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  چكيده
، زني با هدف تحقق نظارت عموميي در حوزه سوتهايسياستگذشته، تدوين و اجراي  هايدر سال

اي نيز براي آنها در كنترل فساد اداري مالحظهيافته دنبال شده كه توفيقات قابلتوسعه هايتوسط كشور
سالي ند چگيري از اين ظرفيت و مشاركت مردمي در مقابله با فساد اداري، فراهم آورده است. بهره

ش شد با است كه مورد اقبال مسئولين جمهوري اسالمي ايران نيز قرارگرفته است. در اين پژوهش تال
 15دي و ميال 2022تا  2000از سال  ISIمقاله  74مقاله شامل  89مند روش فراتركيب و مطالعه نظام

زني شناسايي شوند. شده از منابع داخلي، عوامل تأثيرگذار بر موفقيت پديده سوتمقاله فارسي يافت
زني در ايران، در قالب پنج آمده براي شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پديده سوتدستمدل نهايي به

به ترتيب  محيطي، ماهيت فساد و پيامدهاي احتمالي دسته كلي عوامل سازماني، عوامل انساني، عوامل
تها نيز عوامل اهميت بر مبناي ميزان فراواني عوامل احصاشده از ادبيات موضوع، معرفي شده است. در ان

گذاري عمومي حوزه مشيزني در شش محور اصلي براي استفاده در فرايند خطبرنده سوتپيش
  اند.عرفي شدهزني و اجراي موفق آن در ايران مسوت

  .اداريزني، فراتركيب، سالمت سازي مفهومي سوتزني، مدلفساد اداري، سوت واژگان كليدي:
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 مقدمه
در ها و هدف مهم انسان اصلی هايهمواره جزو نگرانی و کارگزاران آن سالمت حکومت

 مختلف هايسازمان اداري کارکنان و کارگزاران شدنآلوده و اداري فساد بوده است.جوامع مختلف 

شخصی،  منافع براي خویش اداري اختیارات و مقام از آنها غیرقانونی استفاده خالف و کارهاي به
و  کشورها در فساد درجه البته دارد. رواج جهان کشورهاي همه در تقریباً و است جهانی اپیدمی
ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و طرحاز  ايفساد اداري مجموعه .است متفاوت گوناگون، جوامع

مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور که در محیط اداره برخالف خطاست روابطی 
پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداري و اهداف و منافع جامعه به وقوع می

ترین موانع توسعه عنوان یکی از مهمفساد اداري همواره به). 166: 1379(قدسی،  شوداداره می
موجب  طور چشمگیريگردد و بهکشورها می اقتصادي رشد کاهش به منجرمطرح بوده است که 

 .)Bardhan, 2017: 321( شوداساسی در سراسر جامعه می هايگیري مشکالت و بحرانشکل
 است این هاتعریف تماممشترك  وجه شده است اماارائه  فساد از زیادي و مختلف تعاریف اگرچه

 مسلم حق یا شودمی گرفته شهروندان نادیده سیاسی و اقتصادي اجتماعی، حقوق فاسد، محیط در که

 رفتاري هايجنبه از برخی .شودمی واگذار دیگري به ناحقبه یا شده پایمال آسانیبه گروهی یا فرد

 که عملکردي یا رفتار بنابراین، است. سازمان یا جامعه هر نظام ارزشی با مرتبط و بوده نسبی فساد

برسد  نظر به طبیعی و عادي کامالً دیگري جامعه در است ممکن شود،تلقی می فساد جامعه یک در
)Schultz & Harutyunyan, 2015: 87(. انجام  فساد با مبارزه براي توجهیقابل هايتالش ،در ایران

سالگی در چهل 1اداري کشور از حیث شاخص کنترل فسادحال، وضعیت نظام با این  .است شده

 ایران از ،2020در سال  2المللسازمان شفافیت بینمطابق گزارش  قبول نیست.انقالب اسالمی قابل
آمار و . را کسب کرده است 149رتبه  ،کشور جهان 180در میان  آن، لحاظ فساد مالی و گسترش

المللـی ازجمله هاي ملی و خصوصاً بـینو نظرسنجی هـاهاي پـژوهشاطالعات و نتایج یافته
ورهاي بسیاري از کش چونالملل و بانـک جهانی بیانگر آن است که ایران همسـازمان شـفافیت بین

فسـاد از رتبـه و  زمینه ها و تعالیم اسـالمی، ارزشـی و اخالقـی دراسالمی باوجود داشتن آموزه

1. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 
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 هايگذارياین امر نشانگر ضرورت انجام اقدامات و سیاست جایگـاه مناسـبی برخوردار نیست.
مبارزه با کالن بـراي مبارزه با فساد و کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب است. 

انداز و برخی از ترین مقامات، سند چشماخیر مورد تأکید عالی هايدر سال، چنـین وضـعیتی
 قوانین تصویبرغم بنابراین به ).4: 1389، و همکاران ی(الوان قوانین و مصـوبات کشور بوده است

 هستیم. امر این کامل تحقق در مناسب عمومی هايسیاست کمبود شاهد همچنان متعدد و اجراي آنها،
رمان آن د یند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماري و سپس پیشگیري وااگر فر 

ها و سیاسترورت تدوین شناسانه، ضآسیب هايمطالعهبدانیم، عالوه بر اهمیت انجام 
منطبق بر شرایط داخلی و بومی کامالً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژي،  هاياستراتژي

 گرا شرایط و موقعیت کنونیمند و رویکردي آیندهسونگر و نظامنگر، همهتالش دارند با نگاهی کل
بطه رین مسائل راهبردي در این راتترین و اساسیها به مهمبر توانمندي و آتی را تحلیل و با تکیه

 ).4: 1389، و همکاران (الوانی پاسخ مؤثر و مناسب بدهند
یري گیافته براي کنترل فساد اداري، بهرهیکی از مباحث موردتوجه در کشورهاي توسعهامروزه  

داي ، صپذیري سازمانیمسئولیتگرایی و مداري، وظیفهاست که بر اساس اخالق وجود افرادياز 
et al. Stolowy ,( وجود انحراف به گوش مسئوالن برسانند هنگام سازمان راتخلف و فساد در 

نوعی خود را در قبال اشتباهات و خطاهاي ها افرادي وجود دارند که بهدر همه سازمان ).2019: 7
دانند به ضرر توانند از موضوعی که میها مسئول دانسته و نمیي مدیران سازمانعمدي و غیرعمد

ب را مرات گري،کنند با افشاراحتی عبور کنند و سعی میبه ،جامعه، کارکنان و سازمان خواهد بود
در ادبیات مدیریت که  ها، کارکنان سازمان و جامعه برسانندبه گوش دیگران اعم از دولت، رسانه

زنی اهمیت استفاده از ظرفیت سوت ).69: 1393 ،و همکاران (مراديد گوینزن میاین افراد سوتبه 
افراد در سازمان و جامعه به دلیل آثار مفید و مؤثر آن، هر سازمانی را به استفاده از این ظرفیت براي 

 ).:Luis, 2019 4( مبارزه با فساد ترغیب خواهد کرد
 مؤثرترین تخلف، یکی از و فساد علیه عمومی افشاگري که دهدمی گذشته نشان تحقیقات

 فسادهاي از درصد55 برخی آمارها، طبق که ايگونهبهاست.  بوده جهان در فساد با مقابله هايروش

 مثل(دیگر  متداول روش چندین به مربوط دیگر درصد 4 و روش این به مربوط شدهکشف

 است (غیاثی، بوده و...) الکترونیکی کنترلی ابزارهاي سرزده، بازدید نظارت، حسابرسی، بازرسی،
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 فساد هاي کشفترین روشزنی را یکی از مهم)، سوت2013( 1المللبین شفافیت ).02/07/1396

 دشوار فساد امري ها، کشفسازمان رونید اطالعات به بدون دسترسی که است معتقد و داندمی

 ابزار را آن و است شده بیشتر موضوع این به نیز پژوهشگران توجه زنی،سوت پیدایش با. است

