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Abstract
In recent years, the focus of leading countries in the fight against corruption has shifted from
mere attention to legal structures and institutions to the use of existing capacities in public
oversight, or in other words, whistleblowing. Our country is also known as one of the emerging
countries in this field, which, consequently, focusing on this field can help facilitate and
accelerate its movement. Considering the effects and consequences of burning on the
performance of organizations, the study of the factors affecting this phenomenon in
organizational contexts can be of great importance. Therefore, the present article tries to review
the literature on whistleblowing, by conducting a systematic review in the form of a MetaSynthesis method to formulate a model of maturity of factors affecting whistle blowing in
organizations. By systematically searching the articles published in various journals, 57 valid
articles out of 210 related articles were evaluated and selected for final review in developing a
conceptual model. The final model of maturity of factors affecting whistle blowing by using the
relevant methods in the development of maturity model, including four levels of initial,
infrastructure, integration and management in the form of five main dimensions of mating,
report recipient, violator, violation and organization after receiving Expert opinions were
compiled using fuzzy Delphi technique.

Keywords: Whistle Blowing; Organizational Corruption; Factors Affecting Whistle
Blowing; Conceptual Modeling of Whistle Blowing; Whistle Blowing Maturity
model.
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چکیده
در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به سااختارها نهادهاای ناانونی باه
سمت استفاده از ظرفیتهای موجود در نظارت عمومی یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است .کشور ماا نیا
ج کشورهای نوپا در این حوزه شناخته میشود که بالتبع تمرک بار ایان حاوزه مایتوانا در تساهیو شاتا
حرکتی آن کمک شایانی نمای  .باتوجهبه تأثیرات پیام های سوتزنی بر عملکرد ساازمانهاا بررسای عواماو
مؤثر بر این پ ی ه در بافتهای سازمانی میتوان از اهمیت فرا انای برخاوردار باشا  .ازایانر پاو ه

حارار

تالش دارد رمن مر ر ادبیات مربوط به سوتزنی با انجام یک مر ر نظاممن درنالب ر ش فراترکیب به ت ین
م ل بلوغ عوامو مؤثر بر سوتزنی در سازمانها بپردازد .با جساتجوی نظااممنا در پاو ه هاای منتشرشا ه در
مجالت مختلف  45پو ه

معتبر از میان  608پو ه

مرتبط ارزشیابی برای بررسی نهاایی در تا ین ما ل

مفهومی انتخا ش ن  .م ل نهایی بلوغ عوامو مؤثر بر سوتزنی با کاربرد شیوهنامههای مرباوط در تا ین ما ل
بلوغ شامو چهار سطح آغازین زیرساختی یکپارچه م یریت درنالب پنج بع اصلی سوتزن دریافتکنن ه
گ ارش متخلف تخلف سازمان پس از دریافت نظرات خبرگان با استفاده از فن دلفی فازی ت ین ش .
کلیدواژه :سوتزنی؛ فساد سازمانی؛ عوامل مؤثر بر سوتزنی؛ مدلسازی مفهومی سوتزنی؛ مدل
بلوغ سوتزنی.

 .دانشجوی دکتری م یریت د لتی (گرای

رفتار سازمانی) دانشگاه شهی بهشتی.

 .استاد گر ه م یریت د لتی دانشک ه م یریت حساب اری دانشگاه شهی بهشتی( .نویسن ه مسئول)

 .استاد گر ه م یریت د لتی دانشک ه م یریت دانشگاه تهران.
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مقدمه
سازمان ها در عملیاات ر زماره خاود باا ته یا های مختلفای ر باهر مایشاون ته یا های مارتبط باا
فنا ریهای نوظهور مقررات ج ی زنجیره تأمین تا ته ی هایی کاه باهطاور غیرملماوم ماهیات کلیات
سازمان را تحتالشعاع نرار مایدها نموناههاایی از ته یا ات اسات .یکای از شاایعتارین درعاینحاال
مخر ترین ته ی ها ته ی مرتبط با فساد است که سازمانها در تمامی کشورها اعم از د لتی خصوصی
با آن دست پنجه نرم میکنن  .نکته نابوتوجه این است که منشأ بسیاری از این ته ی ها مربوط باه عواماو
محیطی بوده بهج فساد کالهبرداری شغلی که عامالن ایجااد آن افارادی از در ن ساازمان هساتن  .ذکار
این مطلب حائ اهمیت است که تخلفاات ساازمانهاا فسااد تنهاا ه یناههاای ملماوم بار جواماع تحمیاو
نمیکن بلکه مواردی چون به خطران اختن امنیت سالمت رفاه اعضای سازمان مشتریان جوامع نیا از
پیام های ناگ یر تخلفات سازمانی است (آرایانکالم

0

دیگران .)6868

استفاده از ظرفیت گ ارشهای مردمی در مقابله با فساد یا بهعبارتدیگر سوتزنی 6یکی از ر شهایی
است که سال هاست در بسیاری از کشورها مورد توجه نرار گرفته است در دهه اخیر نی در کشاور ماا باه
آن توجه ش ه است .مشر عیت

جاهت سوت زنی به عنوان یک ساز کار افشای تخلف اجتماعی مقبول

در نرن ج ی مورد توجه بسیاری از سازمانها انع ش ه است (استولوی

6

دیگران .)6802

با ظهور سوت زنی توجه پو هشگران نی به این حوزه بیشتر ش ه است آن را اب ار مهمی بارای عرراه
رفتار غیرنانونی یا تخلفات به م یریت ساازمان مقاماات عماوم ماردم مایداننا (کاولیبرو میهیلای

5

 6805کاگیار م

ایپر .)6800 4شفافیت بینالملو )6806( 2سوتزنی را یکی از مهمتارین ر شهاای

کشف فساد می دان

معتق است که ب ن دسترسی به اطالعاات در نای ساازمانهاا کشاف فسااد اماری

دشوار است .فرانسیس آرمسترانگ )6805( 5سوتزنی را بهعنوان یک اب ار م یریت تضاد داخلی 0یک

1. Arayankalam
2. Whistle blowing
3. Stolowy
4. Culiberg & Mihelič
5. Kagiaros & Wyper
6. Transparency International
7. Francis & Armstrong
8. Internal conﬂict management tool
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ساز کار ر فساد

0

ان امی برای آزادی بیان توصیف نمودن  .در صف اهمیت سوتزنای در ساازمانهاا

لویس 6بیان میدارد که در عصر م رن سوتزنی بهعنوان یکی از مهمترین فراین هایی است که باه اساطه
آن د لتها سازمانها جوابگوی جوامعی هستن که به آنها خ مترسانی میکنن (لویس  .)6860پا ل

6

( )6868می گوی آشاکار اسات کاه ساوت زنای را بایا یاک موراوع سیاسات اجتمااعی درنظار گرفات.
تاجاییکه در بسیاری از موارد سوتزنان بهعنوان مبارزان خط مقا م علیاه فسااد حتای سابب نجاات جاان
آدمها میشون (بولسین 6800 5هنیکوئین )6868 4لاذا ایجااد بساتری مناساب باهمنظاور گا ارش فسااد
شاه ان فساد را از افرادی منفعو به افارادی جویاای عا الت تبا یو مایکنا  .از نظار ایاورت

2

همکااران

( )6885نی سوتزنی سبب میشود که فردِ سکوتنمودهای که متحمو اثرات فساد در کیفیت زنا گیاش
ش ه است بهسخن درآی  .سازمانها نی بهمنظور جلوگیری از رفتار غیراخالنی که به ررر منافع خودشان
کارمن ان عموم است بای کارمن ان خود را تحریاک باه ساوتزنای در زماان مشااه ه تخلفاات نماینا
(ژ  )6800 5از این طریق کارایی سازمانی 0خود را حفاظت نماین (اسکیونس تریگستاد.)6802 2
با داشتن یک نظام م یریت کارآم سوت زنی میتوان از فعالیت غیرناانونی جلاوگیری نماود افشاای
تخلف با ن تارم از تالفای را تساهیو کارد باا شناساایی ز دهنگاام تخلاف از فاجعاههاای ناباوتوجاه
جلوگیری بهعمو آ رد (مار اها .)6805 08داشتن ر یه های رسمی نانونی بهرهمن ی جامعه ساازمان را
از این پ ی ه نوظهور در کشور اف اش مایدها هماانگوناهکاه برن ساتون

00

همکااران ( )6800معتق نا

ر یههای رسمی سوت زنی بهطور افر هم برای سازمانها هم برای جامعه سودمن است بهعنوان بخا
مهمی از توسعه سازمانی بهکار برده میشود  .الزم به ذکر است که مقبولیت اجتماعی نسبت به این پ یا ه
همچنین جود نانونی شفاف حامی در هرچهبهتر اجراییش ن سوتزنی بهمثابه د بال اصلی خواهن بود.
متأ سفانه تا این لحظه هنوز نانونی مصو در جمهوری اسالمی بارای حمایات از ساوتزناان ساوتزنای
1. Anti-corruption mechanism
2. Lewis
3. Martin
4. Bolsin
5. Hennequin
6. Everett
7. Zhou
8. Organizational efﬁciency
9. Skivenes & Trygstad
10. Marwaha
11. Berndtsson
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جود ن اشته همچنین آشنایی رغبت جامعه نی نسبت به سوتزنی با چال های عم های مواجاه اسات.
این درحالی است که مطابق با آمارهای بینالمللی کشور ایران ازنظر فساد جایگاه چن ان مناسبی در ساطح
جهان ن ارد .شاه این مسئله نی گ ارشاات ساازمانهاای باینالمللای همچاون ساازمان شافافیت باینالملاو
برمبنای شاخصهای مهمی نظیر شاخص ادارک فساد 0است .در این گ ارش هر چق ر نمره یک کشور باه
صفر ن دیک تر باش انتصاد آن کشور فاس تر بوده هرن ر این نمره به صا ن دیاکتار باشا انتصااد آن
کشور از فساد به د ر است .در ردهبن ی ساال  6868نیوزیلنا

