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چکیده
هدف :علیرغم گسترش راهکارها و ابزارهای متفاوت برای کنترل و کاهش فساد اداری در کشور ،باز هم
افشاگری به عنوان مهمترین عامل کشف فساد محسوب میشود .از اینرو ،هدف این پژوهش شناسایی و
رتبهبندی پیشایندهای رفتارهای افشاگری در سازمان است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد .در این راستا پس از
جستجو در پایگاههای علمی 44 ،مطالعه مرتبط استخراج و با بررسی آنها عوامل موثر بر افشاگری شناسایی
شد .سپس با استفاده از روش آنتروپیشانون ،وزندهی و رتبهبندی شاخصها صورت پذیرفت.
یافتههای پژوهش :نتایج نشان داد ارزش افشاگری ،مسئولیتپذیری ،هزینههای ناشی از افشاگری و مرکز
کنترل فرد مهمترین عوامل موثر بر افشاگری هستند.
محدودیتها و پیامدها :پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای رفتارهای افشاگری در سازمان پرداخته
است پژوهشهای آتی میبایست پسایندهای این رفتارها را مورد مطالعه قرار دهند.
پیامدهای عملی :بروز رفتارهای افشاگری در سازمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد .لذا این عوامل
برای مشارکت افراد در افشای تخلفات سازمانی میبایست شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرند.
ابتکار یا ارزش مقاله :دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهشها.
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Abstract
Purpose: In spite of developing different mechanism and tools for controlling
and decreasing administrative corruption in our country, Whistle-blowing is
still known as the most important factor for discovering the corruption.
Therefore, the purpose of this paper is identifying and ranking the predictors
of whistle‐blowing behaviors in organizations.
Design/ methodology/ approach: This paper was done through the Metasynthesis Analysis. For this purpose, after searching data bases, 44 related
researches were selected to extract factors affecting whistle‐blowing behaviors.
Therefore, weighting and ranking indexes was completed by taking ShannonEntropy method.
Research Findings: The result showed that whistle‐blowing value, personal
responsibility, cost of whistle‐blowing and center of control were the most
important factors affecting on whistle‐blowing behaviors.
Limitations & Consequences: The current paper was concentrated on
identifying the predictors of whistle‐blowing in organizations. Future papers
may be done to determine the consequences of whistle‐blowing.
Practical Consequences: Appearing whistle‐blowing behaviors in
organizations is determined by different factors. Therefore, these factors
should be identified in order to increasing employees’ participation in
disclosing organizational deviant
Innovation or value of the Article: Achieving a comprehensive model with
Meta-synthesis Approach as a pattern for other researches.
Paper Type: Research Paper
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Meta-Synthesis, Shannon-Entropy.

Received Date:2020-04-25

Acceptation Date: 2020-11-29

Publication Date:2021-03-21

Publisher: Iran – Tehran – Shahid Beheshti University – Faculty of Management & Accounting

jpap.sbu.ac.ir

مقدمه
سالهای اخیر ،سوتزنی( 1افشاگری) به عنوان سازوکاری برای افشای تخلفات و بعدی از فرهنگ سازمانی
تبدیل شده است ( .)Farooqi et al., 2017ورود این اصطالح به ادبیات ضد تقلب جهان از سازوکار مورد
استفاده پلیس انگلستان اقتباس شده است ،به این صورت که بر اساس یک سنت قدیمی ،پلیسهای گشتی
هنگام مشاهده خالفکار به دنبال وی میدویدند و در سوت خود می دمیدند تا دیگر همکاران را از وقوع جرم
آگاه کنند ) .(Izadpanah et al., 2016برخی اوقات گزارش تخلف ممکن است به صورت شایعه پراکنی و
بدون منبع موثق و با قصد قبلی در جهت اهداف مخربی مانند مقابله به مثل و انتقام جویی انجام شود ( Kafash

 )& Imani, 2018در حالیکه هدف افشاگر ارضای امیال شخصی خود نیست بلکه جلوگیری از ضرر و زیان
جانی و مالی به عموم و دیگران است .بر این اساس منظور از افشاسازی در این پژوهش ،افشای مثبت به دور
از تعصب یا نفرت در جهت ایزولهکردن سازمان از تخلف هایی است که به سازمان و حتی جامعه صدمه فیزیکی
و روحی روانی میزند.
فساد اداری ،بخشی از واقعیت ها و ابعاد تاریک زندگی سازمانی است که همه کشورها و سازمانها به نوعی از
آن رنج میبرند و تفاوت جوامع و سازمانها در این زمینه فقط در گستره و حجم فساد و نوع آن است
( .)Farhadinejad & Lagzian, 2011بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی شفافیت،)2019( 2
ایران از میان  180کشور در رتبه  146از نظر فساد اداری قرار گرفته است ،به گونهای که اگر آن را در طیفی به
مقیاس  1تا  10در نظر بگیریم ،میزان آن در حدود  2.6خواهد بود که این امر بیانگر میران باالی فساد در جامعه
ایران است .بر همین اساس ،ارائه راهکارهای مناسب برای برونرفت از این معضل اساسی ،از اهمیت و ضرورت
باالیی برخوردار است .در این راستا با وجود گسترش راهکارهای متفاوت برای کنترل و نظارت بر ادارات و
سازمانها  ،باز هم افشاسازی به عنوان مهمترین عامل کشف فساد محسوب میشود ( Izadpanah et al.,

 .) 2016رفتارهای افشا با رویکرد حل مسائل و مشکالت سازمان خصوصا معضل فساد سازمانی مطرح هستند
و تمایل کارکنان در بیان تخلفات و رفتارهای انحرافی زمانی که در سازمان با آن مواجه میشوند ،منوط به
وجود عوامل و زمینههای الزم جهت شکلگیری و بروز این رفتارهای مثبت میباشد .لذا گام نخست در جهت
شکل گیری و افزایش رفتارهای افشا در سازمان ،شناسایی عواملی است که به عنوان پیشآیند این رفتارها
میتوانند بر گرایش افراد به رفتارهای افشاگری تاثیرگذار باشند.
مطالعات قبلی به بررسی تاثیر عوامل موثر بر افشاگری پرداختهاند ( ;Gupta & Chaudhary, 2017
Kaptein, 2010; Seifert et al., 2010; Park et al., 2018; Latan et al., 2019; Owusu et al
) ،2020اما در این خصوص هر یک به صورت پراکنده به عوامل مختلفی اشاره کردهاند .با توجه به اهمیت

حیاتی این مبحث و نقش مهمی که پرداختن به آن در کاهش فساد و پیشرفت سازمان ،جامعه و کشور دارد ،در
این مقاله سعی شده است تا با بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در سازمان در سطوح

Whistle Blowing
Transparency International

1
2

PAP
(12 )1
page-35

شناسایی و رتبهبندی
پیشایندهای ...

page-36

مختلف شناسایی ،دسته بندی و اولویتبندی شده و زمینههای بررسی و مطالعات جدید در اختیار پژوهشگران
و مدیران سازمانها قرار گیرد.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم افشاگری