 دانندمی مردم عموم و مقامات سازمان، مدیریت به تخلفات یا غیرقانونی عرضه رفتار براي مهمی
)411 2018: Kagiaros & Wyper, .( ي برامناسب عنوان یک راهکار تواند بهزنی میسوتبنابراین

ها مورداستفاده قرار گیرد که در این جهت فردي از داخل سازمان به افشاي در سازمان فسادکاهش 
توسط یک گري پردازد یا افشاموارد خالف سازمان یا افشاي تخلفات مدیر یا کارمندان می

,Farrell & Petersen د (گیرشخصیت حقوقی، سازمان یا شرکت، علیه سازمانی دیگر صورت می

 ايکردهشود که فرد سکوتزنی باعث می) نیز سوت2007و همکاران ( 2ر ایورتازنظ .):1982 404

اش شده است، به سخن درآید. لذا ایجاد یک بستر مناسب که متحمل آثار فساد در کیفیت زندگی
براي گزارش فساد توسط گزارشگران آن، شاهدان فساد را از حالت انفعال درآورده و به افرادي 

کند. بنابراین با داشتن یک نظام مدیریتی کارامد بر پایه قوانین مناسب در میطلب تبدیل عدالت
هاي غیرقانونی و فسادگونه جلوگیري نمود و افشاي تخلفات توان از فعالیتزنی میحوزه سوت

از  موقع تخلفاتجویانه را تسهیل کرد تا با شناسایی زودهنگام و بهبدون ترس از اقدام تالفی
مانعت به عمل آید. الزم به ذکر است، مقبولیت این پدیده نزد جامعه و وجود قوانین گسترش آنها م

 د.باشنآمیز آن میزنان، دو رکن اساسی در اجراي موفقیتشفاف و صریح براي حمایت از سوت
دهنده درك آنان از ظرفیت بالقوه هاي اخیر نشانتغییر ادبیات مسئولین در ایران طی سال 

هایی براي استفاده از ظرفیت وبیش تالشبراي کشف مفاسد اداري است. کممشارکت عمومی 
اي از مشارکت عمومی در مقابله با فساد از طریق وضع قوانین مناسب در عنوان نمونهزنی بهسوت

ارتقاي «قانون  17مثال، در ماده عنوان حمایت از افشاگران فساد در ایران به انجام رسیده است. به 
است طبق مقررات این قانون نسبت به شده دولت مکلف » ام اداري و مقابله با فسادسالمت نظ

نده، دهحمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش
اطالعات خود را براي پیشگیري، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار 

1. Transparency International 
2. Everett 
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جویانه قرار دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقامیصالح قرار ممراجع ذي
هاي حاکمیتی، دولتی و هایی از سوي برخی دستگاههمچنین در فراخوان .گیرند، اقدام نمایدمی

هاي عمومی مانند خبرگزاري غیردولتی نظیر سازمان بازرسی، سازمان امور مالیاتی و برخی رسانه
هاي مردمی، شاهد اقداماتی زنی و دریافت گزارشهاي سوتاندازي سامانهبراي راه... فارس و

فته، متأسفانه گرغم موارد پیشاي نیز در پی نداشته است. بهمالحظهایم که نتایج قابلغیرمنسجم بوده
زنی در جمهوري زنان و سوتتاکنون قانون مصوب با حدود مشخصی براي حمایت از سوت

زنی نیامده است. آشنایی و تمایل مردم در جامعه ایرانی نسبت به مقوله سوتاسالمی به اجرا در 
هایی جدي مواجه است. تنوع اقوام با عقاید و باورهاي مذهبی و فرهنگی مختلف در نیز با چالش

اي قبلی ههاي سیاسی و جناحی، سوابق و نتایج افشاگريایران، ضعف در شفافیت سازمانی، رقابت
ماندن این ظرفیت در ایران هستند. زنان جزو مسائل اصلی معطلشده با سوتجامو برخوردهاي ان

 الگوي اجرایی نیازمند قوانین دیگر، مانند ایران در زنیسوت عمومی مشیخط اجراي و تدوین

 .گردد کشور در اداري فساد کاهش موجب آن، بر مؤثر عوامل صحیح شناخت با که است مناسبی
 شرایط اجرا جزو محورهاي اصلی مطالعات این حوزه است.بینی بنابراین، پیش

با عنایت به مسائل و موضوعات فوق و همچنین اهمیت و ضرورت استفاده از ظرفیت جلب 
دنبال آن است  به پژوهش اینمشارکت عمومی براي ارتقاي سازوکار فعلی مقابله با فساد اداري، 

توجهی از منابع علمی داخلی و خارجی حجم قابلمند با رویکرد فراترکیب تا ضمن مطالعه نظام
امل ها و عوزنی، با شناخت، احصا و ترکیب نتایج مربوط به ابعاد، مؤلفهموجود پیرامون سوت

زنی را ارائه نماید. این مدل مفهومی پایه سوت مدل ها،زنی در سازمانتأثیرگذار بر پدیده سوت
زنی را دارد و راهگشاي مطالعات تکمیلی در حوزه تهاي آتی حوزه سوقابلیت استفاده در پژوهش

 زنی در ایران است.هاي سوتمشیاجراي خط
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 الف) مبانی نظري و پیشینه پژوهش
زنی را تحت عنوان افشاي فساد توسط اعضاي سابق یا کنونی ) سوت1985(1میسلی نیر و

 هاییسازمان یا به اشخاص ن،غیرقانونی کارفرمایا اقدامات نامشروع، غیراخالقی و سازمان، درباره

مزیت این  ترین) مهم1997(2کینگ نظر کنند. ازمی تعریف بدهند، صورت را اقدامی توانندمی که

 مشاغل و ع،صنای در ،غیردولتیدولتی و  از اعم مختلف هايتعریف آن است که در سازمان

 زنی و بررسیشده از سوتارائهگیرد. با عنایت به تعاریف قرار می مورداستفاده مختلف کشورهاي
زنی در که سوتاي هاي بافت زمینهیابیم که بسته به ویژگیشده در این حوزه، درمیمطالعات انجام

آن اتفاق افتاده یا پژوهشی پیرامون آن به انجام رسیده، عناصر و عوامل خاص برگرفته از آن زمینه 
شده در توجه به همه عوامل شناخته اند. لذا در پژوهش حاضر ضمنموردتوجه قرارگرفته

بندي کاملی از این عوامل و عناصر که قابلیت تحقق در شرایط حاکم بر هاي قبلی، جمعپژوهش
 فرایندي است زنیسوتایم. هاي دولتی و غیردولتی آن دارد را ارائه کردهجامعه ایرانی و سازمان

هاي قانونی یا مقامات شاگري، هیئتزن، موضوع افاصلی فرد سوت عنصر حداقل شامل چهار که
 ,yeohشود، است (شود و سازمانی که علیه آن شکایت میمحلی که شکایت نزد آنها برده می

هایی دارند. نیر و ). این چهار عنصر در جامعه ایرانی، نسبت به سایر جوامع تفاوت460 :2014
ها عوامل اند. آنموقعیتی تقسیم کردهزنی را به دو دسته فردي و ) عوامل مؤثر بر سوت1986( میسلی

دهند و عوامل قرار می هاي تخلفهاي سازمان و ویژگیموقعیتی را در دو دسته مجزاي ویژگی
شناختی و زن، رفتار اخالقی، عوامل جمعیتفردي را نیز در چهار گروه ابعاد شخصیتی سوت

) طی پژوهشی 1996عد (دهند. همین پژوهشگران ده سال بهاي موقعیت شغل جاي میویژگی
ري کننده گزارش افشاگهاي دریافتزن، ویژگیهاي سوتدیگر، عوامل فردي را به سه دسته ویژگی

هاي جدیدتر نیز شاهد آن هستیم که پژوهشگرانی اند. در پژوهشهاي متخلف تقلیل دادهو ویژگی