دانماارک باا نماره  00از  088در جایگااه

موفق ترین کشورها در مقابله با فساد نرار گرفتنا  .درساویدیگار ایان طیاف باهترتیاب کشاورهای ساودان
جنوبی سومالی سوریه با نمرههای  05 06 06از  088هستن  .درایانمیاان ایاران باا نماره  64در کناار
کشورهای کامر ن گواتماال لبنان ماداگاسکار موزامبیک نیجریه تاجیکستان رتبه  065را از میان 008
کشور به خود اختصاص داده است .ازسویدیگر نی براسام گ ارش رنابتپذیری جهانی 6در سال -6805
 6800از میان مهمترین مشکالت کسب کار در ایران فساد رتبه  2را بهخود اختصاص داده اسات (مجماع
جهانی انتصاد.)6805 6
براسام مسائو آمار فوق همچنین باتوجهبه اهمیت رر رت سوتزنی در عصر حارر پو ه
حارر تالش دارد رمن مر ر ادبیات مربوط به ساوت زنای باا انجاام یاک مار ر نظااممنا درنالاب ر ش
فراترکیب به ت ین م ل بلوغ عوامو مؤثر بر سوتزنی در سازمانها بپردازد .م ل مفهومی پایه م ل بلوغ
سوتزنی پو ه

حارر میتوان راهگشای پو ه های بیشتر درجهت عملیاتیسازی فراین های رسامی

سیستمی بلوغ در سازمانهای گوناگون باش .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نادر همکاران )0258( 5اصطالح سوتزن را بهمنظور تشخیص سوتزنان از خبرچینها جلاوگیری
از داللتهای منفی در دهه  0258اب اع نمودن  .تعریفی از سوتزنی که بیشاترین اساتفاده موردنباول را در
این حوزه داشته توسط نیر میچلی )0204( 4ارائه ش ه است .آنها سوتزنی تخلف را بهعنوان افشای فساد
1. CPI
2. The Global Competitiveness
3 .World Economic Forum
4. Nader et al.
5. Near & Miceli
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توسط اعضای سازمان (سابق یا کنونی) درباره ان امات نامشر ع غیراخالنی غیرناانونی کارفرمایاان باه
اشخاص یا سازمانهایی که میتوانن ان امی را صورت ب هن تعریف میکنن (کینان 6886 0جکساان

6

 6805آیرم کاپالن .)6884 6ازنظر کینگ )0225( 5مهم تارین م یات ایان تعریاف ایان اسات کاه در
سازمانهای مختلف اعم از د لتی خصوصی در صنایع مشاغو کشورهای مختلف مورد اساتفاده نارار
میگیرد .بهطورکلی افراد در مواجهه با تخلف به سه دسته تقسیم میشون (نیر میچلی :)0204
 .0کسانی که هی تخلفی را مشاه ه نکرده از آنها بهعنوان «غیرشاه ان »4یاد میشود
 .6کسانی که تخلف را مشاه ه کرده اما گ ارش نکردهان از این افراد با عنوان «شاه ان منفعو »2یاا
«شاه ان ساکت »5یاد میشود (راتچایل

میث.)0222 0

 .6کسانی که تخلف را مشاه ه آن را گ ارش میکنن  .این افراد را «سوتزن »2مینامن .
سوت زنی یک فراین است که ح انو شامو چهار عنصر سوتزن موراوع افشااگری ساازمانی کاه
علیه شکایت حقی به آنها داده میشود هیئتهای نانونی یا مقامات محلی که به آنها شکایت برده میشود
(یوچ.)6805 08
مطابق با گفته نیر میچلی ( )0202برای سوتزنی سه ج ء بای

جود داشته باش :

 .0متخلف :00فردی که مرتکب تخلف ش ه است
 .6سوت زن :شخصی که تخلف را مشاه ه آن را گ ارش میکن
 .6دریافتکنن ه :06فردی که گ ارشات مربوط باه تخلاف را دریافات مایکنا  .باراینمبناا مایتاوان
سوت زنی را یک فراین پویا دانست که دربرگیرن ه سه کنشگر اجتماعی است هر ک ام از آنهاا
در اکن

به دیگری ان امی را انجام میدهن .
1. Keenan
2. Jackson
3. Ayers & Kaplan
4. King
5. Nonobserver
6. Inactive Observer
7. Silent Observer
8. Rothschild & Miethe
9. Whistleblower
10. Yeoh
11. Wrongdoer
12. Recipient
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شکل  .5اجزای فرایند پویای سوتزنی (نیر و میچلی.)5991 ،

پو ه های مختلف تأثیر عوامو گوناگون بر نص سوتزنی کارکنان را شناساایی کاردهانا  .ادرا
همکاران ( )6882عوامو تأثیرگذار را به د دسته فردی
د دسته یوگیهای شغو /سازمان
دسته سازگار

6

0

رعیتی تقسیم کردهان  .عوامو رعیتی را نی باه

یوگیهای تخلف تقسیم نموده ان  .هرک ام از این عواماو نیا باه د

ناسازگار 6تقسیم ش ه انا  .عواماو ساازگار عاواملی هساتن کاه در پاو ه هاای مختلاف

همواره بر سوت زنی تأثیرگذار بودهان اما عوامو ناساازگار عاواملی هساتن کاه در برخای پاو ه هاا بار
سوتزنی تأثیرگذار در برخی بیتأثیر گ ارش ش هان  .نیار میچلای ( )0202نیا عواماو ماؤثر را باه د
دسته شخصی

5

جمعیااتشااناختی

رعیتی تقسیم کردهان  .عوامو شخصی در چهار دسته شخصیت رفتاار اخالنای عواماو
یوگاایهااای مونعیاات شااغو عوامااو رااعیتی در د دسااته یوگاایهااای تخلااف

یوگیهای سازمان جای می گیرن  .همین پو هشگران در پو هشای دیگار عواماو را باه د دساته فاردی
مونعیتی تقسیم کرده ان  .عوامو مونعیتی طبق معمول به د دسته یوگیهای تخلف
عوامو فردی به سه دسته یوگیهای سوتزن یوگیهای دریافتکنن ه شکایت

یوگیهاای ساازمان
یوگیهای متخلف

تقسیم ش هان (نیر میچلی .)0222
1. Vadera
2. Consistent
3. Inconsistent
4. Personal

11
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در پو ه های ج ی تر ذاکریا )6804( 0عوامو مؤثر را باه د دساته عواماو فاردی ساازمانی تقسایم
کرده است .گوپتا

6

همکاران ( )6805عوامو تأثیرگذار را به سه دسته یوگیهای سوتزن عوامو بافتی

6

یوگیهای تخلف تقسیم کردهان  .کایلیر )6805( 5نی چهار عاماو ماؤثر را شناساایی کارده اسات .ایان
عوامو عبارتن از :یوگیهای شخصی (نومیت جنسیت) یوگیهاای راعیتی (شا ت تخلاف دفعاات
نوع تخلف) است الل اخالنی

4

یوگیهای سازمانی (فرهنگ حمایتی آموزش سوتزنی).

نیر میچلی ( ) 0222م لی را باا تمرکا بار عاواملی کاه در توناف تخلاف اثرگاذار هساتن پیشانهاد
نمودن  .این م ل به صورت گسترده برای توریح نص تهیه گا ارش شااه ان ماورد اساتفاده نارار گرفتاه
است .برای مثال بر پایاه ما ل پیشانهادی فاوق مسامرمگنوم

یسویساواران )6884( 2همبساتگی نصا

سوت زنی تخلف ان امات تالفی را بررسی میکن  .عال هبرآن کورتیس تیلور )6882( 5از این ما ل
برای شناسایی خصوصیات شخصی متغیرهاای ساازمانی اساتفاده کارده همچناین تاأثیر افشاای هویات
چارچو مونعیتی خصوصیات شخصی بر نص سوتزنی شاه ان را بررسی کردن .
پیشینه پژوهش داخلی

جلیو ن

همکاران ( )0622به بررسی عوامو انگی شی تعیینکنن ه پ ی ه سوتزنای در ساازمانهاای

د لتی -خ ماتی در ایران پرداختن  .نتایج تحلیو ساختاری نشان داد که جهتگیری فرهنگی یوگایهاای
شخصیتی مورع اخالنی از مهمترین عوامو انگی انن ه رفتار سوتزنی در سازمانهای ایرانی است.
صفری فتاح زیارانی ( )0625به بررسی مفهومسازی سوت زنی در شرکت سانگآهان گهار زماین
پرداختن تا می ان مسئولیتپذیری ررایت شغلی کارکنان براسام متغیرهای متفا ت مؤثر بر آنها ارزیابی
شود .نتایج حاصو نشان میده سازمان موردبررسی در ایان مطالعاه از سارمایه انساانی توانمنا برخاوردار
است با حمایت از آنها راه برای انتقادهای سازن ه آنها درنتیجه سوتزنی در سازمان کساب عملکارد
باالتر فراهم است.
1. Zakaria
2. Gupta
3. Contextual
4. Caillier
5. Moral Reasoning
6. Mesmer-Magnus
7. Curtis & Taylor
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صفری شاد همکاران ( )0625در پو هشی همبستگی تاأثیر اخاالق اساالمی کاار بار تمایاو افاراد باه
افشاگری گ ارش سوءرفتارها تخلفات سایر افراد سازمان را در یکی از شارکتهاای تولیا ی اناع در
شهرک صنعتی شهرستان کرمانشاه تعیین نمودن  .بهمنظور تبیین رابطه میان متغیرهای پاو ه

از پرسشانامه

استان ارد اخالق اساالمی کاارعلی ( )0220بارای جماعآ ری اطالعاات پیراماون افشااگری از پرسشانامه
محققساخته ( ) 0622اساتفاده شا  .نتاایج پاو ه

نشاان داد اخاالق اساالمی کاار برتمایاو باه افشااگری

(سوتزنی) با ررایب مسیر  8/280تأثیر مثبت معنیدار دارد.