ریشه نظری افشاگری از نظریههای روانشناسی اجتماعی بر پایه رفتارهای فرا اجتماعی نشأت گرفته است
( .)Miceli et al., 2009افشاگری یک رفتار فرا اجتماعی و یک مکانیسم کنترل اجتماعی و داخلی است و در
مقولهی سازمانی به سخن گفتن ،حرف زدن ،افشای رازها ،زمزمهکردن ،سیگنال دادن و پردهبرداری از یک
عمل ناشایست اطالق میشود ( .)Alleyne et al., 2018برخی نیز افشاگری را به معنای افشای عمدی
اطالعات مرتبط با فعالیتهای غیر قانونی ،غیر اخالقی و تبعیضآمیز میدانند ( .)Hersh, 2002یک افشاگر در
سازمان ،شخصی است که استثمار ،کاله برداری ،فساد ،جرایم و تخلفات را به ویژه در زمینه اخالقیات فاش
میکند .افشاگری شبکه پیچیدهای از تعهد ،صداقت ،وفاداری و وظیفهشناسی کارمند است ( Farooqi et al.,

 )2017و به عنوان یک پدیده پیچیده شناخته میشود که توسط متغیرهای مختلف شخصیتی ،سازمانی و
موقعیتی در یک سازمان دولتی و خصوصی ،گروههای حرفهای و گروههای مدیریتی بررسی میشود ( Keenan,

.)2007
افشاگری اولین بار به مفهوم امروزی به اتو اتوپکا 3کارمند اداره امنیت اطالق شد که اسناد طبقهبندی شده و
رسمی در مورد خطرات امنیتی در دولت جدید را در اختیار سنا قرار داد ( .)Miller, 2013بعد از اتو اتوپکا
( )1963مقولهی افشاگری گسترش یافت که از این میان میتوان به سرپیکو 4مامور پلیسی که رشوهخواری
همکاران خود را رسوا کرد ،دنیل الزبرگ 5نویسنده گزارشات محرمانه پنتاگون که مردم را از طریق نیویورک
تایمز از مخفیکاری دولت آمریکا در مورد جنگ ویتنام آگاه کرد و فرانک کمپس 6مهندس طراح ارشد شرکت
فورد 7که از عدم ایمنی باک سوخت خودروها و عدم اطالعرسانی این معضل در بازاریابی شرکت سخن گفت،
اشاره کرد ( .)Watts and Buckley, 2015این مبحث در اوایل دهه  1980توسط محققانی چون میسلی و
نیر 8وارد ادبیات مدیریت و حوزه رفتار سازمانی شد و این دو با تحقیقی با عنوان «ارتباط بین باور ،جایگاه
سازمانی و سوتزنی» ،اولین پژوهش در زمینه افشاگری را انجام دادند (.)Miceli & Near, 1984
عوامل موثر بر افشاگری

سالمت سازمانی به دنبال تداوم و بقای سازمان است و عامل بسیار مهمی برای تسهیل و تسریع رسیدن به
اهداف و رسالت سازمان محسوب می شود ( .)Azab Daftar & Rajabi, 2019بر این اساس توسعه رفتارهای
3
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افشاگری در جهت آشکار نمودن فساد و مقابله با آن میتواند منجر به بهبود سالمت و رشد و بالندگی سازمان
شود .از سه دهه قبل با تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل شد که عوامل موثر بر تمایل افراد به افشاگری
تنها پدیدههای خارج سازمان نیستند ،بلکه شامل عوامل درونسازمانی و فردی نیز میباشند .بهصورتی که
افشاگری تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون ساختار سازمان ،فرهنگ ،قانون ،تصمیمگیری و ریسک ،متغیرهای
شخصیتی و اخالقیات قرار دارد ( .)Keenan, 2007بررسی پیشینه پژوهش در حیطه موضوع نشان داد عوامل
موثر بر افشاگری در سازمان توسط پژوهشگران مختلف عمدتاً در چهار دسته محیطی ( Tavakoli et al.,
 ،)2003; Keenan 2007; Park et al., 2008; Pillay, 2014فردی ( ;Ahern & McDonald, 2002
 ، )Park et al., 2008; Park & keil, 2009; Alleyne et al., 2013سازمانی ( & King, 1999; Park
 )Keil, 2009; Zhang et al., 2009و موقعیتی ;(Miceli & Near, 1985; King, 1997; Pillay, 2014

) Park et al., 2018قرار گرفتهاند و در برخی پژوهشها نیز عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری دستهبندی
نشده و به صورت موردی مطرح شدهاند ;(Kaptein, 2010; Seifert et al., 2010; Park et al., 2018

) . Latan et al., 2019; Valentine & Godkin, 2019بر این اساس تاکنون دستهبندی جامعی از عوامل
موثر بر ر فتارهای افشاگری در سازمان ارائه نشده است .لذا در پژوهش حاضر با اقتباس از مطالعات قبلی و با
رویکردی جامع عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در چهار دسته فردی ،محیطی ،سازمانی و موقعیتی مورد
مطالعه قرار گرفته و عوامل ذیل هر کدام از دستهبندیهای مذکور نیز کاملتر شدند .در ادامه تعریف هر عامل
و نوع تاثیر آن به طور خالصه ذکر شده است.
عوامل محیطی

این دسته شامل عوامل مؤثری می باشد که از طریق محیط خارج سازمان بر تمایالت فرد به افشاگری اثر
می گذارند .گسترش رفتار افشا در میان افراد جامعه مستلزم فرهنگسازی در جهت عدم پذیرش توزیع نابرابر
قدرت ،داشتن برنامه بلندمدت و استراتژیک برای پیشبرد جامعه و کاهش ریسکپذیری در خصوص خطرات
میباشد ) .(Park et al., 2008در جوامع جنگجو و تهاجمی به دلیل مردگرایی باال و گرایش به توفیق ،تمایل
افراد به رفتارهای فرا اجتماعی همچون افشاگری بیشتر است ( .)Tavakoli et al., 2003همچنین فاصله
قدرت کم و عدم پذیرش توزیع نابرابر قدرت توسط افراد جامعه باعث زیربار نرفتن آنها در هنگام مشاهده
تخلف و در نهایت افزایش میزان افشاگری در خصوص تخلف میشود ) .(Keenan,2007بستر قانونی جامعه
نیز در تصمیم گیری افراد بسیار تاثیرگذار است ،زیرا عالوه بر کاهش ترس از هزینههای افشاگری همچون
تالفی ،زندان ،اخراج و تنزل رتبه ،می تواند نوعی مشوق مالی برای آنها فراهم آورد ).(Miceli et al., 2009
وجود قوانین محافظت از افشاگر و دادن درصدی از مبلغ فساد کشف شده به عنوان پاداش به او نیز موجب
افزایش تمایل به افشاگری میشود (.)Latan et al., 2018

عوامل فردی

براساس عوامل فردی می توان کارمندانی که بالقوه افشاگر هستند را به افشاگران بالفعل تبدیل کرد ،کارکنانی
استخدام کرد که احتمال بروز چنین رفتارهایی در آنها بیشتر باشد و در نهایت برای کارهای با ماهیت بازرسی،
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افرادی را انتخاب کرد که راحتتر دست به افشاگری میزنند (.)Park et al., 2008; Alleyne et al., 2018
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به عنوان نمونه افزایش سن به دلیل کاهش وابستگی فردی و شغلی ،رتبهی باالتر شغلی فرد و ترس کمتر وی
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از عواقب ناشی از افشاگری ) (Gupta & Chaudhary, 2017و سطح تحصیالت باال به دلیل کاهش وابستگی
به سازمان و به عبارتی دیگر داشتن فرصتهای شغلی مشابه و حتی بهتر ( Miceli & Near, 1984; Pillay