و  4و سازمانی، گوپتا بندي این عوامل به دو دسته عوامل فردي) با تقسیم2015( 3نظیر ذکریا

1. Near & Miceli 
2. King 
3. Zakaria 
4. Gupta 
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هاي تخلف، اي و ویژگیزن، عوامل زمینههاي سوت) با سه دسته ویژگی2017همکاران (

هاي موقعیتی، استدالل اخالقی و هاي شخصی، ویژگی) با چهار دسته ویژگی2017(1کایلیر

 اند.ردهزنی ارائه کبندي مشخصی از عوامل تأثیرگذار بر سوتهاي سازمانی، هر یک تقسیمویژگی

   یزنسوتپدیده  یشینهپ. 1
 کهيطورمختلفی وجود دارد به هايیدگاهزنی در دنیا، ددر خصوص سابقه موضوع سوت

قانون  اولینگر آن است که شواهد بیاندانند اما مربوط به دوران قبل از میالد مسیح می برخی آن را
 2متامیالدي، قانون کوي 695در سال  وضع شده است. یوسطانگلستانِ قرون درزنی مدون سوت

شف در نیمی از سود کرا ، فرد افشاکننده با حمایت از افشاگري و براي ایجاد انگیزه در افشاگران
میالدي) قوانین حمایت  1776هاي بعد از استقالل (در اولین سالنیز . آمریکا داندمیفساد، شریک 

زنی را ندین مرحله قوانین مربوط به سوتآن، در چ از زنان را تصویب کرد و بعداز سوت
هاي مختلف مثل بخش سالمت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی بخش درکرد و  یروزرسانبه

کا المللی گزارش کرده، دولت آمریزنان بینگونه که پایگاه سوتهمچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن
کی زنان پاداش پرداخت کرده است. یبه سوت میلیارد دالر پنجسال گذشته تاکنون نزدیک به  30از 

 دریافت با است. او 3دزنی موضوع بریدلی بیرکنفلاز موارد جالب در خصوص پاداش به سوت
. شد تبدیل زمان آن تا تاریخ زنسوت ثروتمندترین به ،2012 سال در دالري میلیون 104 جایزه
بود، اطالعات مفیدي را درباره  اسیوبی سوئیسی بانک کارمند که بیرکنفلد که بود قرارینازا ماجرا

نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، براي دورزدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام 
میلیون دالر درآمد کسب کند، کمتر  780مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 

ته . البعنوان جایزه اهدا کردمیلیون دالر را به بیرکنفلد به 104درصد از درآمدش یعنی معادل 15از 
هاي قوي شود که با حمایتمتحده مشاهده مییاالتامواردي از برخورد با افشاگران هم در تاریخ 

فیتزجرالد، مهندس ارشد نیروي هوایی  مثال، اقدام ارنست عنوانقانونی از آنان همراه شده است. به 
هاي طی سال ،5-سی الکهید ترابري هواپیماي فنی مشکالت و پنهان هايینههزي آمریکا در افشا

1. Caillier 
2. qui tam rulings 
3. Bradley Birkenfeld 
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 ايافش جمهور نیکسون، به اتهاممنجر به صدور حکم اخراج علیه او توسط رئیس 1969و  1968
هاي حقوقی در دفاع از خود، ضمن در پیگیري موفقیت با بعداً شود. اوبندي میطبقه اطالعات

 ي محکمی براي افشاگري کارکنان دولت به وجود آورد.بازگشت به کار، بنا
هاي نجومی و امالك موضوع افشاي حقوق توان بهمی در ایران بااهمیت هايزنیسوتاز میان 

تنها دادگاه خاصی نهافشاي این تخلفات، وجود که با  اشاره کرد تهران شده در شهرداريواگذاري
براي رسیدگی به این تخلفات برگزار نشد، افراد خاصی نیز محاکمه و مجازات نشدند و افشا 

ختصاصی ا تاکنون در ایران سیاست و قانونکنندگان نیز با پیامدهایی مواجه شدند. الزم به ذکر است 
ده زنان تصویب نشتحمایت از سوتعیین حدود افشاگري یا براي  از سوي مجلس شوراي اسالمی

اریخ در تهاي نظارتی به انجام رسیده است. اقداماتی از سوي برخی از دستگاه با وجود ایناست. 
 رونمایی» گزارشگري فساد«اي تحت عنوان از سامانه، سازمان بازرسی کل کشور 1398مرداد  29

 هايدستگاه »کاريکم وفساد « هايگزارش دریافت ،انهسام این ایجاد از هدف و اعالم کرد که
 20، 1399از زمان آغاز به کار این سامانه تا انتهاي آذرماه سال  .است مردم عموم سوي از اجرایی
در ). 15/10/1399گزارش در سامانه مذکور به ثبت رسیده است (خبرگزاري تسنیم،  805هزار و 

یت مندي از ظرفبه سمت بهرهزنی، حرکت وزارت اقتصاد و دارایی نیز با آغاز به کار سامانه سوت
تا  1398شهریور  22از تاریخ  د گرفت.هاي دولتی شکل جدیدي به خونظارت مردمی در دستگاه

برخی از آنها نهایی و احراز فساد  که سامانه ثبت شده استاین گزارش در  243، 1400خرداد  31
خوبی در زمینه فساد در  هايتاکنون در این سامانه گزارش .گذراندی را مییشده و مراحل قضا

سازمان امور مالیاتی و گمرك دریافت شده است. معاونت مبارزه با مفاسد کالن اقتصادي در وزارت 
نماید. در حال هاي مردمی میاقدام به دریافت گزارش 113 اطالعات نیز از طریق شماره تلفن

ه اندازي سامانراهبین ه از این اند کزنی شدههاي خبري وارد مقوله سوتحاضر نیز برخی از رسانه
اقدام جدیدي بوده  1399تیرماه  چهاردهمروز  درفارس،  هاخبرگزاريها در زنیدریافت سوت

 است. 
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 شده در جهانهاي انجامپژوهش. 2

با بررسی برخی از عوامل مؤثر بر فساد  2019در سال  2و جاناتان پینتو 1يمازیار نیوکو

حوه نبر زنان) نقش افشاگران (سوتتأثیر ساختار سازمان و کمی  سازيسازمانی، اقدام به مدل
اختار س اعم ازسازمانی  چهار پارامتر مربوط به فرهنگه ب آنها اند.ها کردهسازمان سرایت فساد درون

افشاگران علیه و تعداد  احتمال فساد)، تمایل کارکنان به فاسدشدن (3سیب بد موقعیتسازمان، 
 .اندختهفساد پردا

و پس از مطالعاتی عمیق، موضوع روند افزایشی فساد  2005و همکارانش در سال  4جسیکا آر

ها: افشاگري در سازمان«اي تحت عنوان ها را بررسی کردند. آنها با ارائه مقالهدر سازمانخطاکاري و 
 ها، زمینهادافر هایی ازجنبه موضوعاتی در خصوص» جوییتالفیو  اقداماتبررسی رابطه بین نیت، 

جویی تقاممربوط به انو جوانب سازمانی  اتبا تخلفآنها و رابطه افشاگر نیت  مرتبط با اتو تخلف
 26 نوع رابطه از بررسی فراتحلیلی 193اند. بر این اساس از افشاگرها را موردبررسی قرار داده

 دهد.نشان می شاگري رازیادي در مورد اهداف و اقدامات افهاي تفاوتآمد که دستبهنمونه 

در سال  6مالزي ي مارا کالنتانژدانشگاه تکنولو دانشجوي رشته حسابداري، 5ماهاران زکریاي

و با هدف کشف مدل مناسب افشاگري (با  شناسی هرمنوتیکارپدیدبا انجام یک مطالعه  2020
بررسی عوامل مؤثر بر آن) براي شوراهاي شهري مالزي، اقدام به طراحی و پیشنهاد یک مدل 

 مناسب کرد.