فرهادینواد جعفری ( )0620به شناسایی علو سوتزنی سازمانی دالیو ع م تمایو به سوتزنی در
سازمانهای د لتی پرداختن  .یافتهها نشان داد ر یکردهای ع التخواهانه اخاالقگرایاناه ساالمتمحاور
منفعتطلبانه تکلیفگرایانه انتقامجویانه بهترتیب بهعنوان مهمترین دالیو تصامیم باه ساوتزنای باوده
عوامو مربوط به افشاشون ه سازمان موروع تخلف افشاکنن ه بهترتیب مهمترین علاو ساکوت در برابار
مشاه ۀ رفتارهای نامطلو را تشکیو میدهن .
عانلی همکاران ( )0622در پو هشی پیمایشی تأثیر عوامو رهبری سازمانی بر تمایاو باه ساوتزنای
کارکنان سازمان سیما (منظر فضای سب شهری شهرداری کرج) را بررسای نمودنا  .نتاایج نشاان داد کاه
رهبری تحولآفرین بر رهبری سازمانی همچنین رهبری تبادلگرا بر رهبری سازمانی رهبری سازمانی بار
تمایو به سوتزنی تأثیر مثبت معنیداری دارد.

پبشینه پژوهش خارجی

در زمینه سوت زنی پو ه های گستردهای در کشورهای خارجی باه یاوه امریکاا انجاام شا ه اسات.
یکی از کاموترین این پو ه ها توسط شورای محافظت از نظامهای شایساته 0در ساال  0206انجاام شا ه
است که در آن پرسشنامهای به من ل  5020کارمن در  66اداره د لتی ارسال اطالعات کاملی جمعآ ری
ش که مبنایی برای بسیاری از پو ه های پس از آن ش  .میچلی نیر در سالهاای مختلاف باا اساتفاده از
داده های آرشیوی این پیمای

پو ه های مختلفی را بهمنظور شناسایی عوامو مؤثر بر ساوتزنای انجاام

دادهان  .بهعنوانمثال در پو هشی در سال  0205بر نق

با ر کارکنان تأکی کرده بیاان کردنا کاه افاراد
)1. Merit Systems Protection Board (MSPB
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ناظر بر یک تخلف چنانچه با ر ن اشته باشان کاه درصاورت افشاای تخلفاات حمایاتهاای الزم از آنهاا
بهعمو خواه آم ان ام به سوتزنی نمیکنن  .در پو هشای دیگار در ساال  0204هماین پو هشاگران باه
بررسی عوامو مرتبط با جو سازمانی ماهیت تخلف تأثیرگذار بر سوتزنی پرداختهان  .براسام نتایج ایان
پو ه

هنگامی که شاه ان تخلف م ارک محکمی مبنیبار تخلاف داشاته باشان تخلاف جا ی باشا

بهصورت مستقیم آنها را تحتتأثیر نرار ده احتمال بیشاتری باه ساوتزنای آنهاا جاود دارد .ایان د در
پو هشی دیگر در سال  0200عوامو فردی
این پو ه

رعیتی مؤثر بر سوتزنی را شناسایی کردن  .براساام نتاایج

زمانی سوتزنی بیشتری اتفاق میافت که شاه ان تخلف .0 :در مناصب حرفهای فعال باشان

 .6عکسالعمو مثبتتری به شغلشان داشاته باشان  .6ساابقه خا مت طاوالنیتاری داشاته باشان  .5اخیاراً
بهخاطر عملکردشان مورد تق یر نرار گرفته باشن  .4خانم باشن (هرچن جنسایت ارتبااطی باا ساوتزنای
ن ارد)  .2عضو گر ه کاری ب روتری باشن
شکایات اکن

 .5در استخ ام سازمانی باشن که به با ر دیگران نسبت به

نشان میده .

در پو هشی گوپتا همکاران )6805( 0به ا لویتبن ی عوامو ماؤثر بار اها اف ساوتزدن معلماان در
مؤسسات آموزش عالی در هن پرداختن  .ا لویتبن ی عوامو با اساتفاده از فراینا تحلیلای سلسالهمراتبای

6

برای تعیین اهمیت نسبی آنها انجام ش  .در این مطالعه  06عامو تأثیرگذار بر ساوت زدن درنظار گرفتاه شا
که تحت چهار عامو اصلی تقسیمبن ی مایشاون  :یوگایهاای جمعیات شاناختی ساوت زننا ه متغیرهاای
شخصیت افشاگر متغیرهای بافتی خصوصیات تخلف .یافتههای این مطالعه نشان میده که خصوصایات
تخلف متغیرهای بافتی مهمترین عواملی هستن که می توانن بر نص سوتزنای معلماان شااغو در بخا
آموزش عالی خصوصی هن تأثیر بگذارن .
نیسار همکاران )6802( 6در یک پو ه

پیمایشی به بررسی این موروع پرداختن که کارمن ان چاه

مونع برای سوتزدن عمو میکنن ؟ نتایج نشان داد که تفا تهای جنسیتی میتوان بر سوتزنای ساازمانی
تأثیرگذار باش  .به عبارتی جنسیت نقشی تع یوکنن ه در این رابطه ایفا میکن  .بنابراین الزم اسات از هار
د گر ه زن مرد برای سوتزنی سازمانی استفاده شود.
1. Gupta
2. AHP
3. Nisar
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پاالمبو مانا )6802( 0به بررسی کشف رابطه بین سوتزنی هویت سازمانی در دانشاگاههاای د لتای
ایتالیا پرداختن  .ه ف این پو ه

پرکردن شکاف موجود در زمینه بررسی اه اف ساوتزدن کارمنا ان

در زمینه آموزش عالی است .نتایج نشان داد بسیاری از مؤسسات آموزش عاالی ایتالیاا ساوتزدن را تجرباه
نکردهان  .درمقابو ح انو کمتر از یکچهارم نمونه موارد سوتزدن را گ ارش کردهان  .باهنظار مایرسا
یکپارچگی هویت سازمانی تمایو کارمن ان دانشگاهی را برای گ ارش تخلفات سازمانی اف ای

میده .

نکوی پینتو )6802( 6به بررسی م لسازی تأثیر ساختار سازمان سوتزنای بار فسااد در نساازمانی
پرداختن  .در این مطالعه چهار مؤلفه مربوط به فرهنگ ساازمانی یعنای سااختار ساازمانی محاو نرارگیاری
سیب های ب تمایو کارکنان به فاس ش ن (احتمال فساد) تع اد ساوت هاای ساازمان ماورد بررسای نارار
گرفته ش ه است .نتایج نشان داد در سازمانهاایی باا سااختارهای مساطحتار نفاوذ فسااد ساازمانی کمتار از
سازمانهایی با سلسلهمراتب باالی اداری است.
ا سو همکاران )6868( 6به بررسی اه اف ساوت زدن دانشاجویان حسااب اری براساام نظریاه رفتاار
برنامهری یش ه پرداختن  .یافتههای این مطالعه پیاما هایی را بارای سیاساتگاذارانی کاه عالناه زیاادی باه
تقویت فعالیتهای سوتزدن محافظت از سوتزنان دارن ارائه میده  .این مطالعه بین هایی درماورد
اه اف سوت زدن دان آموزان ارائه میده  .درک نظرات دانشجویان نسبت به ساوتزدن عواماو ماؤثر
در اه اف آنها بای برای سازمانهایی مفی باش که ممکن است پس از اتمام تحصیالت از این دانشاجویان
استفاده کنن .
هنکویین )6868( 5به بررسی این موروع پرداخته اسات کاه چاه چیا ی انگیا ه ساوتزدن داخلای را
ایجاد میکن ؟ این تحقیق در بافت فرانسوی انجام گرفت .این مطالعه با استفاده از یک ر ش کیفی مبتنیبر
ده ر ایت از کارمن ان فرانسوی که ان ام به سوت زنی نمودن استفاده کرده است تا باه درک انگیا ههاای
اصلی آنها دست یاب  .نتایج نشان داد آموزش مناسب حمایت از سوتزناان جلاوگیری از انتقاامجاویی
بر انگی ههای سوتزنی آنها تأثیرگذار بوده است.

1. Palumbo, R. and Manna, R
2. Nekovee & Pinto
3. Owusu
4. Hennequin

14

تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوتزنی در سازمانها با استفاده از روش فراترکیب (انصاریپور و همکاران )

لی همکاران )6860( 0با استفاده از نظریه رفتاار برناماهریا یشا ه 6ساوتزنای را باهعناوان فراینا ی
ر انشناختی که شامو محاسبه خطرات منافع است مورد بررسی نرار دادن  .یافتههاای ایان مطالعاه نشاان
داد اعتقادات فردی درمورد پیام های احتمالی افشاگری (نگرش نسبت باه افشااگری )6انتظاارات دیگاران
درمورد افشاگری (هنجار ذهنی )5توانایی دمی ن سوت (کنترل رفتاری درک ش ه )4بر سوتزدن انعای
کارمن ان د لتی تأثیر میگذارد.
هوانگ همکاران )6860( 2در پو هشی بررسی نمودن که چگونه میا ان دینا اری بار بار ز دعاا ی
مربوط به سهام اران افشاگری کارمن ان تأثیر میگذارد .نتایج حاکی است انگی ههای پولی رابطاه مثبتای
با افشاگری کارمن ان دارد هرچن این اثر در شرکتهای مذهبی ازبین میر د.