 )et al., 2015تمایالت به افشاگری را افزایش میدهد .همچنین نتایج بررسیها نشان میدهد جایگاه شغلی
) (Keenan, 2007; Pillay, 2014و نگرشهای فردی ( Lattan et al., 2019; Valentine & Godkin,

 )2019ویژگیهای شخصیتی نظیر مرکز کنترل درونی ) ،(Curtis & Taylor,2008عدموابستگی فردی
) (Alleyne et al., 2018و همچنین ویژگیهای رفتاری نظیر رفتار شهروندی سازمانی & (Cassematis

) Wortley, 2012نیز میتوانند بر تمایل افراد به افشای تخلفات در سازمان تاثیرگذار باشد.
عوامل سازمانی
مقولهی سوم ،عوامل سازمانی مؤثر بر افشاگری در سازمان میباشد ،همچون فرهنگ سازمانی (Zhang et
) ،al., 2009ساختار سازمانی ( ،)King, 1999پشتیبانی رهبری و مدیریت ( Magnus & Viswesvaran,

 )2005; Meyer et al., 2013; Cheng et al., 2019و قابلیت اجرایی فرهنگ و اصول فرهنگی که باعث
بروز رفتارهای اخالقی همچون فسادستیزی و افشاگری در سازمان میشود (Kaptein, 2010; Farooqi et

) .al., 2017عالوه بر این ارزش رفتار افشاگری در طبقات مختلف سازمان نیز تاثیر مستقیمی بر تمایل کارکنان
بر افشاگری دارد ( .)Latan et al., 2018پیگیری گزارشات دریافت شده از افشاگر ( ;Seifert et al., 2010

 ،)Park et al., 2018مقررات مرتبط با نحوهی برخورد با متخلف ()Keenan, 2007; Owusu et al., 2020
و ایجاد کانال مخصوص گزارشدهی ،افشاگری در سازمان را افزایش میدهد ) .(Miceli et al.,2009همچنین
تجانس فرهنگ سازمانی با ارزشهای ذهنی مدیریت باعث میشود مدیر به قواعد و اصول فرهنگ سازمانی
پایبند باشد که این پایبندی و تعهد به طور مستقیم بر تمایل افراد به افشاگری تاثیر میگذارد ( Kaptein,

.)2010; Farooqi et al., 2017
عوامل موقعیتی

در این مقوله عمال موقعیت موجود است که تمایل افراد را به افشاگری کاهش یا افزایش میدهد؛ البته اگر نهاد
ناظر به گونهای عمل کند که افشاگر از انتقامها و تالفیهایی همچون تهدید ،تنزلرتبه ،اخراج ،زندان و ...
هراسی نداشته و عواقب و تهدیدات شدیدی پیش روی خود نبیند ،تمایل به افشاگری در وی به شدت افزایش
مییابد .میزان شدت و عمق تخلف انجام شده ( ،)Pillay, 2014; Latan et al., 2018;2019میزان اهمیت
تخلف ادراک شده توسط افشاگر ،که مبتنی بر جدیّت عمل میباشد (Gupta & Chaudhary, 2017; Park
) ، et al., 2018; Latan et al., 2019دسترسی به اطالعات (Miceli et al., 2009; Owusu et al.,

) ،2020هزینههای ناشی از افشاگری ( )Seifert et al., 2010; Motarjemi, 2017و فرصت افشاگری
) (Latan et al., 2019از جمله عواملی است که در این دسته بر تمایل افراد به گزارش تخلفات مشاهده شده
در سازمان تاثیرگذار است.

روش پژوهش
فراترکیب ،روشی کیفی و یکی از اقسام فرامطالعه و به معنای تحلیل کیفی محتوای مطالعات اولیه است .این
روش یافتهها و نتایج مطالعات دیگر را که دارای موضوع مشابه و مرتبطی هستند ،تحلیل و جمعبندی میکند
و با توجه به ارتباط آنها با پرسش پژوهش شکل میگیرد ( .)Zimmer, 2006برای جستجوی مطالعات منتشر
شده ،کلیدواژهها در بازه زمانی  2020-1984در پایگاههای علمی معتبر بررسی شدند .به دلیل اینکه مفهوم
افشاگری در سازمان اولین بار اوایل دهه  1980با مطالعهای تحت عنوان «ارتباط بین باور ،جایگاه سازمانی و
سوتزنی» وارد ادبیات مدیریت شد ( ،)Miceli & Mear, 1984این محدوده زمانی در نظر گرفته شد .روش
نمونهگیری در پژوهش حاضر نظری است .این پژوهش را میتوان از حیث روش در گروه پژوهشهای توصیفی
و کیفی ،از نوع فراترکیب و از نظر هدف توسعهای -کاربردی و از نظر چگونگی بدست آوردن دادههای مورد
نیاز از نوع غیرآزمایشی دانست .همچنین از آنجایی که این پژوهش به بررسی دادههای مرتبط در مقطعی از
زمان میپردازد ،از نوع پژوهشهای مقطعی محسوب میشود .در این پژوهش از ابزارهای مطالعه کتابخانهای
و وبگردی استفاده شده است.
مراحل پژوهش فراترکیب

در این تحقیق از مراحل سندلوسکی و باروسو )2007( 9جهت دستیابی به اهداف تحقیق استفاده شده است .در
راستای هدف تحقیق که شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در سازمان میباشد ،مراحل فوق به شرح
زیر انجام شده است.
گام اول :تنظیم سوال پژوهش
شناسایی و گروهبندی عوامل موثر بر افشاگری که موضوع پژوهش حاضر است از طریق پاسخگویی به سواالت
جدول ( )1حاصل شده است.
جدول  .1سواالت پژوهش

چه چیزی (ٌ)What

سوالهای پژوهش
عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری کدامند؟

شاخص ها

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه برای دستیابی به این عوامل چیست؟

پاسخ ها
شناسایی عوامل از طریق پیشینه
پژوهش
همه پایگاه های علمی قابل استناد

()Who
محدوده زمانی()When

عوامل مربوط به چه دوره زمانی بررسی و جستجو شدند؟

 1984تا 2020

چگونه ()How

اهمیت عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در سازمان
چگونه است؟

رتبهبندی عوامل از طریق آنتروپی
شانون

Sandelowski
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گام دوم :بررسی نظاممند متون
فراترکیب مستلزم بازنگری دقیق و عمیق مطالعات گذشته و ترکیب نتایج آنها است و جامعه مورد مطالعه آن
نیز پایگاههای علمی قابل استناد پیرامون موضوع مورد نظر میباشد ( .)Zimmer, 2006بر این اساس در
پژوهش حاضر ،پایگاههای علمی بر اساس کلیدواژههای متنوعی از جمله رفتارهای افشا ،سوتزنی ،فساد اداری،
رفتار فرانقش ،رفتار فرا اجتماعی و سکوت کارکنان ،مورد بررسی قرار گرفت .در نتیجه جستجو با استفاده از
واژههای کلیدی مورد نظر  133مقاله 4 ،کتاب و  2پایاننامه مرتبط با واژهها یافت شد .واژههای کلیدی به دو
زبان انگیسی و فارسی جستجو شدند .به منظور دستیابی به اشباعنظری همه پژوهشهای منتشر شده از
سال 1984تا  2020میالدی بررسی شدند.
گام سوم :جستجو و انتخاب پژوهشهای مناسب
در این مرحله از تحقیق برای رسیدن به اهداف تعیین شده و گزینش منابع مرتبط با پژوهش 139 ،مطالعه
بدست آمده در مراحل قبلی چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت .بخشی از مطالعات به دلیل عنوان ( ،)10چکیده
( )36و محتوای غیرمرتبط ( )49حذف شدند و در نهایت  44مطالعه جهت استخراج عوامل موثر بر رفتارهای
افشاگری در سازمان باقی ماندند .در میان این مطالعات  38مقاله 4 ،کتاب و  2پایاننامه وجود داشت.
گام چهارم :استخراج اطالعات متون منتخب
محتوای  44مقاله ی انتخابی بررسی شد و فاکتورهایی که به عنوان عوامل اثرگذار بر بروز رفتارهای افشاگری
در سازمان شناخته شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفت.
جدول .2عوامل موثر بر افشاگری در سازمان
کدها