در مورد  )9-2(شکل یک مدل مفهومی اقدام به ارائه 2013و همکارانش در سال  7فیلمور آلینه

ن هاي آناکردند. بر اساس یافته از سازمان)(خارج  در میان حسابرسان خارجی افشاگريهاي نیت
، از وي هشدکنترل رفتاري دركمیزان ، افشاگرينسبت به  او نگرش( فردي حسابرس هايویژگی

ی هزینه شخصآمادگی پرداخت و  گري فسادپذیري براي گزارش، مسئولیترأي تعهد استقالل

1. Maziar Nekovee 
2. Jonathan Pinto 
3. bad apple 
4. Jessica. R 
5. Maheran Zakaria 
6. Universiti Teknologi MARA Kelantan 
7. Philmore Alleyne 
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حمایت تناظر (م يرهایمتغ بادارد اما  گريافشابراي  اوهاي تأثیر مستقیمی بر نیت )گري فسادگزارش
تعدیل  شده)شدت اخالقی درك(خاص  متغیرهايو  )گروهشده و هنجارهاي سازمانی درك

در  اگريافشکند که بینی میهاي عدالت و نهادي پیشنظریه شود. مدل پیشنهادي با استفاده ازمی
نفی براي جامعه، شرکت حسابرسی یک شرکت حسابرسی، هم پیامدهاي مثبت و هم پیامدهاي م

 کند.ایجاد می افشاگري و افراد مستعد

، با ادغام نتایج تحقیقات حوزه 2003و همکارانش در سال  1مایکل گاندالچ اي،مطالعهدر 

پردازش اطالعات اجتماعی  اي برايیافتهتوسعه مدل افشاگري،در مورد  جامعهقدرت، عدالت و 
و  هادادندر خصوص نسبت دهد که چگونه قضاوتاین مدل نشان می ).10-2ارائه کردند (شکل

بر  مو تصمی درك آنها بر عمل، فایده -تحلیل هزینهن و همچنی فساد در قبالافراد  هايمسئولیت
توانند از که چگونه متخلفان می نددهنشان می آنهاگذارد. عالوه بر این، تأثیر می افشاگري

براي  )گیري، توجیه، ارعاب، و عذرخواهیمثال بهانه عنوان به( هاي مدیریت تأثیرتاکتیک
 استفاده کنند. افشاگري تصمیمات در کاريدست

اقدام به طراحی و پیشنهاد یک مدل پردازش  2017در سال  2لوگان واتس و رونالد بوکلی
). در این مطالعه، افشاگري اخالقی 11-2ها کردند (شکل دوسویه براي افشاگري اخالقی در سازمان

شود که فرد از افشاگري توصیف شده است که توسط افرادي انجام میعنوان یک نوع منحصربهبه
 دانند.خود را عامل اخالقی می

 شده در ایرانانجامهاي پژوهش. 3
زنی شامل ) با ارائه مدل مفهومی بلوغ عوامل مؤثر بر سوت1400پور و همکاران (انصاري

کننده تزن، دریافچهار سطح آغازین، زیرساختی، یکپارچه و مدیریت در قالب پنج بعد اصلی سوت
 اند.گزارش، متخلف، تخلف و سازمان نموده

آفرین بر شی پیمایشی نشان دادند که رهبري تحول)، در پژوه1399عاقلی و همکارانش (
زنی بر رهبري سازمانی و رهبري سازمانی نیز بر تمایل به سوت گراتبادلرهبري سازمانی، رهبري 

 داري دارند.تأثیر مثبت و معنی

1. MICHAEL J. GUNDLACH 
2. Watts, L. L., & Ronald Buckley 
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زنی در ران تصمیم سوتران و پس)، پس از بررسی علل پیش1398نژاد و جعفري (فرهادي
خواهانه، اخالق هاي خود را در دو گروه معرفی کردند. رویکردهاي عدالت، یافتهیهاي دولتسازمان

ترین دالیل همعنوان میانه به ترتیب بهجوانتقامگرایانه و طلبانه، تکلیفمحور، منفعتمدارانه، سالمت
 زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، سازمان، موضوع تخلف و افشاکننده بهتصمیم به سوت

 دهند.ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهاي نامطلوب را تشکیل میترتیب مهم
)، در پژوهشی نشان دادند که اخالق اسالمی کاربر در تمایل به 1397شاد و همکاران (صفري

 دار دارد.زنی) تأثیر مثبت و معنیافشاگري (سوت
هاي زنی در سازمانکننده سوتیینعوامل انگیزشی تع بررسی )، با1396وند و همکاران (جلیل

ترین عنوان اصلیهاي شخصیتی و موضع اخالقی را بهگیري فرهنگی، ویژگیدولتی ایران، جهت
 عوامل تأثیرگذار در این حوزه معرفی نمودند.

 شناسی پژوهشروشب. 
ها این مطالعه، از حیث ماهیت موضوع جزو تحقیقات کیفی و از نظر موقعیت گردآوري داده

 و ترجمه ر،یتفس سه،یمقا منظوربه بیروش فراترک از پژوهش نیا اي و میدانی است. درکتابخانه
است. در ادامه نیز از طریق مصاحبه با خبرگان آگاه و استفاده  شده استفاده مختلف ارهايیمع بیترک

اند. معیار هاي مرحله قبل، مجدداً مورد مداقه و بازبینی قرارگرفتهاز روش تحلیل مضمون، داده
ی هاي علمی و پژوهشها، داشتن سابقه فعالیتدانشگاه علمی هیئتانتخاب خبرگان، عضویت در 

هاي دولتی که حداقل در حوزه علوم انسانی مرتبط با فساد اداري و همچنین مدیران اجرایی سازمان
را در کارنامه خود هاي حوزه مبارزه با مفاسد اداري چهار سال سابقه اجراي قوانین و دستورالعمل

 اند، است. داشته
کند ینم ریدرگ را اديیز یموضوع اتیادب لزوماً که است یفیک مطالعات بر ب متمرکزیفراترک

منزله ها به). پایه و اساس روش فراترکیب، استفاده از نتایج سایر پژوهش1387(عباسی شاهکوه، 
 بنابراین، فراترکیب نوعی مطالعه کیفی بندي جدید است.داده و تحلیل آنها براي رسیدن به جمع

یرد. گمنزله داده به کار میهاي کیفی درزمینهیک موضوع خاص را بههاي سایر پژوهشاست که یافته
ا هاي کیفی رهاي پژوهشدر فراترکیب، محقق بر اساس پرسش پژوهشی موردعالقه خود، نمونه
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اند از طراحی تفاده از روش فراترکیب عبارت). مراحل اسSandelowski, 2008: 105کند (مطالعه می
راي ها بروشن مسئله و پرسش پژوهش، جستجوي جامع ادبیات موضوع، ارزیابی دقیق پژوهش

نتز هاي سهاي کیفی، ارائه یافتهسنجی ورود به روش فراترکیب، بررسی نتایج پژوهشامکان
). در 75: 1398(عابدي جعفري و امیري، روش است  فراینددادن در اي و نهایتاً، بازتابمطالعهبین

و  اي سندلوسکیالگوي هفت مرحله منظور تحقق روش فراترکیب، بر مبنايپژوهش حاضر به
مند متون و هاي پژوهش، بررسی نظام)، لذا پس از تنظیم سؤال1اقدام گردید (شکل  باروسو

 وتحلیل و ترکیب قرارجزیهشده مورد تهاي کیفی استخراجهاي مرتبط، اطالعات و یافتهمقاله
 گرفت.