روششناسی پژوهش
باتوجهبه اینکه ه ف پو ه

ت ین م ل بلوغ ابعاد عوامو مؤثر بر سوتزنی در ساازمانهاسات از

مر ر نظاممن ادبیات درنالب ر ش فراترکیب به تحلیو محتوای ادبیات استخراجش ه مارتبط باا ساوتزنای
در سازمانها پرداخته ش ه است .بهمنظور تحقاق ها ف پاو ه

از ر ش هفات مرحلاهای سن لوساکی

5

بار سو ( )6882استفاده ش  .شناسایی استخراج عوامو تأثیرگذار باا اساتفاده از ر ش فراترکیاب انجاام شا
0

گامهای طی ش ه درادامه توریح داده ش هان  .در مرحله بع با استفاده از فن دلفی فازی بهمنظاور اعتباریاابی ما ل
ارائه ش ه از متخصصان نظرخواهی ش ه است .م یت این ر ش نسبت باه ر ش دلفای سانتی ایان اسات کاه پاساخ-
دهن گان می توانن با عبارات کالمی توصیفی نظر خود را بیان کنن همچنین همانطورکه ذکر ش میتوان ابهام

را در اطالعات بهدستآما ه ماورد بررسای پاردازش نارار داد .ازایان ر جامعاه پاو ه
پو ه های کیفی مرتبط با موروع پو ه

حارار ازیاکساو

حارر ازسویدیگر خبرگان متخصصاان باودهانا کاه باه

ر ش ه فمن نضا تی گلوله برفی انتخا ش ن .
1. Lee et al.
2. Theory of Planned Behavior
3. Attitude toward whistleblowing
4. Subjective norm
5. perceived behavioral control
6. Huang et al.
7. Sandelowski and Barroso
)8. Fuzzy Delphi Method (FDM
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گام اول :تنظیم سؤال پژوهش

اسات .ابتا ا پرسا هاای مبناایی مطارح شا ه باا

مرحلۀ ا ل انجام فراترکیب تنظایم ساؤال پاو ه

پاسخگویی به آنها مح ده کار مشخص میشود .چنین مح دیتهایی زمینهساز رفع ابهاامهاایی احتماالی
در مراحو بع ی پو ه

خواه بود .در ج ل ( )0خالصهای از سؤاالت پو ه

بههماراه مؤلفاههاای آن

بیان ش ه است.
جدول  .5سؤاالت فراترکیب بههمراه مؤلفههای آن
سؤاالت پژوهش

مؤلفهها

 .0عوامو مؤثر بر سوتزنی در سازمانها از سال  6884تا  6868چیست؟
 .6انتشار ادبیات به صورت سالیانه در بازه زمانی تعیین ش ه چگونه توسعه یافته است؟
What
(چه چی ی)

 .6ک امیک از انواع سوتزنی مورد بررسی نرار گرفته است؟
 .5مطالعات در زمینه چه سازمانهایی انجام ش ه است؟
 .4از چه ر یکردی در تج یه تحلیو پو ه ها استفاده است؟
 .2جهت گردآ ری دادهها از چه اب اری استفاده ش ه است؟

Who
(جامعه مورد مطالعه)

پایگاههای اطالعاتی علمی Science Direct, Emerald, Springer, IEEE

(در این بررسی بهمنظور اطمینان از کیفیت ادبیات بررسیش ه دسترسی به آخرین بحث در
جامعه تحقیقاتی ادبیاتی ازجمله مقاالت کنفرانسی کتا ها پایاننامهها م نظر نرار نگرفتن ).

When
(مح دیت زمانی)

 6806تا  6868میالدی

How
(چگونگی ر ش)

ر ش تحلیو محتوا تحلیو دادههای ثانویه

گام دوم :جستجوی نظاممند

در این مرحله پو هشگر به جستجوی نظاممن پو ه های منتشرش ه در نشریات مختلف مایپاردازد
زیرا این ر ش به بهترین نحو با اه اف پو ه

مطابق بوده پو ه های مربوط به سوتزنی در سازمانها

را بررسی میکن  .بررسی ادبی نظاممن یک جستجوی جامع در نشریات مربوط به موراوع خااص اسات
12
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که شامو ترکیب تلفیق ارزیابیهای انتقادی از ادبیات است (تولکس .)6800 0پس از تعریف پرس های
پو ه

ناوع مطالعاات معیارهاای انتخاا

باازبینی جاامعی در ادبیاات صاورت گرفات .در انا ام ا ل

کلمات کلی ی مرتبط ازطریق جستجو در فرهنگها اصطالحنامههاا مناابع پاو ه هاای منتشرشا ه
نظرات خب رگان انتخا

ش  .البته که در سرتاسر پو ه

نی تعاریف کلمات ماورد جساتجو یاا چاارچو

زمانی بهطور مستمر مورد ارزیابی مج د نرار گرفت .کلمات کلی ی که م نظر نرار گرفتن شامو:
Whistle blowing, whistle blowers, fraud, wrong doing, corruption and fraud, corporate
scandal, corruption crimes, whistle blowing models, whistle blowing modeling, whistle
2
blowing antecedents and consequenses

پس از تعیین کلمات کلی ی پو هشگران مجموعهای از جستجوهای برخط را انجاام داده تاا مطالعاات
منتخب را مشخص کنن  .برای هر پو ه

مشاخص محقاق نساخهای از ماتن کاماو از آن مقالاه هماراه باا

فهرستی از تمام منابع را بارگیری میکن  .درنهایت با مطالعات کتابخانهای بررسی پایگااههاای داده باین
سالهای  6884تا  6868نی با درنظرگرفتن کلمات کلی ی مشخصش ه  608پاو ه

شناساایی ماورد

بررسی نرار گرفتن .
گام سوم :جستجو و انتخاب پژوهشهای مناسب

در این گام پو هشگر بای کیفیت ر ششاناختی مطالعاه را ارزیابی کن

ه ف از این مرحله حاذف

پو ه ها کتا هایی اسات کاه پو هشاگر باه یافتاههای ارائهش ه در آنها اعتمادی ن اشته باش

ممکن

است آنها را رد کن  .معیارهای پذیرش یا ع م پذیرش پو ه ها مطابق با ج ل ( )6تعیین ش ه است.

1. Tölkes
 .6سوتزنی سوت زن کاله برداری تخلف فساد رسوایی شرکتی جرائم فساد م لهای سوتزنی م لسازی سوتزنی پیشاین ها پیام های سوتزنی
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جدول  .2معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش پژوهشها

زبان پو ه ها
ر ش مطالعه

نوع مطالعه

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

انگلیسی فارسی

غیر انگلیسی

ر شهای کیفی جمعآ ری تج یه تحلیو

ر شهای تحقیق آزمایشی

داده نتایج پو ه های کمی

نظرات شخصی سایتهای شخصی

مقاالت چاپش ه در نشریه معتبر

اب اری که معموالً برای ارزیاابی کیفی مطالعات ا لیاۀ پاو ه

گ ارشات مقاالت کنفرانسی کتا ها

اساتفاده مایشاود «برناماۀ مهاارتهاای

ارزیابی حیاتی »0است که با طرح ده سؤال کمک میکن تا دنت اعتبار اهمیت مطالعات کیفی پاو ه
مشخص شود .ایان سؤاالت بار ماوارد زیار تمارکا دارنا  .0 :اها اف پاو ه
پو ه

 .6منطاق ر ش  .6طارح

 .5ر ش نمونهبرداری  .4جمعآ ری دادهها  .2انعکامپذیری که شامو رابطاۀ باین پو هشاگر

شرکتکنن گان است  .5مالحظات اخالنی  .0دنت تج یه تحلیو دادهها  .2بیان ارح ر شن یافتهها
 .08ارزش پو ه  .در این مرحله پو هشگر به هریک از سؤاالت یک امتیاز کمی میده
فارم ایجااد میکن  .بنابراین ی میتوان امتیازاتی را که به هر پو ه
باهساادگی مجموعه پو ه ها را بررسی کن
مهارت های ارزیابی حیاتی پو ه

ساپس یاک

یا کتا داده اسات جماع کناا

نتایج ارزیابی را ببین  .براساام مقیاام  48امتیاازی برناماۀ

نظام امتیازبنا ی زیار را مطرح کرده هر پو هشی را کاه پاایینتار از

امتیاز خو (پایینتر از  )68باشا حاذف میکن  .درادامه بارای بررسای کیفیات ر ششاناختی مطالعاات
براسام «برنامۀ مهارتهای ارزیابی حیاتی» هار پاو ه
گرفت .نتیجۀ این پرس

براساام  08معیاار ذکرشا ه ماورد ارزیاابی نارار

پاسخ بهصورت نمونه در رابطه با یک پو ه

در ج ل ( )6ارائه ش ه است.

)1. Critical Appraisal Skills Program (CASP

14
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جدول  .2بررسی کیفیت پژوهشها با استفاده از برنامة مهارتهای ارزیابی حیاتی

ردیف

اهداف پژوهش

منطق روش

طرح پژوهش

نمونهبرداری

جمعآوری دادهها

انعکاسپذیری

مالحاضات اخالقی

دقت و تحلیل

بیان روشن یافتهها

ارزش پژوهش

جمع

0

مقاله

Whistle blowing intentions:
evidence from Malaysian PLC

4

4

5

5

6

5

6

5

5

4

50

ارزیاابیشا ه در ایان فراینا  04پاو ه

بهطور خالصه از  028پاو ه

امتیاازی زیار( 68متوساط

رعیف) کسب نماوده از فراینا فراترکیاب حاذف شا ن  .شاکو ( )6مراحاو مختلاف جساتجو را نشاان
میدها کاه از دساتورالعمو ماوهر
مشخص ش ه نهایتاً  45پو ه

0

همکااران ( )6882انتباام شا ه اسات .هماانطورکاه در شاکو ()6

بررسی مورد تج یه تحلیو نرار گرفت.