محققین(سال)

سطح تحصیالت

Miceli & Near (1984); Skivenes & Trygstad (2010); Pillay et al.
)(2015); Gupta & Chaudhary (2017); Oran & Unsar (2020
;)Magnus & Viswesvaran (2005); Reckers & Lowe (2010
)Cassematis & Wortley (2012); Gupta & Chaudhary (2017

جایگاه حرفهای

)Miceli & Near (1984
Sims & Keenan (1998); Magnus & Viswesvaran (2005); MacNab
)& Worthley (2008); Gupta & Chaudhary (2017
;)MacNab & Worthley (2008); Skivenes & Trygstad (2010
)Cassematis & Wortley (2012); Gupta & Chaudhary (2017
;)Magnus & Viswesvaran (2005); Skivenes & Trygstad (2010
)Pillay (2014); Gupta & Chaudhary (2017); Oran & Unsar (2020

تجربه مدیریتی

)MacNab & Worthley (2008

مسئولیتپذیری شخصی

)Alleyne et al. (2018); Latan et al. (2018

مسئولیتپذیری شغلی

)Magnus & Viswesvaran (2005

مرکز کنترل

Miceli et al. (2009); Curtis & Taylor (2008); Gupta & Chaudhary
)(2017

سطح پرداخت

)Miceli & Near (1984

عدم وابستگی فردی

)Alleyne et al. (2018); Arizi & Manjughi (2013

توانمندسازی کارکنان

)Gupta & Chaudhary (2017

سن
جنسیت
سابقه کار
جایگاه شغلی

محققین(سال)

کدها
آموزش افراد
تصویب قانون
خطمشی سازمانی مشخص
علنیکردن خطمشی سازمان
مقررات سازمانی

)Sims & Keenan (1998

PAP
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کانالهای افشا

)Miceli et al. (2009
)Alinaghian et al. (2016

استقالل افشاگر
عدموابستگی شغلی
دسترسی به منابعقدرت
سیستم حفاظت از هویت
بازرسی و پیگیری تخلفات
بیهودگی گزارش
سیستم بررسی تخلف
سیستم گزارشدهی کارآمد
سند موثق در مورد تخلف
مشاهده مستقیم تخلف
رضایتشغلی
اشتیاق به زندگیکاری
مثبتاندیشی
شادیدرونی
عدالت سازمانی
رابطه جایگزینی عدالت/وفاداری
تعامل منصفانه
عدالت رویهای
عدالت تعاملی
ارزش افشاسازی در دید سازمان
وجهه بد افشا از دید همکاران

)Alleyne et al. (2018); Latan et al. (2018

)Stansbury & Victor (2009

هنجارهای گروهی

)Alinaghian et al. (2016); Latan et al. (2018

)Miceli et al. (2009
)Keenan (2007

)Callahan et al. (2002

)Miceli & Near (1984); Oran & Unsar (2020
)Skivenes & Trygstad (2010
)Curtis & Taylor (2008
)Miceli et al. (2009
)Mayer et al. (2013
)Alinaghian et al. (2016
)Seifert et al. (2010
)Miceli et al. (2009
)Miceli et al. (2009
)Magnus & Viswesvaran (2005
)Miceli & Near (2009
)Miceli et al. (2009); Zhang et al. (2009
)Reckers & Lowe (2010
)Alinaghian et al. (2016
)Waytz et al. (2013
)Seifert et al. (2010
)Victor et al. (2009
)Victor et al. (2009
)Gupta & Chaudhary (2017

انطباق افشاسازی با ارزش ذهنی
مدیریت
ارزشمندی در دید افشاگر
تمایل سازمان به افشاگری

)Magnus & Viswesvaran (2005

تمایل به افشاگری

)Keenan (2007

)Miceli et al. (2009
)Sims & Keenan (1998

مشکلساز بودن افشاگر از دید
همکاران
ارزشهای فرهنگی سازمان
ارزشهای اخالقی سازمان

)Kafash & Imani (2018

قضاوت اخالقی

& Magnus & Viswesvaran (2005); Latan et al. (2019); Valentine
)Godkin (2019

سبک اخالقی
شدت تخلف

)Curtis & Taylor (2008
)Curtis & Taylor (2008); Pillay (2014

شدت اخالقی ادراک شده

Latan et al. (2018); Latan et al. (2019); Valentine & Godkin
)(2019

)Stansbury & Victor (2009
)Pillay et al. (2015
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)محققین(سال
; Alinaghian (Miceli et al. (2009); Magnus & Viswesvaran (2005
et al. (2016); Gupta & Chaudhary (2017); Latan et al. (2019)

کدها
اهمیت تخلف

Alleyne et al. (2018); Latan et al. (2018)

فرهنگ اخالقی سازمان
صمیمیت
همبستگی کارکنان
کارگروهی
حمایت مدیریت ارشد از افشاگری
حمایت سازمانی

Magnus & Viswesvaran (2005); Alinaghian et al. (2016); Cheng
et al., (2019)

حمایت سرپرست از افشاگری

Rothschild & Miethe (1999)

نوع مدیریت سازمان

King (1999)

ساختار سازمان

Fakhari & Mohammadi (2018)

تمرکز در ساختار سازمانی
انگیزه دادن به کارکنان (پاداش به
)افشاسازی

Zhang et al. (2009)
Alinaghian et al. (2016)
Callahan et al. (2002)
Alinaghian et al. (2016)
Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017); Gupta & Chaudhary (2017)

Miceli et al. (2009); Alinaghian et al. (2016); Schmolke & Utikal
(2018); Latan et al. (2019)
Alleyne et al. (2018); Gupta & Chaudhary (2017); Latan et al.
(2018)

هزینههای ناشی از افشاگری

Seifert et al. (2010)

پیامدهای منصفانه

Latan et al. (2019)

تهدید افشاگر

Cassematis & Wortley (2012); Mayer et al. (2013); Pillay (2014);
Schmolke & Utikal (2018)

ترس از تالفی متخلف و سازمان

Gupta & Chaudhary (2017)

Cassematis & Wortley (2012)

اندازه سازمان
شخصیت فرانقش
عقالنیت
اعتماد به سازمان
اعتماد به مدیریت

Park et al. (2008); Alleyne et al. (2018); Latan et al. (2018)

نگرش

Tavakoli et al. (2003)

فاصله قدرت

Tavakoli et al. (2003)

Magnus & Viswesvaran (2005); Gupta & Chaudhary (2017)

مردگرایی
اجتناب از عدم اطمینان باال
جمعگرایی
قدرت متخلف
پست متخلف
جهتگیری بلندمدت
جو سازمانی