 
 )2007گانه سندلوسکی و باروسو (هاي هفت: گام1شکل 
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 هاها و یافتهتحلیل دادهج. 
مرحله اول پژوهش به روش فراترکیب، تنظیم سؤاالت پژوهش  پژوهش: هايسؤال میتنظ )1

یین تعهاي مبنایی و پاسخگویی به آنها حدود و ثغور پژوهش کردن پرسشاست. با مطرح
 : است از عبارت سؤاالت اساسی پژوهش مقاله نیا شود. درمی

 سؤال اصلی:
  اند؟زنی کدمسوت عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده

 سؤاالت فرعی:
 یافته است؟زنی در بیست سال گذشته چگونه توسعهادبیات منتشرشده از سوت

 است؟زنی، توجه به چه نکاتی ضروري مشی سوتبراي اجراي خط
 هایی است؟زنی شامل چه مؤلفهسوت
  متون و مقاالت روي مندينظام جستجوي مرحله، نیا مند متون: دربررسی نظام 

شد تا مجموعه کاملی از عوامل  انجام ینترنتیا هايو سایت مختلف مجالت در منتشرشده
ع وزنی شناسایی شوند. با توجه به اعتبار و میزان رجتأثیرگذار بر موفقیت سوت

و همچنین سایت  ISIبراي مقاالت انگلیسی  ScienceDirectپژوهشگران، مرجع علمی 
پژوهشی فارسی موردبررسی  -براي مقاالت علمی )WWW.SID.IRجهاد دانشگاهی (
 یا   Whistling تحقیق مقاالت جستجوي براي مورداستفاده ديیکل هايقرار گرفتند. واژه

Whistle blowing زنی یا افشاگري در متون فارسی در نظر در متون انگلیسی و سوت
براي  2022تا  2000داده از سال  هايپایگاه یبررس و جستجو گرفته شدند. درنتیجه

 15هاي داخلی درنهایت مقاله و بدون محدودیت زمانی در پژوهش ISI ،405مقاالت 
 سی قرار گرفت.مقاله موردبرر 420مقاله یافت شد. بنابراین درمجموع 

  را مختلفی پارامترهاي پژوهشگر جستجو فرایند مناسب: در متون انتخاب و جستجو 

 و سؤال با که مقاالتی و گرفته نظر در را و... مقاله محتوا، جزئیات چکیده، عنوان، مانند
 منتخب مطالعات مجموعه ،2 شکل مطابق کند.حذف می ندارد، تناسبی هدف پژوهش

 موضوع با که یمتون و مقاالت مرحله هر در و رندیگیم بازبینی قرار مورد چندین مرتبه
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 مقاله 74 ه،یاول مقاله انگلیسی 405 از درنهایت که شوندیم حذف ندارند یهمخوان

مقاله موردبررسی نهایی  89مقاله فارسی، مجموعاً  15است که با احتساب  ماندهباقی
 اند.قرارگرفته

 

 

 گري مقاالت موردمطالعهجداسازي و غربالیند ا: فر2شکل 

 



 1401 پاییز 97فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره    169

 منتخب مقاالت پیوسته طوربه پژوهشگر فراترکیب، سراسر : درمقاالت اطالعات از استخراج )2

 آنها در که اتکاییهاي قابلیافته به دستیابی منظوررا به )2مورد (شکل  89شده شامل نهایی و

 94ها، است. درنتیجه این بررسی کرده مطالعه بار چند اند،شدهانجام اولیه و مطالعات اصلی
شناسایی و بر اساس بیشترین فراوانی  1زنی به شرح مندرج در جدول عامل تأثیرگذار بر سوت

 اند.منظم شده

 زنیمقاله موردمطالعه، شامل عوامل مؤثر بر سوت 74شده از : خالصه اطالعات استخراج1جدول 

 فراوانی Keywords کلمات کلیدي ردیف

 Motivation of whistling 76 زنیانگیزه سوت 1
 Retaliation against the whistleblower 76 زنتالفی علیه سوت 2

 Support for whistleblowers 73 زنانحمایت از سوت 3

 Whistle rewards 73 زنیپاداش سوت 4

 responsibility 69 پذیريمسئولیت 5

 Consequences of whistling 69 زنیسوتآثار و پیامدهاي  6

 Ethical values 53 هاي اخالقیارزش 7

 Organizational values 53 هاي سازمانیارزش 8
 Organizational support 53 حمایت سازمانی 9

 Cost-benefit 52 فایده -هزینه 10

 Organizational response 52 پاسخ سازمانی 11

 Whistle Security 52 امنیت افشاگر 12

 Whistle incentives 52 زنیهاي سوتمشوق 13

 Organizational reaction 52 واکنش سازمان 14

 Organizational Culture 51 سازمانیفرهنگ 15

 Ethical culture of the organization 51 فرهنگ اخالقی سازمان 16

 Ethicality 48 مدارياخالق 17

 Legal protection 47 قانونیحمایت  18

 External communication 43 سازمانیارتباطات برون 19

 Power relations 43 روابط قدرت 20
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 Internal controls of the organization 42 هاي داخلی سازمانکنترل 21

 Internal communication 42 سازمانیارتباطات درون 22

 Organizational Structure 40 ساختار سازمانی 23

 Retaliation of managers 40 جویی مدیرانتالفی 24

 Rational action 31 اقدام عقالیی 25

 Whistle_blowing records 31 زنیسوابق سوت 26

 Personality traits of whistleblowers 31 زنانهاي شخصیتی سوتویژگی 27

 Organizational Commitment 30 تعهد سازمانی 28

 Organizational punishment 30 تنبیه و مجازات سازمانی 29

 Power distance 21 فاصله قدرت 30

 Job Satisfaction 21 رضایت شغلی 31

 Judgments about whistling 20 زنیها در مورد سوتقضاوت 32

 Transparency and accountability 20 شفافیت و پاسخگویی 33

 Scope of the organization 19 اندازه و قلمرو سازمان 34

 Sources of whistling performance 19 زنیمنابع اجراي سوت 35

 Personal animosity 19 خصومت شخصی 36

 Organizational norms 18 هنجارهاي سازمانی 37

 Whistling courage 18 زنیشجاعت سوت 38

 Intention to accept the law 14 قصد اجابت قانون 39

 Corruption Profile 14 مشخصات فساد 40

 Whistle training 14 آموزش افشاگري 41

 context 14 زمینه 42

 Religious values 11 هاي دینیارزش 43

 Employees' tendency to corruption 11 تمایل کارکنان به فساد 44

 Geographical factors 9 عوامل جغرافیایی 45
 Awareness of the law 9 میزان آگاهی از قانون 46
 Beneficiary pressure 9 فشار ذینفعان 47
 Historical factors 5 عوامل تاریخی 48
 Internal and external whistling 5 افشاگري داخلی و خارجی 49
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 Probability of whistling 5 زنیاحتمال سوت 50
 Professional ethics 5 اياخالق حرفه 51
 Proof of corruption 5 اثبات پذیري تخلف و فساد 52
 Religiosity 5 مداريدین 53
 Professional conscience 5 وجدان کاري 54
 Moral intuition 3 شهود اخالقی 55
 Ethical relativism 3 گرایی اخالقینسبی 56
 Organizational position 3 سمت سازمانی 57
 Work Experience 3 سابقه کاري 58
 Importance and Intensity 3 اهمیت و شدت خطا 59
 Information security 3 امنیت اطالعات 60
 Staff's voice 3 صداي کارکنان 61

 Effectiveness of action against اثربخشی اقدام علیه فساد 62
corruption 

3 

 Normative institutions 3 نهادهاي هنجاري 63
 Reporting intentions 3 دهیمقاصد گزارش 64
 The wrongdoer's rights 3 حقوق خطاکار 65
 Reputation and credibility 3 شهرت و اعتبار 66
 Professional identity 2 ايهویت حرفه 67
 Perceived activity 2 شدهفعالیت درك 68
 Lack of response 2 فقدان پاسخ 69
 Whistle-blower confidence 2 نفس افشاگراعتمادبه 70
 Organizational cognition 2 شناخت سازمانی 71
 Lack of peer support 2 کمبود حمایت همتا 72
 Anger and fear of the wrongdoer 2 عصبانیت و ترس مفسد 73
 Ethical Leadership 2 رهبري اخالقی 74
 Reporting system 2 دهیسیستم گزارش 75
 Culture of Silence 2 فرهنگ سکوت 76
 Transformational Leadership 2 آفرینرهبري تحول 77
 Level of training 2 سطح آموزش 78
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 Education 2 تحصیالت 79
 Collectivism and boldness 2 تأجرگرایی و جمع 80
 Bad apple position  1 موقعیت سیب بد (مفسد) 81
 Embarrassment and shyness 1 روییخجالت و کم 82