گام چهارم :استخراج اطالعات از پژوهشها

در این مرحله اطالعات پو ه ها ب ینصورت استخراج ش هان که ابتا ا پاو ه هاا مطالعاه شا ه
عوامو مؤثر بر سوتزنی در سازمانها بههمراه ساال انتشاار ر یکارد پاو ه

ابا ار گاردآ ری دادههاا

زمینه خ ماتی جمعآ ری ش که یک نمونه از آن در ج ل ( )5ارائه ش ه است.
گام پنجم :تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی

ه ف از این مرحله تفسیر یکپارچه ج ی ی از یافتههاست .بهعبارتدیگر عواماو اساتخراجشا ه در
مرحله نبو که هریک بهعنوان یک شاخص درنظار گرفتاه مایشاود براساام شاباهت موراوعی در یاک
مفهوم ج ی دستهبن ی ش ه بهاینترتیب ابعاد ایجاد میشود .ه ف فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچاه
ج ی ی از یافتههاست .این ر ششناسی جهت شفافسازی مفاهیم الگوها نتایج در پاالی
موجود دان

حالاتهاای

ظهور م لهای عملیاتی نظریهها پذیرفته ش ه اسات .در طاول تج یاه تحلیاو پو هشاگر
1. Moher
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شکل  .2نتایج جستجو و انتخاب پژوهشهای مناسب

موروعات یا شاخصهایی را جستجو می کن کاه میاان مطالعاات موجاود در فراترکیاب پ یا ار شا هانا .
سان لوسکی بار سو ( )6885این مورد را بهعنوان «بررسی موروعی» ناام بارده باهطاوریکاه پو هشاگر
شاخص ها یا موروعاتی را مشخص کرده بهمحضاینکاه موراوعات شناساایی مشاخص شا ن یاک
طبقهبن ی را شکو میده  .ساپس طبقاهبنا یهاای مشاابه مربوطاه را در موراوعی نارار داده آن را باه
بهترین نحو توریح میده  .براسام تحلیاوهاای صاورتگرفتاه باه کماک ر ش تحلیاو محتاوا ر ی 45
پو ه

نهایی انتخا ش ه درمجموع تع اد  4بُع

 020ک در این پو ه
11

کشف نامگذاری ش ن .
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جدول  .4نمونهای از نحوه استخراج اطالعات از پژوهشها

ردیف

نام پژوهش

نام پژوهشگر و سال

رویکردپژوهش

ابزار گرداوری دادهها

0

Retaliatory effect on whistle blowing intentions: a study of
Indian employees

)Sunaina Kanojia and Shikha Sachdeva (2019

آمیخته

 622کارگر بخ
د لتی خصوصی کشور هن

کانون تمرک جنسیت جایگاه شغلی

نوع سازمان ی گیهای خطوط گ ارش دهی تعه سازمانی

شرکت های بخ
خصوصی د لتی

کشور(هن )

درساز کار سوت زدن درک سوتزدنی در طبقه کارگر یک

یافتن ماهیت سوت زدن در ساختارهای سازمانی دارد تأمو

تأثیر دارد

پرسشنامه

جامعه آماری

مصادیق سوت زنی

نوع سازمان

هدف پژوهش

یافتههای پژوهش
سازمانی هم که یک فرد در آن کار می کن در نص سوت زنی

کالهبرداری که کارمن ان با آن ر بر هستن متفا ت است .6.نوع

 .0عوامو شخصی مانن تعه سازمانی مرک کنترل بسته به نوع

گام ششم :حفظ کنترل کیفیت

در این مرحلاه پو هشاگر تقریبااً از تماامی ر شهاای شا گاناه اشاارهشا ه جهات ارزیاابی کیفیات
بهخصوص برنامۀ مهارت های ارزیابی حیاتی استفاده نموده است .همچنین پو هشاگر بارای کنتارل مفااهیم
استخراجی خود از مقایسه نظرات خود با یک خبر ه دیگر نی استفاده نموده است .برای حصول ایان منظاور
تع ادی از پو ه های انتخابی دراختیار یکای از خبرگاان نارار گرفات نتاایج ازطریاق شااخص کاپاای
کوهن 0ارزیابی ش  .مق ار شاخص کاپا برابر 8/252محاسبه ش که در سطح توافق معتبر نرار گرفته است.

1. Cohen's kappa coefficient
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یافتههای پژوهش
گام هفتم :ارائه یافتهها

در این مرحله از ر ش فراترکیب یافتههای حاصو از مراحو نبو ارائه میشون به این صورت که پس
از طبقهبن ی شاخص ها در ایان مرحلاه باا کماک ر ش تج یاه تحلیاو آنتر پای شاانون میا ان پشاتیبانی
مطالعات گذشته از هریک از شاخصها ابعاد مشخص ش ه میتوان برایناسام آنها را رتبهبن ی کرد.
نتایج حاصو از رتبهبن ی ک ها در ج ل ( )5شرح داده ش ه است .کاری که در این گام انجاام مایشاود
تج یه تحلیو تلفیقهای کیفی است .ه ف فراترکیب ایجاد تفسایری یکپارچاه ج یا از یافتاههاسات
(نوبلیت هار .)0200 0در پو ه

حارر تمام ساز کارهای استخراجش ه که در گامهاای نبلای باهمن لاۀ

ک درنظر گرفته ش با درنظرگرفتن مفهوم هریک از این ک ها در یک مفهوم مشابه دستهبن ی شا ن  .باا
انجام این کار تفسیری فراتر از هریک از مطالعات گنجان هش ه در فراترکیب از پ ی ۀ موردنظر ارائه ش ه
درعینحال دربرگیرن ۀ همۀ آنها نی خواه بود بهگونهایکه اثر هریک از مطالعات ا لیه را مایتاوان در
این کو جستجو کرد.
جدول  .1ابعاد و عوامل سوتزنی شناساییشده از طریق روش فراترکیب
ابعاد

کدهای استخراج شده و منابع
جنسیت ( )Caillier,2017پست سازمانی ( )Gupta and Chaudhary 2017تالفیجویی ( Marwaha
 )2017aنص سوتزنی ( )Vadera, Aguilera, and Caza 2009ریسکهایی شامو حذف فی یکی
چال های نهادی عملیاتی ( )Robeznieks 2014نگرش( Antinyan, Corazzini, and Pavesi
 )2020کنترل رفتاری درکش ه ( )May-Amy, Han-Rashwin, and Carter 2020تعه اخالنی

سوتزن

( )Marwaha 2017aهویت فردی ( )Verschuuren, 2020تعه سازمانی ( Mesmer-Magnus
 )and Viswesvaran 2005هویت اخالنی ( )Zhou et al. 2018ررایت شغلی ( Vadera,
 )Aguilera, and Caza 2009شجاعت اخالنی ( )Lewis, Brown, and Moberly 2014
خودکارآم ی ( )Liu, Liao, and Wei 2015عصبانیت از ن رت ابستگی ( Reckers-Sauciuc and
 )Lowe 2010انصاف ( )Waytz, Dungan, and Young 2013اف ای

پاداش مالی ( Nyreröd

 )and Spagnolo 2021مشخصات فرهنگی ( )Park and Lewis 2019سطح آموزش ( Caillier
1. Noblit and Hare
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کدهای استخراج شده و منابع

ابعاد
 )2017ارزشهای مذهبی

آرمانی ( )Ames, Seifert, and Rich 2015سن ( Erkmen,et al

 )2014ه ینه شخصی گ ارشدهی ( )Feltovich and Hamaguchi 2018خودخواهی خیرخواهی
مرام اخالنی ( )Ahmad et al. 2014جمعگرایی جرئت ()Rachagan and Kuppusamy 2013
ترم از گ ارشدادن خطاکاریها ( )Marwaha 2017bخبرچینی ( )Alleyne, et al 2019بی اری از
خطر ( )Vadera, et al 2009مسئولیتپذیری شخصی ( )Alleyne et al. 2017تجربه نحوه رفتار با
سوتزن در گذشته ( )Kaptein 2011خطر مرتبط با امنیت سوتزن ( )Alleyne et al 2013خودآگاهی
( )Walumbwa et al. 2008ابستگی عاطفی به سازمان ( )Fotaki 2020شناخت سازمانی ( Riketta
 )2005کنارهگیری از حمایت سازمان ( )Verschuuren 2020aارزشها احساسات ( Blenkinsopp
 )et al. 2019اعتماد به نفس ( )Beauregard 2012امتناع از پرداخت حقوق ( Curtis and Taylor
 )2009کمبود حمایت همتا (نظیر طرد) ( )Delk 2013انتقال به پستها یا شغوهای نامطلو

امکان اخراج

( )Robeznieks 2014هوشیاری یا ع الت اجتماعی ( )Everett, et al 2007جاه طلبی ( Cassematis
 )and Wortley 2013مکان کنترل ( )Zhou et al. 2018تعه سازمانی ( Brennan and Kelly
 )2007ارزشهای اخالنی ( )Alleyne et al. 2017تحمو ابهام ( )Dungan et al 2015ابستگی
متقابو( )Dungan et al 2015اعتمادبهنفس ( )Near and Miceli 2013نظارت بر خویشتن ( Huang,
 )John, and Xin 2021رفتار شهر ن ی سازمانی ( )Scheetz and Fogarty 2019خجالت
ر یی (فرهادینواد

کم -

جعفری  ) 0620ناامی ی از رمانت اجرایی درصورت افشای تخلفات (فرهادینواد

جعفری  )0620ع م ج ان کاری (فرهادینواد

جعفری  )0620ناررایتی

انتقامگرفتن از سازمان

(فرهادینواد جعفری  )0620تق یرگرایی باال (فرهادینواد جعفری .)0620
نوانین مستقو برای سوتزنی ( )Treviño et al 2006مقاص گ ارشدهی ( )Zakaria 2015حفاظت
دادهای