Magnus & Viswesvaran (2005)

نسبت داشتن افشاگر با متخلف

Magnus & Viswesvaran (2005)

Park et al. (2008)

عملکرد شغلی افشاگر
دلبستگی به سازمان
جامعه رابطهمحور
خودکارآمدی
فرهنگ ملی

Miceli et al. (2009); Watts & Buckley (2015)

توسعه هویت اخالقی

Reckers & Lowe (2010)

برانگیختگی
عدم تحمل ابهام و فساد

Miceli et al. (2009)
Latan et al. (2019)
Callahan et al. (2002); Curtis & Taylor (2008)

Tavakoli et al. (2003); Pillay (2014)
Tavakoli et al. (2003); Zhuang et al. (2005); Keenan (2007)
Chung et al. (2004)
Alinaghian et al. (2016); Gupta & Chaudhary (2017)
Zhuang et al. (2005)

Gupta & Chaudhary (2017)
Keenan (2007)
MacNab & Worthley (2008)

Reckers & Lowe (2010)

شناسایی و رتبهبندی
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محققین(سال)

کدها
برونگرایی
سازگاری شخصی و توافق پذیری
شفافیت فرهنگی
وضوح استانداردهای سازمان
وضوح فرهنگی
تجانس
انعطافپذیری

)Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017

قابلیت اجرا

)Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017

عضویت در اتحادیه

)Skivenes & Trygstad (2010

رفتار شهروندی سازمانی

)Cassematis & Wortley (2012

تعهد سازمانی

)Gupta & Chaudhary (2017); Kafash & Imani (2018

وفاداری سازمانی
رهبری اخالقی سازمان
اخالق شخصی و حرفهای
حساسیت اخالقی
شجاعت اخالقی
کنترل رفتاری ادراک شده
پرخاشگری

)Pillay (2014

)Arizi & Manjughi (2013

عزتنفس

)Arizi & Manjughi (2013

احساس گناه و اضطراب

)Arizi & Manjughi (2013

خود ابرازی

)Arizi & Manjughi (2013

فرصت افشاگری

)Latan et al. (2019

اهمیت خطا در سازمان
آگاهی اخالقی

)Alinaghian et al. (2016
)Latan et al. (2019

قوانین کشور

)Miceli et al. (2009); Latan et al. (2018

)Bjorkelo et al. (2010
)Bjorkelo et al. (2010
)Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017
)Gupta & Chaudhary (2017
)Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017
)Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017

)Mayer et al. (2013
)Pillay (2014
)Watts & Buckley (2015
)Watts & Buckley (2015
)Alleyne et al. (2018); Latan et al. (2018

گام پنجم :تجزیه ،تحلیل و ترکیب
در این پژوهش ابتدا تمام عوامل استخراج شده از مطالعات پیشین به عنوان کد در نظر گرفته شد ،سپس به
صورت مفهومی هر یک از کدها ،دستهبندی شدند .در نهایت بر اساس تحلیل صورت گرفته به کمک روش
تحلیل محتوا بر روی  44مطالعه انتخاب شده در مجموع  4مقوله 14 ،تم و  68کد برای عوامل موثر بر افشاگری
یافت شد .در جدول ( )3کدهای نهایی استخراج شده مرتبط با مقوله و مفهوم ،به همراه منابع استخراج کدها
نشان داده شدهاند.
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 مقولهبندی یافتهها.3 جدول
)محققین(سال
Tavakoli et al. (2003)

کدها
رابطهمحور بودن جامعه
مردخوئی

Brody et al. (1999); Tavakoli et al. (2003); Zhuang et al.
(2005); Keenan (2007)

جمعگرایی

Tavakoli et al. (2003); Pillay (2014)

اجتناب از عدم اطمینان

Tavakoli et al. (2003)
Zhuang et al. (2005)

فاصله قدرت
جهتگیری بلند مدت

Miceli et al. (2009); Latan et al. (2018)

قوانین کشور

Keenan (2007)

Magnus & Viswesvaran (2005); Reckers & Lowe
(2010); Cassematis & Wortley (2012); Gupta &
Chaudhary (2017)
Sims & Keenan (1998); Magnus & Viswesvaran (2005);
MacNab & Worthley (2008); Gupta & Chaudhary
(2017)
Miceli & Near (1984); Skivenes & Trygstad (2010);
Gupta & Chaudhary (2017); Oran & Unsar (2020)
MacNab & Worthley (2008); Skivenes & Trygstad
(2010); Cassematis & Wortley (2012); Gupta &
Chaudhary (2017)

سطحتحصیالت
سابقهکار

Miceli et al. (2009); Curtis & Taylor (2008); Gupta &
Chaudhary (2017)
Alleyne et al. (2018); Arizi & Manjughi (2013)

مرکز کنترل

Latan et al. (2019)

عدم وابستگی فردی
عدم تحمل ابهام
توافق پذیری
عزت نفس
شخصیت فرا اجتماعی
برونگرایی
رفتار شهروندی سازمانی
کنترل رفتاری ادراک شده
عقالنیت

Magnus & Viswesvaran (2005); Alleyne et al. (2018);
Latan et al. (2018)

مسئولیتپذیری

MacNab & Worthley (2008)

خودکارآمدی
خود ابرازی
شجاعت اخالقی
پرخاشگری
جایگاه شغلی

Arizi & Manjughi (2013)
Miceli et al. (2009)
Bjorkelo et al. (2010)
Cassematis & Wortley (2012)
Alleyne et al. (2018); Latan et al. (2018)

Arizi & Manjughi (2013)
Watts & Buckley (2015)
Arizi & Manjughi (2013)
Magnus & Viswesvaran (2005); Skivenes & Trygstad
(2010); Pillay (2014); Gupta & Chaudhary (2017); Oran
& Unsar (2020)
MacNab & Worthley (2008)

عضویت در اتحادیه
تجربه مدیریتی

Miceli & Near (1984); Alleyne et al. (2018); Latan et al.
(2018)

استقالل افشاگر

Zhang et al. (2009); Reckers & Lowe (2010)
Magnus & Viswesvaran (2005); Curtis & Taylor (2008);
Valentine & Godkin (2019)

مثبت اندیشی

Skivenes & Trygstad (2010)

مقوالت

قضاوت اخالقی

... پیشایندهای
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بستر فرهنگی
جامعه
عوامل
محیطی
بستر قانونی جامعه

جنسیت

سطح پرداخت

Bjorkelo et al. (2010)

تمها

سن

Miceli & Near (1984)

Reckers & Lowe (2010)

شناسایی و رتبهبندی

ویژگیهای جمعیت
شناختی

ویژگیهای
شخصیتی
عوامل
فردی

عوامل رفتاری

عوامل شغلی

نگرشهای فردی

)محققین(سال
Magnus & Viswesvaran (2005)

PAP

Pillay (2014); Gupta & Chaudhary (2017)
Kafash & Imani (2018)
Arizi & Manjughi (2013)

12 )1(

Reckers & Lowe (2010)
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Miceli et al. (2009); Pillay (2014); Watts & Buckley
(2015)
Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017)
Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017)

Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017)

کدها
رضایت شغلی

تمها

تعهد سازمانی
احساس اضطراب و گناه
برانگیختگی نسبت به
تخلف
حساسیت اخالقی
شفافیت فرهنگی
قابلیت تغییر فرهنگ
سازمانی
قابلیت اجرای فرهنگ
سازمانی