 Emotional dependence on the وابستگی عاطفی به سازمان 83
organization 

1 

 Gender of whistlers 1 جنسیت افشاگر 84
 Age of whistlers 1 سن افشاگر 85
 Execution process procedure 1 سازي فرایند اجرارویه 86
 Type of entry into the organization 1 نحوه ورود به سازمان 87
 Independent rules for whistling 1 زنیقوانین مستقل براي سوت 88
 Standard executive instructions 1 هاي اجرایی استاندارددستورالعمل 89
 Fear of misreporting 1 از گزارش اشتباهترس  90
 Perceived behavioral control 1 کنترل رفتاري درك شده 91
 viewpoint 1 دیدگاه 92

 History of membership in regulatory هاي نظارتیسابقه عضویت در سازمان 93
organizations 

1 

 Disappointment with the performance ناامیدي نسبت به ضمانت اجرا 94
guarantee 

1 

 1848  جمع 

 
شده از مقاالت، پژوهش حاضر، اطالعات استخراج : درهاو تحلیل و ترکیب یافته تجزیه )3

-، در جریان مصاحبه با خبرگان اجرایی (مدیران سازمان 1شامل نتایج مندرج در جدول شماره

نا ها) آشعلمی دانشگاه(پژوهشگران و اعضاي هیئتکننده با فساد اداري) و علمی هاي مبارزه
آمده دستهاي بهزنی موردبررسی مجدد قرار گرفت. با هدف تحلیل کیفی دادهبا حوزه سوت

مضمون پایه احصا شد،  63ها به روش تحلیل مضمون اقدام شد که درنتیجه آن، از مصاحبه
دهنده به پنج مضمون فراگیر مضمون سامان 24اي مضامین، از سپس با ساماندهی مرحله

 ). 2رسیدیم (جدول 
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فی هاي کیاست که با استفاده از آن، الگوهاي برگرفته از دادهروشی روش تحلیل مضمون:  )4
براي  کااتقابل یندافریک نوع این روش، شوند. شده و پس از تحلیل قابل گزارش میشناخته

هاي غنی و را به داده مختلفراکنده و هاي پدادهآید که به شمار میهاي متنی تحلیل داده
 :1390به نقل از عابدي جعفري و همکاران،  Braun & Clarke, 2006کند (تبدیل می مفصل

ضمون یا م 1متاشیم تا بتوانیم آن را بشناسیم. داشته ب» مضمون«باید درك درستی از مفهوم  ).3
لگوي و مفهوم ا امعن نوعیبهو  کندمیبیان ها و سؤاالت تحقیق درباره داده بااهمیتی، اطالعات 

و دهی به سازمان مضمون در کمترین حالت .دهدها را نشان میاز داده ياموجود در مجموعه
 Braun(پردازد هایی از پدیده میبه تفسیر جنبهدر بیشترین حالت هم توصیف مشاهدات و 

& Clarke, 2006; Boyatzis, 1998: 4 9 :1390ران، اهمک به نقل از عابدي جعفري و.( 
هاي دیگر پژوهشگران تحلیل بندي تالشبا بررسی و جمع 2کینگ و هاروکز، 2010در سال 

پژوهش برمبناي آن اند که در این اي را براي تحلیل مضمون ارائه دادهمضمون، فرایند سه مرحله
و  4سیري، کدگذاري تف3شامل کدگذاري توصیفی ايمرحله سه ینداین فرا اقدام شده است.

 است. 5فراگیر هايمضمونسازي از طریق یکپارچه
 با  آشناییتا  ،بدون کدگذاري آن خواندن کامل متنبار حداقل یک: کدگذاري توصیفی

ممکن است که کردن هر چیزي در متن مشخص حاصل شود. سپس،فضاي کلی متن 
. دکنکننده ذیل عنوان تحقیق کمک مشارکت هايو ادراك هاهها، تجرببراي فهم دیدگاه

 براي تعریف کدهاي توصیفی است.  ابتدایی اتگیري از توضیحبهره در آخر هم
 ا یک معناي ت شودتالش می بخشدر این با ترکیب کدهاي توصیفی : کدگذاري تفسیري

آنها  6هاي متنی عمل کرده و بر تفسیر معانیگزاره» توصیف«فراتر از  واحد به دست آید.
 .شویممتمرکز می

1. theme 
2. King & horrocks 
3. Descriptive coding 
4. Interpretive coding 
5. Overarching coding 
6. meanings 
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  ه کمضامین فراگیر از تعدادي در این مرحله : سازي مفاهیمیکپارچهبا ضامین فراگیر
هر ماً از مستقیدر این مرحله  .شوندشناسایی می ،کنندمفاهیم کلیدي تحقیق را بیان می

مایت هاي ما حدهنده زیربناي تحقیق تا جایی که توسط تحلیلتشکیل ایده تئوریک
 باید محدود شده وفراگیر تا جاي ممکن  کدهاي. تعداد خواهد شداستفاده  شودمی

به  King & Horrocks, 2010: 152- 158( .باشند داشتهمتن  با معقولیارتباط حداقل 
 ).197-193 :1391نقل از یاوري، 

 هاسازمانزنی در ها پیرامون عوامل تأثیرگذار بر سوت: مضامین احصاشده از نتایج مصاحبه2جدول 

 مضمون پایه دهندهمضمون سامان مضمون فراگیر

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

 

 مشخصات سازمان

 سطح شفافیت و دسترسی به اطالعات
 یافتگیمیزان توسعه

 اندازه و قلمرو سازمان

 ساختار سازمانی مناسب

 ارتباطات سازمانی

 روابط قدرت

 سازمانیهاي درون و برونهماهنگی

 ذینفعان گرایش

 نظام تشویق و انگیزش
 امکانات و منابع سازمانی

 یافتهسازمان هايبینی مشوقپیش

 حمایت سازمانی

 حمایت کارکنان
 حمایت مدیریت عالی سازمان

 هاي حمایتیسیاستقوانین و 

 ماهیت فساد درك شده در سازمان

 واکنش ذینفعان

 تعارض منافع

 سازمانیفرهنگ

 اخالقی کارکنان سازمان و اخالق نسبی دیدگاه
 سازمانی حامی و مؤیدفرهنگ

 فرهنگ شفافیت و صراحت

 زنیآموزش و ارتقاء فرهنگ سوت

 بازخورد سازمانی
 تحلیل بازخورد

 زنی و نتایج آنهاسوابق سوت
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 افزاريسامانه نرم ابزار استماع

طی
حی

ل م
وام

ع
 

 دیدگاه اخالقی جامعه

 فرهنگ عمومی
 دیدگاه مذهب و دین

 هاي جامعههنجارها و ارزش

 فرهنگ اقوام

 مشخصات جامعه

 یافتگیسطح توسعه
 تعدد و تنوع اقوام

 ابعاد و قلمرو جامعه

 حمایت اجتماعی
 حقوقی و قضایی کشور نظام

 قدرت نهادهاي دموکراتیک

 روابط بین سازمانی
 متناظرهاي وظایف سازمان

 هاي بین سازمانیهماهنگی

نی
سا

ل ان
وام

ع
 

 هاي قانونی افشاگروظایف و مسئولیت مسئولیت افشاگر

 جایگاه افشاگر در سازمان و جامعه

 نسبت سازمانی افشاگر با فساد و مفسد
 ارتباط افشاگر با مدیریت و کارکنان سازمان

 جایگاه اجتماعی افشاگر
 پذیرنده افشاگرينسبت افشاگر با 

 فاصله افشاگر با کانون قدرت

 توانمندي افشاگر

 توانمندي تخصصی افشاگر
 جایگاه و سطح دسترسی اطالعاتی افشاگر

 سوابق آموزشی افشاگر
 صحیح افشاگري فرایندشناخت افشاگر از 

 دیدگاه اخالقی افشاگر
 هاي شخصیتی افشاگرویژگی

 افشاگراخالق سازمانی 
 باورهاي مذهبی افشاگر

 انگیزه افشاگر

 نیت افشاگر
 تحلیل هزینه/فایده
 حسابگري عقالنی

 پیامدهاي سازمانی و اجتماعی افشاگري

ساد
ت ف

اهی
م

 