رازداری ( )Kagiaros 2015; Kavathatzopoulos and Asai 2016امنیت اطالعات

( )Berndtsson et al 2018ال امات مقرراتی ( )Rothwell et al 2006سیاستهای حفاظت از
سوتزن ( )Vandekerckhove 2006ان امات انضباطی ()Rothwell and Baldwin 2006
دریافت اثربخشی ان امات ر فسادی ( )Okafor et al. 2020حقوق خطاکار ( )Near and Miceli 2013نق
کننده مازاد ( )Scheetz and Wilson 2019نهادهای هنجاری ( Treviño, Weaver, and Reynolds
گزارش  )2006سیستم گ ارشدهی ( )Rustiarini and Sunarsih 2017استان اردها

دستورالعموهای

سوتزنی ( )Ion et al. 2016فق ان پاسخ ( )Jackson et al. 2010ر یهسازی فراین های سازمانی
( )Previtali and Cerchiello 2018رسمیسازی فراین سوتزنی ( Previtali and Cerchiello
 )2018تحلیو ه ینه

منفعتشناسی ( )Park and Lewis 2019فعالیت درکش ه ( Watts and

 )Ronald Buckley 2017ارتباطات رعیف استان اردهای اخالنی ( Watts and Ronald Buckley
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کدهای استخراج شده و منابع

ابعاد

 )2017اعتبارپذیری رعیف رهبران ( )Kavathatzopoulos and Asai 2016کمبود گسترده
پاسخگویی فردی برای گ ارشدهی یا اصالح خطاکاری سازمانی ( Ciasullo, Cosimato, and
 )Palumbo 2017فق ان حمایت از تصمیمگیری کارمن ()Brink, Lowe, and Victoravich 2017
پاداشدهی به سکوت کارمن ( )Tölkes 2018جربمهنمودن گ ارشدهی داخلی ( Alleyne, Haniffa,
 )and Hudaib 2019دسترسی نامناسب به کانالهای گ ارشدهی مشر ع ()Raub and Liao 2012
نضا تهای اخالنی ( )Keil et al. 2010انگی ههای مالی /حمایت /رازداری /گسترش به مناطق /گسترش به
بخ

خصوصی /تصویب نوانین /دادگاههای خاص ( )Okafor et al. 2020بیحوصلگی برای پیگیری

موروع (فرهادینواد جعفری  )0620د ستی ر ابط فامیلی با متخلف (فرهادینواد جعفری .)0620
ن رت نفوذ ( )Near and Miceli 2016ررایت شغلی ()Vadera, Aguilera, and Caza 2009
خودکارآم ی ( )Bjørkelo, Einarsen, and Matthiesen 2010عوامو نگرشی

عوامو مونعیتی

( )Beauregard 2012مقابله به مثو ( )Kaplan and Schultz 2007تن ل رتبه ( Dellaportas et al.
 )2005انتقالهای تنبیهی ایجاد ثبت شغلی رعیف ان ا یا تحقیر()Kaplan and Schultz 2007
سرپیچی از نوانین ( )Naude 2005بی فایی ( )Naude 2005اتهامات سوتزنی به خاطر منفعت مالی
انتقادنمودن ( )Naude 2005فق ان د ستی

بیاحترامی ()Naude 2005

یوگیهای ر انشناختی

( )Heyes and Kapur 2009هنجار ذهنی ()May-Amy, Han-Rashwin, and Carter 2020
متخلف مونعیت /ن رت دریافتی خطاکار ( )Cortina and Magley 2009تالفی ( Guthrie and Taylor
 )2017هویت حرفهای ( )Curtis and Taylor 2009اعتماد ناظر ( Lewis, Brown, and Moberly
 )2014سطح پایین دلخوشی ( )Brown, Treviño, and Harrison 2005سطح پایین ان ه
(  (Reckers-Sauciuc and Lowe 2010سطح پایین ترم ( Reckers-Sauciuc and Lowe
 )2010عصبانیت ترم ( )Henik 2015کنترل رفتاری ادراکی هنجارهای عینی ( Alleyne, et al
 )2019حق تص ی ( )Chaudhary,et al 2019نفوذ باالی فرد متخلف در سازمان (فرهادینواد جعفری
 )0620اجتنا

از اخراج فرد متخلف (فرهادینواد

جعفری  )0620اجتنا

از بیاعتبارش ن فرد متخلف

(فرهادینواد جعفری .)0620
ابستگی سازمان به تخلف ( )Near and Miceli 1995تنانض داخلی ()Armstrong et al 2017
موروع افشاگری ( )Yeoh 2014اجرای غیراخالنی ( )Nawawi and Salin 2019خطاکاری
تخلف

( )Dangi, Nawawi, and Salin 2020نظارت رعیف شفافسازی رعیف ( Hashim, Nawawi,
 )and Salin 2014ج یت خطاکاری ( )Ahmad et al. 2014سوءم یریت ()Near et al. 2004
فرهنگ سکوت ( )Aylsworth 2008شهرت ب

( )Dellaportas et al. 2005اعتبار منفی

( )Dellaportas et al. 2005تخلفات نانونی ( )Near et al. 2004ماهیت مخفی فساد ( Lumumba
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کدهای استخراج شده و منابع

ابعاد
 )2011ت ا م کالهبرداری

تقلب ( )Commission 2013ماهیت فساد ( Kaplan and Schultz

 )2007ش ت تقلب ( )Rothschild and Miethe 2017آزار جنسی ( )Near et al. 2004ن اشتن
م رک کافی برای اثبات تخلف (فرهادینواد جعفری  )0620ابهام در ماهیت تخلف (فرهادینواد جعفری
 )0620نگاه منفی جامعه نسبت به سوتزنی (فرهادینواد جعفری .)0620
مشوقهای سوتزنی ( )Okafor et al. 2020محیط اخالنی ( )Lim et al. 2017رهبری اصیو ( Berry
 )2004مؤسسات حامی سوتزنی فضای اخالنی ( )Zakaria et al. 2020چگونگی اکن

سازمانها

( )Hechanova and Manaois 2020نوع سازمان ()Kanojia, Sachdeva, and Sharma 2020
تشویق فرهنگ سوتزدن ( )Culiberg and Mihelič 2017سطوح متفا ت م یریتی ()Keenan 2002
ارزشهای بنیادی دموکراتیک ( )Berndtsson et al 2018ان ازه سازمان حمایت سازمانی ( Near and
 )Miceli 1996شرایط کاری مطلو ( )Meyer and Allen 1984استقالل در نلمر شغلی ( Meyer
 )and Allen 1984شناخت م یریت ارش ( )Marwaha 2017aفرهنگ محیط سازمان ( Camerer
 )1996کارایی سازمانی ( )Skivenes and Trygstad 2016رهبری اخالنی ( )Keenan 2002رهبری
تحولآفرین ()Tavakoli, Keenan, and Cranjak-Karanovic 2003

ارزیابی همکاران

( )Edwards, Ashkanasy, and Gardner 2009فرهنگ اخالنی ( Skivenes and Trygstad
 )2016فرهنگ ارتباطاتی ( )Kaptein 2011هنجارهای تیمی ( )Caillier 2017جو اخالنی ( Arnaud
سازمان  )and Schminke 2012بافت سازمانی ( )Kaptein 2011یادگیری توسعه سازمانی ( Berndtsson
)et al 2018فرآین های بر کراتیک سوتزنی ( )Near and Miceli 1995رهبری مثبت ( Nayir and
 )Herzig 2012بافت خارجی (مثو چارچو های نانونی فرهنگ ملی) ( )Powell 2020aبافت داخلی
(نظیر فرهنگ

جو سازمانی) ( )Powell 2020bعوامو محیطی (مثو کشور

مشخصات فرهنگی)

( )Vadera, Aguilera, and Caza 2009متغیرهای مونعیتی (نظیر فرهنگ سازمانی) ( Culiberg and
 )Mihelič 2017بازنگریهای اجرایی ناعادالنه ( )Curtis and Taylor 2009یکپارچگی هویت
سازمانی ( )Palumbo and Manna 2019bنیازهای سازمان انتظارات سازمان ( Near and Miceli
 )2013تضادهای ارزشی ( )Krambia-Kapardis 2020جود اجبار در گ ارشکردن تخلفات (فرهادی-
نواد جعفری  )0620ع م استقبال م یران باالدستی از گ ارش های افشاگران (فرهادینواد جعفری )0620
کمبود ش ی نیر ی انسانی (فرهادینواد جعفری  )0620ریشه کردن تخلف در فرهنگ سازمان (فرهادینواد
جعفری  )0620نبود ساز کار مطمئن سوتزنی (فرهادینواد جعفری .)0620
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براسام یافتههای ج ل فوق  020ک از منابع موردمطالعه استخراج ش که این ک ها در  4بع اصلی:
سوت زن دریافتکنن ه گ ارش متخلف تخلف سازمان نرار گرفتن  .عال هبراین باهطاورکلی باهدلیاو
از ر ش ک گذاری (متن ک ها مفاهیم مقولهها) برای استخراج مفاهیم

کیفیبودن دادهها در این پو ه

درمورد سوتزنی استفاده ش ه است بهاینمعناکه در مرحله ا ل ک ها از پو ه های علمای انتخاا شا ه
استخراج ش

در مرحله د م ر ی ک های استخراجش ه ک گاذاری دیگاری صاورت گرفات تاا مراحاو

بلوغ موردنظر بهدست بیاین  .درنهایت پس از ک گذاری نتایج فراترکیب براسام مراحو بلاوغ دریافات
نظرات خبرگان با استفاده از فن دلفی فازی م ل نهایی بلوغ عوامو مؤثر بار ساوتزنای باا کااربرد شایوه-
نامه های مربوط در ت ین م ل بلوغ م لی شامو چهار ساطح آغاازین زیرسااختی یکپارچاه ما یریت
درنالب ج ل ( )2ارائه ش ه است .الزم به ذکر است بهمنظور ت ین م ل معتبر نهایی شناسائی شاخص-
های تأثیرگذار پس از حذف ک های تکراری  06شاخص حذف  5شاخص با نظار خبرگاان تغییار پیا ا
کرد.
جدول  .1مدل بلوغ سوتزنی در سازمانها
ابعاد/مراحل
بلوغ

آغازین
سوتزن به فراین های
رسمی نانونی دسترسی

سوتزن

ن ارد نمیدان چگونه
افشاگری کن  .سوتزن از
ان ام به سوتزنی هرام
دارد.