Miceli et al. (2009); Sims & Keenan (1998); Magnus &
Viswesvaran (2005); Stansbury & Victor (2009);
Alinaghian et al. (2016); Latan et al. (2018); Kafash &
Imani (2018)

ارزش افشاسازی در
سازمان

Callahan et al. (2002); Alinaghian et al. (2016)

همبستگی کارکنان

Callahan et al. (2002); Curtis & Taylor (2008);
Cassematis & Wortley (2012)
Magnus & Viswesvaran (2005); Gupta & Chaudhary
(2017)

مدیریت/اعتماد به سازمان

فرهنگ سازمانی

جو سازمانی

Kaptein (2010); Farooqi et al. (2017)

تجانس فرهنگ سازمانی با
ارزشهای مدیریت

Miceli et al. (2009); Seifert et al. (2010); Mayer et al.
(2013); Alinaghian et al. (2016)

بازرسی و پیگیری تخلفات

Sims & Keenan (1998); Callahan et al. (2002); Keenan
(2007); Alinaghian et al. (2016)

-مقررات سازمانی و خط
مشی مشخص

Miceli et al. (2009); Kaptein (2010); Alinaghian et al.
(2016); Farooqi et al. (2017)

کانالهای مشخص افشا

عوامل
سازمانی

Rothschild & Miethe (1999)

سیستم حفاظت از هویت
افشاگر
نوع مدیریت شرکت

Fakhari & Mohammadi (2018)

تمرکز سازمانی

Gupta & Chaudhary (2017)

اندازه سازمان

Miceli et al. (2009)

توانمندسازی کارکنان

Miceli et al. (2009); Alinaghian et al. (2016); Schmolke
& Utikal (2018); Latan et al. (2019)

پاداش افشاسازی

Seifert et al. (2010); Waytz et al. (2013)
Alinaghian et al. (2016)

عدالت سازمانی

Magnus & Viswesvaran (2005); Alinaghian et al.
(2016), Cheng et al. (2019)

رویکردهای
 مدیریت/رهبری

Mayer et al. (2013)

حمایت سرپرست از
افشاگری
حمایت مدیریت ارشد از
افشاگری
رهبری اخالقی سازمان

Curtis & Taylor (2008); Pillay (2014); Latan et al.
(2018); Valentine & Godkin (2019)

شدت تخلف

ماهیت تخلف

Curtis & Taylor (2008)

Kaptein (2010); Alleyne et al. (2018); Farooqi et al.
(2017); Gupta & Chaudhary (2017); Latan et al.
(2018)

مقوالت

عوامل ساختاری

مکانیزمهای
انگیزشی منابع
انسانی

کدها

محققین(سال)

پیشایندهای ...

اهمیت تخلف

;)Miceli et al. (2009); Magnus & Viswesvaran (2005
;)Alinaghian et al. (2016); Gupta & Chaudhary (2017
)Latan et al. (2019
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نسبت داشتن افشاگر با
متخلف

)Magnus & Viswesvaran (2005

شناسایی و رتبهبندی

مقوالت

عوامل
موقعیتی

تمها

موقعیت متخلف

قدرت متخلف
ترس از تالفی متخلف

موقعیت افشاگر

& Chung et al. (2004); Alinaghian et al. (2016); Gupta
)Chaudhary (2017
;)Cassematis & Wortley (2012); Mayer et al. (2013
)Pillay (2014); Schmolke & Utikal (2018

دسترسی به اطالعات
مشاهده مستقیم تخلف

)Miceli et al. (2009
)Miceli et al. (2009
& Seifert et al. (2010); Alleyne et al. (2018); Gupta
)Chaudhary (2017); Latan et al. (2018; 2019
)Latan et al. (2019

هزینههای افشاگری
فرصت افشاگری

گام ششم :کنترل کیفی
برای کنترل کیفی تمهای استخراجی از مقایسه نظر پژوهشگر با دو خبره استفاده شد .زمانیکه دو رتبهدهنده،
پاسخ را رتبهبندی می کنند ،برای ارزیابی میزان توافق بین این دو از شاخص کاپای کوهن استفاده میشود.
مقدار این عدد بین صفر تا یک است و هرچقدر به یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده توافق باالتر بین دو
پاسخدهنده میباشد.
جدول . 4خالصه محاسبات ضریب کاپای کوهن
پاسخگوی اول
پاسخگوی

موافق

دوم

مخالف

جمع

جمعکل

موافق

مخالف

10
1

0
2

10
3

11

2

13

ضریب کاپا
0.755

سطح معنیداری
0.005

طبق جدول باال ،برای این پژوهش ضریب کاپای کوهن  0.775در سطح معناداری  0.005بدست آمد و کیفیت
تمهای استخراجی تایید شد.
گام هفتم :یافتههای پژوهش (تجزیه و تحلیل کمی دادهها از طریق آنتروپیشانون)
روش آنتروپی شانون را میتوان روش تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمی قلمداد کرد .در این روش ابتدا
فراوانی هر کد ) (nبدست آمده و سپس با استفاده از فرمولهای ریاضی ( )1و ( )2بهنجار شده است.
r

فرمول .)1

nij = ∑m ij r

فرمول .)2

∑m
i=1 nij . ln nij

i=1 ij

در مرحله بعد مقادیر عدم اطمینان حاصل از هر کد و به دنبال آن فاصله هر شاخص از آنتروپی آن به ترتیب با
استفاده از فرمولهای ( )4( ،)3و ( )5محاسبه شد.

Ej = −k ∑m
i=1 nij . ln nij

فرمول .)3

PAP

فرمول k = 1⁄ln m .)4

فرمول .)5

(12 )1
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dj = 1 − Ej

در مرحله آخر وزن هر کد با استفاده از فرمول ( )6محاسبه شد .فن آنتروپی شانون یکی از روشهایی است که
برای تعیین وزن عناصر مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به وزنهای بهدست آمده از شاخصها در این مرحله،
شاخص هایی که پراکندگی بیشتری دارند ،نسبت به دیگر شاخصهای هم ردیف از اهمیت بیشتری برخوردار
بوده و تاثیر آنها در انتخاب گزینه بهینه بیشتر است.
فرمول .)6

dj

wj = ∑n

j=1 dj

در این محاسبات ،کدهایی که یکبار تکرار شدهاند ،به دلیل اینکه مقدار بهنجار شده آنها صفر میباشد
( ،)Ln(1)=0از محاسبات کنار گذاشته شده و محاسبات دیگر کدها در جدول ( )5ذکر شده است.
جدول .5مدل نهایی پژوهش به همراه مقادیر محاسبه شده و رتبهبندی کدها ،تمها و مقوالت از طریق
آنتروپیشانون

مقوالت

عوامل
محیطی
(رتبه)4:

تمها

کدها

فراوانی

.1بستر
فرهنگی جامعه
(رتبه)10:
.2بستر قانونی
جامعه
(رتبه)11:

جمعگرایی
اجتناب از عدم
اطمینان

4

-2.1619

2

-0.5404

.1ویژگیهای
جمعیت
شناختی
(رتبه)2:

عوامل
فردی
(رتبه)1:

عدم

.2ویژگیهای
شخصیتی
(رتبه)6:
.3عوامل
رفتاری
(رتبه)6:
.4عوامل شغلی
(رتبه)7:

