اقدامی اساسی بر ا

 ه کهر کشوری  د . درتوسعه خدمات خود همت گمارند و بهره وری افراد را زیر ذره بین گذارند و برای ارتقای آن کوشش کنن

 .رد مسئله رشد و توسعه در اولویت باشد ایجاد سازمان های کارآمد ضدفساد و شفاف نیز در اولویت قراردا
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