زیرساختی

یکپارچه

مدیریتی

سوتزن به فراین های
رسمی نانونی در سازمان سوتزن در ت ین راهبردها

سوتزن در راهبری

آگاهی دارد اما شیوه

استفاده از فراین های

سازمان مشارکت فعاالنه

افشاگری مشخص نیست.

تعریفش ه بهمنظور

دارد سازمان حمایت

سوتزن از ان ام به

م یریت کارها مشارکت

الزم را از ا بهعمو

سوتزنی هرام کمتری

دارد.

میآ رد.

دارد.
سوتزنی بهصورت نظام-

گ ارشها بهصورت

دریافت

توسعه راهکارهای نرم-

سهولت بهتری انجام

من تر دریافت میشود اما

یکپارچه با کاربرد

کننده

اف اری مالی اداری

میشون اما بهدلیو

مشکالت زیادی در

راهکارهای نرماف اری

گزارش

بازرگانی در سازمان

فراهمبودن منابع کافی

مکانی هکردن این فراین

مبتنیبر فنا ریهای ر ز

صورت نگرفته اساساً

تخصیص مسئولیتهای

توسعه رسمیسازی فراین ها گ ارشهای افشاگری با
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ابعاد/مراحل
بلوغ

آغازین

زیرساختی

گ ارش افشاگرانه دریافت اجرای فراین
نمیشود.

یکپارچه

آموزش به

مدیریتی
دریافتکنن ه انسانی
دخالت کمتری دارد.

کارکنان درخصوص
سوتزنی ر ن به کن ی
صورت میگیرد.

متخلف با آگاهی از

متخلف ریسک خطاکاری
را میپذیرد چون از نظاممن متخلف بهدلیو آگاهی از
نبودن فراین سوتزنی
متخلف

فراین های سازمانی

ع م حمایت از سوتزن رسمی سوتزنی راههای
آگاهی دارد .متخلف تعه جایگ ین برای خطاکاری را
اخالنی پایینی نسبت به

درنظر میگیرد.

متخلف درپی یافتن
راهکارهای غیر نابو مشاه ه
توسط سیستمهای کنترل
کنن ه هوشمن است.

سازمان دارد.

تخلف

تخلف بهصورت گسترده
نابو انجام بوده نابلیت

دارد اما ساز کارهای

رهگیری فرا ان جود

راستیآزمایی چن انی در

ن ارد.

سازمان جود ن ارد.

م یریت سازمان از ماهیت
اب ارهای سوتزنی آگاهی
کافی ن اشته حمایت
سازمان

سازمانی از آن بهعمو
نمیآ رد .در سازمان
تضادهای ارزشی جود

در بافت سیستمهای
اطالعاتی هوشمن
نظارت فرا ان از
خطاکاری چشمپوشی
میکن .

تخلف نابلیت رهگیری

ر شها مکانی مها

ریسک باالی خطاکاری

م یران سازمانی مشوقهایی
برای سوتزنی در نظر
میگیرن اما ان امات
تشویقی تنبیهی را اعمال
نمیکنن .

با کاربرد راهکارهای

هرگونه تخلفی در سازمان

نظارتی تخلف نابو شناسایی نابو بررسی پیگیری
پیگیری است اما ال امات است .سیستمهای هوشمن
نانونی مناسب برای اثبات آن هرگونه تخلف را ثبت
جود ن ارد.

کرده گ ارش میدهن .

رهبری سازمان به هم-

سازمان به بهبود مستمر

راستاسازی فراین های

فراین های سوتزنی از

سوتزنی با راهبردها

طریق فراین های ت ریجی

رسمیسازی فراین های

نوآ رانه ر ی آ رده

سوتزنی پرداخته از آن از سیستمهای نوین برای
حمایت میکن اما بهدلیو

حمایت از آن استفاده

زیرساختهای فنی نانونی میکن  .حمایت کافی از

دارد که افراد را از

ناکافی نمیتوان به صورت

سوتزنان صورت

سوتزنی پرهی میده .

یکپارچه عمو کن .

میگیرد.
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م ل ارائهش ه نشان میده که ابعااد ساوت زن دریافاتکننا ه گا ارش متخلاف تخلاف ساازمان
درنالب مراحو آغازین زیرساختی یکپارچه م یریتی بر سوتزنای در ساازمانهاا ماؤثر هساتن

ری

یک یگر نی تأثیر میگذارن .

نتیجهگیری و پیشنهادها
پو ه

حارر با ه ف ت ین م ل بلوغ عوامو مؤثر بر سوتزنای در ساازمانهاا ازطریاق یاک مار ر

نظاممن درنالاب ر ش فراترکیاب باا اساتفاده از ترکیاب تحلیاو نتاایج  45پاو ه

معتبار منتشرشا ه در

نشریات مختلف انجام ش  .م ل نهایی بلوغ عوامو مؤثر بر سوتزنی باا کااربرد شایوهناماههاای مرباوط در
ت ین م ل بلوغ شامو چهار سطح آغاازین زیرسااختی یکپارچاه ما یریت درنالاب پانج بعا اصالی
سوت زن دریافتکنن ه گ ارش متخ لف تخلف سازمان پس از دریافت نظرات خبرگاان باا اساتفاده از
فن دلفی فازی ت ین ش  .درادامه تفسیر نتایج حاصو از پو ه
یافتاههاای پو ه

حارر ارائاه سپس به مقایساه انطبااق

حارر بااا نتااایج یافتااههااای مطالعااات پاو ه هاای ارائاهشا ه در بخا

پیشاینه

پرداخته میشود.
سطح اول بلوغ سوتزنی :آغازین

نتایج حاصو از تج یه تحلیو ک های استخراجش ه از فراترکیاب نشاان داد کاه در ساطح ا لیاه بلاوغ
عملکرد اح های سازمانی ظیفهم ار ( ظیفهگرا) است بر ر ن (فراین ) تأکی نمیکن  .نتایج مح د به
ال امات سوتزنی نانونی است اما هی تعریف رسمی مساتن ی از چگاونگی انجاام ظاایف فراینا های
موردنیاز برای دستیابی به اه اف موردنظر جاود نا ارد بناابراین تفکیاک ظاایف ناساازگار یاا انجاام
تخصصی کارهای مربوط به سوتزنی صورت نمیگیرد .در این سطح بهت ریج در نتیجه آزمون خطاا
دان

رمنی از نحوه ایجاد سوتزنی میان کارمن ان ایجاد میشود .این مرحلاه سارآغاز ظهاور فراینا های

غیررسمی برای نیو به اه اف تعیینش ه میباش  .در انع هر کارمن باتوجهبه دان
از سایر همکاران ر شی را برای سوتزدن درپی
آزمای

شخصی سؤال خاود

می گیرد که اثربخشی کاارآیی آن ماورد ارزیاابی

انع نش ه است .بهت ریج با گذشت زمان مناسبترین ر ش ها خطاهای رایج بهطور رامنی

مشخص میشون اما این اطالعات بهطور رسمی در جایی مستن نمیشون
نمیشون تا اثربخشی کارایی آنها ارزیابی یا برای آین ه ثبت شون .
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در این سطح از بلوغ سوتزنی موفقیت در دستیابی به مسایرهای ساوتزنای تاا حا د بسایار زیاادی
فردمحور است به دان

تجربه سوتزن بستگی دارد .بهدلیو مستن نبودن فراین ها سلیقهایبودن شایوه

سوتزنی تضمینی برای سوت زنی اثربخ

کارآم

جود ن ارد میتوانا موجاب پراکنا گی انجاام

امور ش ه اتالف منابع سازمانی را نی درپی داشته باش  .در این ساطح های منباع اطالعااتی درخصاوص
فراین های سوت زنی جود ن ارد دان

کارکنان مستن سازی نمیشود .درنتیجه سوتزنای بهیناهای ناه

تعریف ش ه نه اتفاق میافت .
در پو ه

صفری فتاح زیاارانی ( )0625نتاایج نشاان داد سارمایه انساانی توانمنا در ساازمان دارای

اهمیت بوده با حمایت از آنها راه برای انتقادهای سازن ه آنها درنتیجه ساوتزنای در ساازمان کساب
عملکرد باالتر فراهم است .میچلی نیر ( )0200در پو ه

خود نشاان دادنا زماانی ساوتزنای بیشاتری

اتفاق میافت که شاه ان تخلف در مناصب حرفهای فعال باشن عکسالعمو مثبتتری باه شغلشاان داشاته
سابقه خ مت طوالنیتری داشته باشن بهبیاندیگر آنها نی موفقیت در سوتزنی را به می ان زیادی

باشن

ابسته به فرد نلم اد میکردن  .نتایج پو ه

هنکویین ( )6868نی بر تأثیر آموزش مناسب بار انگیا ههاای

سوتزنی کارکنان تأکی نموده است.
سطح دوم بلوغ سوتزنی :زیرساختی

م ل بلوغ ت ینش ه از سوتزنی در سطح د م بر این امر اشاره دارد که انتقال از سطح ا لیه باه ساطح
باالتر با ایجاد نگاهی فراین محور به سوتزنی نابو انجام است .یک دی گاه فراین محور به این معناست که
عال هبر تعیین اه اف نتایج موردانتظار از بخ های سازمانی بهمنظور تسهیو ر ن سوتزنای ر دیهاا
فراین های الزم نی شناسایی مستن گردنا  .فراینا ها ازطریاق انتشاار دساتورالعموهاا آیاینناماههاایی
رسمی کتبی منتشر میشون  .این مرحله یک نقطه عطف در ایجاد یک منبع اطالعاتی فراین ها مایباشا .
در این سطح از بلوغ توسعه مستن سازی عملیات هر اح ساازمانی بارای گا ارش ساوتزنای رسامی
مستقو ج ا از سایر اح های سازمانی میباش که باعث میشود ارتباط باین احا ها باهخاوبی مشاخص
نشود چال هایی در دریافت ارسال گ ارشهای سوتزنی اطالعاات باین احا های ساازمان ایجااد
شود.