اطمینان Ej

ضریب

رتبه

رتبه

اهمیت

در

در

Wj

0.0246

تم
1

مقوله
1

5

0.012

2

2

7

رتبه
کل

قوانین کشور

2

-0.5404

0.012

1

2

7

سن

5

-3.1373

0.0322

1

3

4

جنسیت

5

-3.1373

0.0322

1

3

4

سطح تحصیالت

4

-2.1619

0.0246

2

4

5

سابقه کار

5

-3.1373

0.032

1

3

4

مرکز کنترل
عدموابستگی فردی
برونگرایی
کنترل رفتاری
ادراک شده

6
2
2

-4.1913
-0.5404
-0.5404

0.0404
0.012
0.012

1
2
2

2
6
6

3
7
7

2

-0.5404

0.012

2

6

7

مسئولیتپذیری

8

-6.4857

0.0583

1

1

2

جایگاه شغلی
استقالل افشاگر
مثبتاندیشی

5
4
3

-3.1373
-2.1619
-1.2849

0.0322
0.0246
0.0178

1
2
3

3
4
5

4
5
6

مقوالت

تمها

.5نگرشهای
فردی
(رتبه)3:

شناسایی و رتبهبندی
پیشایندهای ...
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.1فرهنگ
سازمانی
(رتبه)1:

عوامل
سازمانی
(رتبه)2:

.2عوامل
ساختاری
(رتبه)4:

عدم

ضریب

رتبه

رتبه

اهمیت

در

در

0.0246
0.012
0.0322
0.0246
0.0178

تم
2
4
1
2
2

مقوله
4
6
3
4
4

5
7
4
5
6

3

5

7

5

7
1

رتبه

کدها

فراوانی

قضاوت اخالقی
رضایتشغلی
تعهدسازمانی
حساسیت اخالقی
شفافیت فرهنگی
قابلیت تغییر فرهنگ
سازمانی
قابلیت اجرای
فرهنگ سازمانی
ارزش افشاگری در
سازمان

4
2
5
4
3

-2.1619
-0.5404
-3.1373
-2.1619
-1.2849

2

-0.5404

0.012

2

-0.5404

0.012

3

10

-8.9771

0.077

1

1

همبستگی کارکنان

3

-1.2849

0.0178

2

4

6

اعتماد به
سازمان/مدیریت

3

-1.2849

0.0178

2

4

6

جو سازمانی

2

-1.2849

0.012

3

5

2

-0.5404

0.012

3

5

7

4

-2.1619

0.0246

2

3

5

4

-2.1619

0.0246

2

3

5

5

-3.1373

0.0322

1

2

4

2

-0.5404

0.012

3

5

7

-3.1373

0.0322

1

2

4

0.0246

2

3

5

2

4

6

2

4
4

تجانس فرهنگ
سازمانی با
ارزشهای مدیریت
بازرسی و پیگیری
تخلفات
مقررات سازمانی و
خطمشی مشخص
کانالهای افشا

اطمینان Ej

Wj

کل

7

 .3مکانیزمهای

توانمندسازی
کارکنان
پاداش افشاسازی

5

(رتبه)5:

عدالت سازمانی

4

-2.1619

 .4رویکردهای
رهبری/
مدیریت
(رتبه)8:

حمایت سرپرست از
افشاگری

3

-1.2849

0.0178

حمایت مدیریت
ارشد از افشاگری

5

-3.1373

0.0322

1

شدت تخلف

5

-3.1373

0.0322

1

2

اهمیت تخلف

5

-3.1373

0.0322

1

2

4

قدرت متخلف

3

-1.2849

0.0178

2

4

6

انگیزشی منابع
انسانی

.1ماهیت
تخلف
(رتبه)6:

مقوالت
عوامل
موقعیتی
(رتبه)3:

تمها
.2موقعیت
متخلف
(رتبه)9:
.3موقعیت
افشاگر
(رتبه)10:

کدها

فراوانی

ترس از تالفی
متخلف و سازمان

4

هزینههای افشاگری

عدم
اطمینان Ej

6

-2.1619

-4.1913

ضریب

رتبه

رتبه

اهمیت

در

در

Wj

تم

مقوله

1

0.0246

1

0.0404

3

1

رتبه

PAP

کل

(12 )1

5

3

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تا عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در سازمان با استفاده از رویکرد فراترکیب از
بطن ادبیات پیشین استخراج و الگویی جهت بررسی این عوامل ارائه شود .بدینترتیب پس از جستجو در
پایگاههای علمی معتبر و استخراج مطالعات مرتبط ،الگوی نهایی عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در سازمان
با  68کد 14 ،تم و  4مقوله اصلی محیطی ،فردی ،سازمانی و موقعیتی طراحی شد .سپس با استفاده از تحلیل
محتوای کمی با روش آنتروپی شانون ،وزندهی به کدها و رتبهبندی آنها صورت پذیرفت.
عوامل سازمانی
 فرهنگ سازمانی عوامل ساختاری رویکردهای رهبری /مدیریت مکانیزمهای انگیزشی منابعانسانی

عوامل موقعیتی

 ماهیت تخلف موقعیت متخلف -موقعیت افشاگر

عوامل فردی

عوامل موثر بر
رفتارهای افشاگری در
سازمان

 ویژگیهای جمعیت شناختی ویژگیهای شخصیتی عوامل رفتاری عوامل شغلی -نگرش های فردی

عوامل محیطی
 بستر فرهنگی جامعه -بستر قانونی جامعه

شکل :1الگوی عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری در سازمان

با توجه به وزندهی کدها (جدول )5ارزش افشاگری در سازمان ،مسئولیتپذیری ،هزینههای افشاگری و مرکز
کنترل با بیشترین فراوانی مهمترین کدهای استخراج شده هستند .از این رو میتوان ادعا نمود که شاخصهای
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شناسایی و رتبهبندی

فوق دارای اهمیت بیشتری در قیاس با سایر شاخصها بوده و کنکاش جهت شناسایی پیشزمینههای مکنون

پیشایندهای ...

در هر شاخص مورد نیاز است .این کدها در پژوهشهای انجام شده طی سالهای  1984تا  2020به طور مستقیم
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و غیرمستقیم در نتایج عنوان شدهاند و محققان مختلفی در نتایج پژوهشهای خود بر لزوم توجه به ارزش
افشاگری در سازمان ;(Stansbury & Victor, 2009; Alinaghian et al., 2016; Latan et al., 2018
) ،Kafash & Imani 2018مسئولیتپذیری (Magnus & Viswesvaran, 2005; Alleyne et al.,
 ،)2018; Latan et al., 2018هزینههای افشاگری ;(Seifert et al., 2010; Alleyne et al., 2018
) Gupta & Chaudhary, 2017; Latan et al., 2018; 2019و مرکز کنترل ;(Miceli et al., 2009