 موقعیت فساد و تخلف
 گیري فسادعوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل
 گیري فسادعوامل تاریخی مؤثر بر شکل

 آثار و پیامدهاي اجتماعی فساد تخلفآثار فساد و 
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 پیامدهاي سازمانی فساد آثار و

 پایداري فساد

 سازمان و جامعه سطح نفوذ و توسعه فساد در
 شده براي مقابله با فسادانجام اقدامات

 شدت خطا و فساد

لی
تما

 اح
اي

ده
یام

پ
 

 اعضاي جامعه به افشاگراعتمادي اطرافیان و بی اقدام علیه افشاگر از بیرون سازمان
 تنزل جایگاه/اخراج/بایکوت/قطع دسترسی اقدام علیه افشاگر از درون سازمان

 کاهش یا افزایش انگیزه تکرار افشاگري تخریب انگیزه

 کاهش فساد و تخلف
 برخورد با خاطیان

 هاي فساد آمیزفراینداصالح 
 فساداستمرار و افزایش انگیزه  گسترش فساد و تخلف

گیري مربوط به مصاحبه با نخبگان، با در نمونه هاي پژوهش:کنترل کیفیت و اعتبار داده )5
اد هاي کیفی ازجمله روش تحلیل مضمون، به تعدتوجه به اینکه براي اعتباربخشی به تحقیق

نفر از مدیران و اساتید  15اي نشده است، محقق با مراجعات مکرر به نخبگان موردنیاز اشاره
ته در گرفهاي صورتو بهبود تحلیلصورت رفت و برگشتی، اقدام به اصالح یادشده، به

رگان شده از مقاالت در جریان مصاحبه با خب، اعتبار نتایج استخراجتحقیق کرده است. بنابراین
هاي جدید موردبررسی و تائید قرار گرفت. سپس با استفاده از نظرات اصالحی و داده

ه بندي شدند کها، مضامین احصاشده به روش تحلیل مضمون دستهآمده در مصاحبهدستبه
شده در ادامه نیز عوامل شناخته) مجدداً به تأیید خبرگان آگاه رسید. 3مدل نهایی (شکل شماره 

هاي مرتبط با آنها شامل عوامل احصاشده در جدول برمبناي فراوانی عوامل زیرمجموعه یا داده
 ).3اند (جدول شده، به ترتیب اهمیت مشخص1

 زنی برمبناي تعداد عوامل زیرمجموعه: ترتیب عوامل تأثیرگذار بر سوت3جدول

 فراوانی زنیترتیب اهمیت عوامل اثرگذار بر سوت ردیف

 35 عوامل سازمانی 1
 34 عوامل انسانی 2
 10 عوامل محیطی 3
 8 ماهیت فساد 4
 7 پیامدهاي احتمالی 5
 94 جمع 6
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ها برآمده از نتایج تحقیق در زنی در سازمانعوامل تأثیرگذار بر سوتدرنهایت مدل کلی 
 ترسیم گردید. 3صورت نمودار شکل به 3جدول 

 

 هازنی علیه فساد اداري در سازمانشده براي عوامل مؤثر بر سوت: مدل طراحی3شکل 

 گیرينتیجه
 74مند مطالعه نظامدر این پژوهش تالش شد ضمن استفاده از روش فراترکیب، با مرور و 

شده از منابع داخلی، ابتدا عوامل مقاله فارسی یافت 15میالدي و  2022تا  2000از سال  ISIمقاله 
)، شناسایی شوند. سپس با انجام مصاحبه 1مورد (جدول  94زنی شامل مؤثر بر سوت

ده از مرحله صاشساختاریافته بر اساس پروتکل مصاحبه (برآمده از ادبیات موضوع)، نتایج احنیمه
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هاي در ادامه با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده .قبل موردبررسی و مداقه قرارگرفتند
 شده و براي ارائه مدلبنديها در قالب مضامین فراگیر غیرتکراري دستهآمده از مصاحبهدستبه

اي مضامین، مرحلهمضمون پایه احصا شد که با ساماندهی  63در این مرحله  نهایی استفاده شدند.
طور که در ادبیات موضوع نیز همان دهنده به پنج مضمون فراگیر رسیدیم.مضمون سامان 24از 

گیرند: مشخص است، افراد سازمان یا جامعه در مواجهه با تخلف و فساد در سه حالت قرار می
ع سبت به این موضواند، اما درکی ننخست، غیرشاهدان یا افرادي که با فساد در سازمان مواجه شده

عنوان اند. دوم، شاهدان ساکت یا افرادي که عمل مربوطه را بهو این عمل را فساد تلقی نکرده نداشته
ه ها یا افرادي کزنکنند. سوم، سوتاند اما در مقابل آن منفعالنه برخورد میفساد و خطا درك کرده

 کنند. این قشر ازداده و آن را گزارش می اند، واکنش نشانفعاالنه به فساد و خطایی که درك کرده
هاي مشیعنوان ظرفیت بالقوه جلب مشارکت عمومی در اجراي خطافراد جامعه و سازمان، به

وري نهادهاي مجري در این حوزه مبارزه با فساد محسوب شده و موجب ارتقاي عملکرد و بهره
ي شامل ابعاد شخصیتی، شرایط هاي فرددهد که ویژگیزمینه هستند. نتایج پژوهش نشان می

انه گهاي سهاي، باورها، دانش و تجربیات هر شخصی در هر یک از حالتفیزیکی، فرهنگ زمینه
زنی تأثیرگذار است. از طرفی هم با عنایت به اجزاي اصلی فوق، بر اقدام یا عدم اقدام به سوت

 کننده گزارشو دریافت زنزنی شامل متخلف (اشخاص حقیقی یا حقوقی)، سوتاقدام به سوت
هاي سازمانی، شرایط هاي نظارتی)، عواملی نظیر ویژگیزنی (مدیران ارشد سازمان یا سازمانسوت

هاي موجود، ابعاد تخلف و پیامدهاي احتمالی نیز بر اقدام، عدم اقدام سیاستاجتماعی، قوانین و 
مؤثر بر  آمده، عواملدستنهایی به زنی تأثیرگذار است. بر اساس مدلو حتی کیفیت اقدام به سوت

زنی به ترتیب اهمیت در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، سوت
 گیرند. ماهیت فساد و پیامدهاي احتمالی به شرح ذیل جاي می

 شوند. شامل مواردي است که در درون و در مقیاس سازمان تعریف می :عوامل سازمانی
-سازمانی، روابط قدرت، گرایشت سازمان، سطح و چگونگی ارتباطات درونمشخصا

زنان، هاي ذینفعان و تعارض منافع، شرایط حمایتی و انگیزشی موجود براي سوت
 زنی، بازخورد کارکنان نسبتفرهنگ و دیدگاه اخالقی کارکنان نسبت به موضوع سوت

ابزار مناسب براي دریافت بینی سامانه و زنی در سازمان و پیشبه سوابق سوت
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پیگیري در این زمینه است. بدیهی ها علیه مفاسد اداري جزو موضوعات قابلافشاگري
هاي سازمانی فوق که مهیا و مناسب است، افراد در یک سازمان مترقی از نظر شاخص

زنی علیه فساد و تخلف خواهند زنی است، تمایل و امکان بیشتري براي سوتسوت
 داشت. 