نتایج حاصو از بخ های فراترکیاب نشاان داد کاه در ایان ساطح علایرغام اساتفاده از راهکارهاای
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نرماف اری مالی م یریت ی که موجبات ارتباط فراین های بخ

های مختلف سازمانی را تا ح دی ایجااد

کرده است اما این ر ابط کامو نبوده همچنان رابطه با بخ

های عملیاتی با مشکو مواجه است .در ایان

سطح ادغام افقی در فراین ها انجام میگیرد بهاینمعناکه فراین های هر بخ

سازمان باا ساایر فراینا های

موجود در همان اح ادغام ش ه شکو رسامی مایگیارد .باهسابب توساعه محا د فناا ری اطالعاات
نرماف اری در این سطح بسیاری از کارهاای مرباوط باه ساوتزنای باهصاورت دساتی توساط افاراد انجاام
میگیرد .جود چنین شرایطی موجبات تبانی تخلفات انسانی را باال میبرد.
در این سطح تفویض مسئولیتهای مربوط به فراین های سوتزنی مشخصبودن ظایف باهخاوبی
در توسعه فراین ها درنظر گرفته نمیشود درنتیجه عم تاً برای فراینا ها مسائول اصالی ذینفاع کلیا ی
مشخص نمیشود .یکای از پیاما های چناین راعیتی ایان اسات کاه اگار تصامیمی اتخااذ شاود احتماال
اختالفنظر بین افراد درگیر جود دارد نتیجتاً رسی ن به توافق را زمانبر خواه کرد یا درصورت بر ز
اشتباه پاسخگویی نمیتوان یافت .سازمانها بای در این مرحله مرانب افتادن در دام بور کراسی باشن  .این
ب ان معناست که در مراحو ا لیه رسمیش ن عملیات سوت زنی تع د نوانین دستورالعموها ممکن است
زیاد باش یا پیچی گی آنها باعث کاه

کارایی چابکی فراین اصلی شود.

لی همکاران ( )6860نی با استفاده از نظریه رفتار برناماهریا یشا ه ساوتزنای را باهعناوان فراینا ی
ر انشناختی که شامو محاسبه خطرات منافع است مورد بررسی نرار دادن .
سطح سوم بلوغ سوتزنی :یکپارچه

گذار فراین های اح های سازمانی به یک سطح باالتر یعنی سطح سوم بلوغ به نوع چنا ین ر یا اد
اصلی ازجمله توسعه بلوغ همزمان عملیات سایر اح های سازمانی بلوغ سیستمهای اطالعااتی بساتگی
دارد .بنابراین بلوغ عملیات سوتزنی در اح های مختلاف ساازمانی باه بلاوغ هامزماان فراینا های ساایر
بخ های سازمانی تا این سطح بستگی دارد .در این مرحله نیاز است تا توسعه فراین ها از حالات پراکنا ه
خارج شود برای سازمان نقشه سوتزنی ترسیم شود .م یت این نقشه این است که تعامو بین فراینا های
بخ ها م یریتهای مختلف سازمان اف ای

مییاب

بهتبعآن یکپاارچگی در نحاوه عملیاات کلیات

سازمان ایجاد میشود .در نقشه ساوت زنای تماام فراینا های رسامی مهام ساازمان مکتاو مایشاون
بنابراین بای سطح اهمیت فراین های مرتبط تعیین شود ز یرا اگر فراین های بسایار ریا
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شون انعطاف پذیری در انجام کارها کاه

مای یابا

نیا مستن ساازی فراینا ها بسایار ه یناه زماانبار

میشود .بهمنظور ت ین نقشه سوتزنی کمیتههایی از م یران اح های مختلف سازمان تشکیو میشود تا
این سن را ازطریق تعامو اجماعنظر ت ین کنن  .در پو ه

نکوی پینتو ( )6802نی نتایج نشان داد در

سازمانهایی با ساختارهای مسطحتر نفوذ فساد سازمانی کمتر از سازمانهایی با سلسلهمراتاب بااالی اداری
است .ازسویدیگر نتایج مطالعه پاالمبو مانا ( )6802نی مبین ایان باود کاه یکپاارچگی هویات ساازمانی
تمایو کارمن ان را برای گ ارش تخلفات سازمانی اف ای

میده .

سطح چهارم بلوغ سوتزنی :مدیریتی

در این سطح از بلوغ توجه به راهبردهای کالن سازمان در سامان هی فراین های سوتزنی م نظر نارار
میگیرد .هنگامیکه سازمانی راهبرد ج ی ی را ت ین میکن یا راهبردهای نبلی خاود را ماورد باازنگری
نرار میده فراین های رسمی موجود موردنیاز بای اصاالح باا آنهاا همساو شاود .درغیارایانصاورت
فراین هایی که غیررسمی میباشن برای اجرای این راهبردها ایجاد مایشاود درنتیجاه اساتثنائات ماوارد
فوری در فعالیتهای سازمان اف ای

مییاب  .بهعبارتدیگر فراین های رسمی ناکارآم میگاردد .در ایان

حالت کار ازطریق ر شهای ساده غیررسمی بهموازات صورت میگیرد به نظار در ظااهر فراینا های
رسمی دنبال میشود .پیچی ه یا زمانبربودن فراین سوت زنی ازجمله دالیو بر ز فراین های غیررسمی است.

در عالیترین سطح بلوغ سوتزنی فراین های رسمی دائماً درحال اصالح بهبود هستن  .بهاینمنظور
بای معیارهاای یاک فراینا باالر را مشاخص نماود براساام آن فراینا ها مهن سای شاون  .در مهن سای
فراین های سوت زنی زنجیره ارزش آنها م نظر نرار میگیرد سازمانها بهش ت بر باالرفتن ارزشاف ایای
سوت زنی تأکی خواهن داشت .یادآ ری این نکته نیا مهام اسات کاه ممکان اسات تغییارات ناگهاانی در
سوتزنی رر ری باش اما ازطرفی مایتوانا

یرانگار هام باشا

تعاادل نظام ساازمان را بارهم ب نا .

بهبیانیدیگر بالرش ن برای سوت زنی یک ر ی اد ت ریجی است نمیتوان یکباره اتفاق بیافت  .بنابراین
پی

از انجام هر جه

بای برای انجام آن ظرفیتسازی صورت گیرد.

بررسی بیشتر م ل ت ینش ه از عوامو مؤثر بر سوتزنی نشان داد که فراینا ها ابتا ا غیرساازمانیافتاه
غیرمستن

غیررسمی میباشن  .نظامهای اطالعاتی مورداستفاده نی مح د به نظام اطالعاتی ماالی اداری

است  .اما با گذر از سطح ابت ایی باه ساطوح عاالی بلاوغ ساوتزنای فراینا ها رسامیساازی شا ه نقشاه
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سوت زنی ت ین میشود .همچنین توجه به این نکتاه نیا الزم اسات کاه باهدلیاو تفاا ت در یوگایهاای
ساختاری فرهنگی در سازمانهای مختلف کیفیت اطالعات ارائاهشا ه توساط ساوت زناان نیا متفاا ت
است .انتظار می ر د که هرچه سطح بلوغ سوت زنی باالتر باش اطالعات ارائهش ه نی بتوان به نحو بهتاری
نیازهای اطالعاتی م یران سازمانی همچنین استفادهکنن گان بر نسازمانی را تأمین نمای  .با بهرهگیاری از
همسوسازی اح های سازمانی بلوغ همسطح آنها نظامهاای اطالعااتی بهیناهتاری بارای ساوتزنای نیا
ت ین ش ه این فراین به سادگی ساهولت انجاام شا ه یااریگر ما یران در تصامیمگیاریهاای آینا ه
خواه بود.
درادامه براسام نتایج پو ه

حارر پیشنهادهایی اجرایی به شرح زیر ارائه ش ه است:

 .0برنامهری ی بسترسازی پیادهسازی م ل ت ینش ه در ساازمانهاا باهمنظاور ایجااد شافافیت
کاه

فساد

 .6با درنظرداشتن م ل ت ین ش ه در پو ه

حارر سازمانها بررسی کنن درحالحارار در چاه

سطحی از بلوغ نرار دارن
 .6ت ین تصویب منشور اخالق مبارزه با فساد اداری انتصادی در سازمانهاای ایرانای برمبناای
م ل ت ینش ه در پو ه
در راستای ه ف پو ه

حارر ابالغ رسمی آن به سازمانهای ذیربط.

حارر پیشنهادهای زیر برای انجام پو ه های آتی ارائه میشود:

 .0ارزیابی کارآم ی م ل بلوغ ت ینش ه در پو ه

حارر

 .6طرح ری ی پو هشی کیفی مصاحبه با تمام کنشگران سوتزنی بهمنظور شناسایی ساایر عواماو
تأثیرگذار بر سوتزنی
 .6مقایسه کاربست م ل بلوغ در سازمانها

زارتخانههای مختلاف شناساایی عواماو تأثیرگاذار

بر آن
 .5تحلیو محتوای گ ارشها اسناد باالدستی کشورهای پیشاتاز در ساوتزنای باهمنظاور شناساایی
سایر عوامو مهم تأثیرگذار.
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