) Curtis & Taylor, 2008; Gupta & Chaudhary, 2017به عنوان عوامل موثر بر شکلگیری رفتارهای
افشاگری در سازمان تاکید نمودهاند .از لحاظ رتبهبندی تمها (جدول )5به ترتیب فرهنگ سازمانی ،ویژگیهای
جمعیت شناختی ،نگرشهای فردی و عوامل ساختاری سازمان بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادهاند .از
نظر رتبهبندی مقوالت یا ابعاد اصلی (جدول )5نیز بعد فردی بیشترین تاثیرگذاری را بر شکلگیری رفتارهای
افشاگری در سازمان دارد و در رتبههای بعد ،عوامل سازمانی ،موقعیتی و محیطی قرار دارند.
نتایج پژوهش حاضر میتواند به مدیران سازمان و سیاستگذاران در ایجاد بسترهای الزم برای افزایش قصد
کارکنان به افشاگری و بهبود سالمت سازمانی کمک شایانی کند .بر این اساس میتوان پیشنهادات زیر را جهت
گسترش رفتارهای افشاگری در سازمان ارائه نمود:
 .1مهمترین عامل شناسایی شده ارزش افشاگری در سازمان میباشد ،با تغییر مثبت الگوهای فرهنگی سازمان
و ارزشگذاری رفتار افشاگری در بین کارکنان و تثبیت این رفتار به عنوان رفتاری سبز ،پویا و خوشایند قضاوت
اخالقی فرد نسبت به عمل افشاگری مثبت شده ،آن را یک کد اخالقی سازمانی محسوب کرده و در نهایت
نسبت به انجام آن مبادرت میورزد.
 .2توسعه هویت اخالقی و افزایش مسئولیتپذیری و ایجاد سازوکارهایی در جهت تقویت تعهد سازمانی کارکنان،
مثال با برگزاری کارگاهها ،سمینارها و جلسات توجیهی مختلف برای کارکنان؛ همچنین آشناسازی کارکنان
نسبت به اینکه چه اعمالی نزد سازمان تخلف محسوب شده و چگونگی گزارش این تخلف به مراتب باالتر
میتواند به شکلگیری این رفتارها در سازمان کمک کند.
 .3با توجه به اینکه افشاسازی برون سازمانی در مقابل افشای درون سازمانی ،عواقب بیشتری (همچون جریمه
توسط دولت ،ورود دستگاه های نظارتی خارجی به سازمان ،لطمه به وجهه سازمان ،برند و تصویر سازمان در
ذهن مخاطب و منصرف شدن افراد مستعد از جذب در سازمان) دارد ،پیشنهاد میشود سازمان این رفتار را در
محیط داخلی خود به رشد و شکوفایی برساند و با تعیین بازرسان خبره داخلی ،ریسک عواقب ناشی از افشای
برونسازمانی را به حداقل برساند.
 .4عواقب و تهدیدات پیش روی افشاگری باعث سردرگمی افشاگر در دوراهی سکوت یا افشا میشود .بعد از
بررسی خطرات احتمالی اگر عمل افشاگری در قیاس با سکوت ارزش بیشتری داشته باشد فرد افشاگری میکند
و در غیر این صورت سکوت پیشه خواهد کرد ( .)Seifert et al., 2010; Motarjemi, 2017سازمان باید این

عواقب را هم در ذهن فرد افشاگر و هم در عمل کاهش دهد ،به طوریکه افشاگران بالقوه از گزارشدادن خود
هراسی نداشته و بعد از افشاگری نیز شاهد هیچگونه عواقبی نباشند ،تا به نوعی اعتمادسازی در فرد ایجاد شود.
این اعتمادسازی نهتنها باعث بروز مجدد این رفتار در فرد میشود ،بلکه دیگران نیز با دیدن این صحنه تشویق
به افشاگری تخلفات مشاهده شده میشوند .در برخی موارد حتی تخصیص پاداش به افشای فساد در سازمان،
ارتقاء درجه ،تقدیر و افزایش میزان احترام در بین همکاران میتواند به طور مثبت بر تمایالت فرد در خصوص
افشاگری اثرگذار باشد .همچنین مطلعکردن افشاگر از نتیجه افشاگری او نیز نوعی حس قدرت در فرد پدید
آورده و به عنوان یک مشوق در خصوص افشاگری تخلفات آتی عمل میکند.
 .5سازمانهایی که نگران به خطر افتادن شهرت و اعتماد خود میباشند ،بهتر است کارکنانی که احتمال بروز
رفتارهای فرا اجتماعی همچون افشاگری در آنها بیشتر است و دارای شجاعت اخالقی و پایبند به اعتقادات
خود و دارای مرکز کنترل درونی هستند را در پستهای حساستر و یا در جایگاههایی که احتمال بروز تخلفات
سازمانی در نزدیکی آن بیشتر است ،قرار دهند .در این شرایط افرادی که نسبت به تخلف سریعاً برانگیخته
میشوند ،نظر خود را بیان میکنند و به نحوی خودابرازی میکنند .همچنین با در جریان گذاشتن افشاگر از
نتیجه گزارشدهی او و روند اصالح تخلف ،نوعی حس قدرت در افشاگر پدید آورده ،که این عمل به عنوان یک
مشوق در خصوص افشاگری تخلفات آتی ،عمل خواهد کرد .البته در نهایت میتوان برای انتخاب فرد مورد نظر
به سابقهکار و سن وی نیز توجه کرد؛ هرچه سن و سابقهکار وی بیشتر باشد ،میزان تمایالت وی به افشاگری
نیز بیشتر است (.)Gupta & Chaudhary, 2017; Oran & Unsar, 2020
 .6پیشنهاد میشود مدیران و سرپرستان حوزههای حساس سازمان که احتمال بروز فساد در آن بخشها بیشتر
است همواره اخالقمداری خود را به کارکنان نشان دهند .مثال در جلسات توجیهی کدهای اخالقی ارزشمند از
دید خود و سازمان را به کارکنان گوشزد ک رده ،با اشاره به منابع علمی و معتبر از تاثیرات این کدها بر پیشرفت
سازمان و ارتقاء افراد سخنگفته و نسبت به نحوه اعطاء پاداش به این کدها شفافسازی کنند .این شفافسازی
و گوشزد نوعی تجانس بین ارزشهای سرپرست و فرهنگ اخالقمداری در ذهن کارکنان ایجاد کرده و باعث
تشویق و ترغیب آنها به افشاگری میشود.
 .7وضع قوانین حمایتی در سطح کالن کشور در راستای حفاظت از افشاگر به منظور کاهش ترس ،هزینهها و
عواقب ناشی از افشاگری در جهت تبدیل افشاگران بالقوه به افشاگران بالفعل و شفافسازی سازمانهای نظارتی
به عنوان نهادهای پیشگام در این عرصه نیز میتواند در جهت توسعه رفتارهای افشاگری تاثیرگذار باشد .در این
راستا به نظر میرسد که مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد قانونگذار و دولت به عنوان اهرم اجرایی در
کشور میبایست زیرساختهای قانونی و اجرایی مناسب را جهت فرهنگسازی رفتارهای افشاگری در جامعه
پیریزی نمایند .همچنین می بایست قوانین پشتیبانی کننده از افشاگران نیز تدوین شده و اجرای دقیق آنها
پیگیری شود .وجود قوانین حمایت کننده از رفتارهای افشاگری سبب میشود که افشای تخلفات مشاهده شده
توسط افراد جامعه نیز از ارزش باالیی برخوردار شده و افراد در صورت مواجهه با تخلفات رخ داده توسط سایرین
نسبت به افشای آن و حذف رفتارهای انحرافی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
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در آخر پشنهاد میشود محققان پژوهشهایی درخصوص پسآیندها و نتایج حاصل از افشاگری و در نهایت

شناسایی و رتبهبندی

 همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهایی بر پیادهسازی الگوی تدوین شده در این.کاهش فساد انجام دهند

... پیشایندهای

 بدینترتیب نقاط قوت و ضعف الگوی پیشنهادی مشخص. در محیط سازمانی کشور متمرکز شوند،پژوهش
.شده و مسیر برای تکمیل و تصحیح الگوی مذکور هموار خواهد شد
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