 شود. مواردي از قبیل زن را شامل میهاي فردي افشاگر یا سوتویژگی :ل انسانیعوام
وظایف قانونی و مسئولیت سازمانی افشاگر، رابطه او با فساد و تخلف، جایگاه سازمانی 

هاي زنی و روششده از وي، سطح آگاهی و شناخت او نسبت به موضوع سوتتعریف
 زنی که برگرفته و متأثر ازو انگیزه او از سوت صحیح اقدام براي آن، شجاعت، توانایی

زمان زنی در ساگیري و توسعه رفتار افشاگرانه و سوتدیدگاه اخالقی او است، در شکل
 مؤثر خواهد بود.

 شده و سازمان را احاطه شامل مواردي است که بیرون از سازمان تعریف :عوامل محیطی
ر دل خود جا داده از حیث فرهنگ اي که سازمان را دکرده است. مشخصات جامعه

هاي اخالقی و مذهبی عموم عمومی، تعدد و تکثر اقوام و فرهنگ محلی آنها، ارزش
مردم یا اقوام محلی و ارتباطات پیرامونی سازمان و هماهنگی بین آنها جزو مباحث 

اي هستند که سازمان در دل این زنان عضو جامعهمطروحه در این زمینه است. سوت
 قرارگرفته است، بنابراین تحت تأثیر شرایط موجود در آن خواهد بود.  جامعه

 دهی نوع واکنششده بین کارکنان سازمان در شکلهاي فساد دركویژگی :ماهیت فساد 
آنها نسبت به این موضوع مؤثر است. فساد و تخلف بسته به اینکه در چه شرایط زمانی 

شده و در بین کارکنان و مدیران نفوذ نهادینهگرفته، چه حد در سازمان و جغرافیایی شکل
پیدا کرده و چه پیامدهاي منفی/ مثبت براي سازمان و جامعه در پی خواهد داشت، منجر 

زنی و افشاگري (مقابله) یا سکوت سازمانی (همراهی به ترتیب واکنشی در قالب سوت
 تفاوتی) خواهد شد.یا بی

 زنی علیه فساد و رکنان سازمان اقدام به سوتزمانی که یکی از کا :پیامدهاي احتمالی
کند، ممکن است اقدامی له یا علیه او با هدف تشویق و تخلفی درون آن سازمان می
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حمایت یا تنبیه و مجازات توسط مدیران ارشد سازمان و حتی دیگر کارکنان آن به وقوع 
ت که در اي اسگونههزنی در مقابله با فساد موردنظر ببپیوندد. از طرفی هم، نتیجه سوت

تکرار و توسعه این اقدام و بروز رفتار افشاگرانه مشابه نیز مؤثر خواهد بود. بنابراین، 
زنان (کشف و مقابله با خاطیان) و موفقیت یا عدم موفقیت در بروز نتیجه دلخواه سوت

آتی  اقدامات ت و تشویق یا تنبیه و برخورد) درنوع واکنش سازمانی به این اقدام (حمای
 اند، تأثیرگذار خواهد بود.آنها و دیگرانی که این وضعیت را به نظاره نشسته

بندي، امکان درك شرایط و شناخت وضعیت مناسب براي تدوین و اجراي این نوع دسته
-گذار و مدیر اجراکننده خطزنی را فراهم کرده است. سیاستهاي مرتبط با سوتمشیموفق خط

اید زنی بآمیز سوتچند دسته از عوامل روبرو است که با هدف اجراي موفقیت زنی بامشی سوت
 براي مواجهه با هر یک از آنها برنامه مشخصی داشته باشد.

زنی در ، عوامل اصلی پیش برنده سوت2و  1شده روي جداول هاي انجامبا عنایت به بررسی
گیرند. در صورت وضع قوانین جاي می 4ها در شش دسته اصلی به شرح مندرج در جدول سازمان

ها، مدیران سازمان براي زنی علیه فساد و تخلف در سازمانهاي مرتبط با سوتو دستورالعمل
گیري از این عوامل هستند. به هر میزانی که شرایط ها، ناگزیر به بهرهمشیاجراي موفق این خط

 زنی موفقهاي مرتبط با سوتمشیطمناسب سازمان از حیث عوامل مزبور فراهم باشد، اجراي خ
گذار در دسترس قرار خواهند گرفت. بنابراین، عوامل اصلی بازدارنده مشیبوده و اهداف خط

گرفته در شش موضوع هاي شکلزنی در سازمان نیز وقوع شرایط نامناسب و مخالفتسوت
 خواهد بود.زنی مشی سوتعنوان موانعی بر سر اجراي موفق خطمورداشاره است که به
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 زنی در سازمانبرنده سوت: عوامل پیش4جدول 

 زنی در سازمانبرنده سوتعوامل اصلی پیش ردیف

1 
سازمانی حامی، دیدگاه اخالقی کارکنان هاي مثبت سازمان مجري نظیر فرهنگ ویژگی

 و ابعاد و قلمرو سازمانی مناسب

2 
فرهنگ شفافیت و صراحت در  اعتقاد و حمایت مدیریت عالی سازمان از افشاگري و

 سازمان

3 
تناسب ساختار سازمانی و تدوین برنامه اجرایی مدیریت با در نظرگرفتن استانداردها 

 زنی و حمایت از افشاگري در سازمانسازي سوتو اهداف نهادینه

4 
و  ها، منابعکارگیري تمام ظرفیتسازمانی (ارتباطات) براي بههماهنگی درون و بین

 ابزارهاي موجود در راستاي حمایت از افشاگري و ارتقاي شفافیت سازمانی

5 
بینی نوع و شدت واکنش آنان در قبال توجه به گرایش ذینفعان سازمان و پیش

 زنی براي اتخاذ راهبرد کنترلی مناسبسوت

6 
 ،بینی و تأمین منابع و امکانات الزم براي تهیه پاداش، ارتقاي شفافیت سازمانیپیش

 زنانتوسعه فرهنگ افشاگري و حمایت از سوت

 
مول شزنی در این پژوهش، جهانشده از عوامل تأثیرگذار بر سوتبندي ارائهبدیهی است دسته

بر اندیشه پژوهشگران حاضر و فعال در سطح کشور و جهان است. این  تأملنبوده و حاصل 
توجه پژوهشگران دیگر به انواع نمودن اي است که با هدف معطوفپژوهش، صرفاً مقدمه

اي را زنی، شرایط بهینهها از جمله سوتهاي مقابله با فساد اداري و مهار آن در سازمانظرفیت
مالی بینی شرایط احتگذاران را براي پیشمشیکند. ضمناً خطبراي هدایت آن پژوهشگران فراهم می

هاي مناسب، ابزار مشیضع قوانین و خطکند تا با وو عوامل تأثیرگذار در این حوزه آگاه می
 توانمندي علیه فساد ایجاد نمایند.

عنوان یابیم که نقش شفافیت سازمانی بهیدرمیافته زنی در جوامع توسعهنتایج سوت مطالعه با
اي با فساد اداري به اثبات رسیده است. جوامع پیشرفته پس از اجراي ترین راهبرد مقابلهاصلی
تفاق، ین اا از پسي از فساد اداري خود را کنترل کنند. اعمدهاند بخش ت توانستههاي شفافیطرح
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یري از گمانده را نیز از طریق پیگیري مشارکت عمومی و بهرههاي پنهانی باقیدسترسی به بخش
 شود مطالعات تطبیقی در حوزه شفافیت سازمانیاند. لذا پیشنهاد میزنی دنبال کردهظرفیت سوت

افتن مدل مناسب شفافیت در ایران توسعه یابد. پس از تعیین مدل شفافیت است که تجربیات براي ی
اي ههاي حمایتی و پاداشسیاستزنی نظیر تدوین جوامع دیگر در موضوعات انگیزاننده سوت

خواهند بود. در ادامه نیز مطالعات موردي روي کشورهاي موفق و  استفاده قابلمادي و معنوي 
هاي آتی، آگاهی مسئولین کشور براي استفاده درست از ظرفیت هاي اجرایی براي پژوهشلارائه مد
 زنی را به دنبال خواهد داشت. سوت
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