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Abstract
One of the most important parameters of any country's administrative system is the
disclosure of corruption and misconduct in the workplace. Although factors such as
authoritarian leadership and the dominance of silence culture encourage employees not
to disclose corruption, their moral courage is very influential in their intention to expose
deviations. The purpose of this research was to investigate the effect of power distance
on the employee whistleblowing intention with the mediating role of moral courage. This
quantitative research was applied in terms of purpose and descriptive-causal in terms of
data collection and analysis. The statistical population of the research was all 420
employees employed in the customs center of Shahid Rajaee port. The sample size was
calculated to be 200 based on Morgan table that were selected using simple random
sampling. A questionnaire was used for data collection whose reliability was confirmed
by Cronbach's alpha. Structural equation modeling and AMOS software were used to
analyze the data. The results of the data analysis showed that employees who believe
more in the power of managers and deem a complete freedom for them in doing their
duties adopt smart silence and avoid talking about deviations. Moreover, despite all
limitations and the potential for harms, employees with higher moral courage believe
that it is incumbent upon them to disclose corruption. Finally, the mediating role of
moral courage in the impact of power distance on disclosure intention was confirmed.
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اثر فاصلة قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی
شجاعت اخالقی
رضا سپهوند ،1امیرهوشنگ نظرپوری ،2راضیه فعلی
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 .1استاد ،دانشکدة اقتصاد و علوم اداری ،گروه مدیریت ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة اقتصاد و علوم اداری ،گروه مدیریت ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3دانشجوی دکتری رشتة مدیریت دولتیـ مدیریت منابع انسانی ،دانشکدة اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه
لرستان ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت 1398/05/10:ـ تاریخ پذیرش)1398/09/03 :

چکیده
یکی از مؤلفههای مهم نظام اداری هر کشور افشای فساد و سوءرفتارهای صورتگرفته در محیط کاری اسـت بـا اینکـه عـوامیی
همچون رهبری اقتدارگرا و حاکمیت فرهنگ سکوت کارکنان را به عدم افشای فساد ترغیب میکند ،شـااعت اخالقـی آنـان بـر
قصد برمال ساختن انحرافات بسیار تأثیرگذار است هدف از این تحقیق ،بررسی اثر فاصیة قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش
میانای شااعت اخالقی است این تحقیق از لحاظ هدف کابردی ،از لحاظ نحوة گردآوری دادهها توصیفی ـ همبسـتیی ،و از نـو
تحقیقات کمّی است جامعة آماری تحقیق همة کارکنان شاغل در گمرک بندر شهید رجایی ،به تعداد  420نفر ،بودند حام نمونـه
بر اساس جدول مورگان  200نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود کـه پایـایی آن
با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد برای تازیه وتحییل دادهها از مدلسازی ساختاری و نرمافـزار  AMOSاسـتفاده شـد نتـایج
حاصل از تازیه وتحییل دادهها نشان داد کارکنانی که به قدرت مدیران باور بیشتری دارند و آنان را در اناام دادن امور مبسوطالیـه
میدانند سکوت هوشمندانه را در پیش می گیرند و از صحبت کردن دربارة انحرافـات پرهیـز مـیکننـد همچنـین ،کارکنـانی کـه
شااعت اخالقی باالتری دارند ،بهرغم همة محدودیتها و احتمال آسیب دیدن ،خود را به افشای فساد میـزم مـیداننـد سـراناام
اینکه شااعت اخالقی میتواند بهرغم وجود فاصیة قدرت در سازمان به قصد افشاگری کارکنان بیناامد

کلیدواژگان
شااعت اخالقی ،فاصیة قدرت ،قصد افشاگری ،کارکنان بندر شهید رجایی

* رایانامة نویسندة مسئولraziehfeli@gmail.com :
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مقدمه
همۀ سازمانها در تالش اند تا بتوانند در مسیر فعالیتهای خود به سمت سالمسازی محیی
کار و سالمت اداری حرکت کنند ،اگرچیه گیاه تحیت شیراط فسیادللود ممکی اسیت
وسوسۀ عبور از خطوط قانون و اخالق و زطرپا گذاشت قیوانی از سیوی لنهیا افیااط
طابد .با اط حال ،هر سازمان از کارکنان خیود صیداقت می خواهید .وجیود صیداقت در
سازمان و لگاه از خطاها به اطجیاد سیاختاری واضی و میثرر در جهیت سیالمت اداری
م انجامد (افشان و همکاران  .)1397دنیای کسبوکار امروز با چال

های چشمگیری در

رقابت ،کاه

جرطان نقیدطنگ و

مقیاس جهان روبهروست؛ از جمله بحران مال  ،افااط
پی

بین ناپذطر بودن جرطان مواد اولیه ،افااط

هاطنه ،کاه

سود .احیا و احتماالً بازسازی

فرهنگ سازمان ها و نحوة انجیا دادن کیار در لنهیا کلیید دسیتیاب بیه سیط بیاالتری از
بهره وری کارکنان 1و رضاطت لنان است .سرماطۀ انسان سیازمانهیا نقی

مهمی در بقیای

لنها در اط محی اطفا م کند ( .)Munene & Nyaribo 2013اگرچه در سیازمانهیا ،بیرای
جلوگیری از تخلفات اداری و اشتباه ،الاامات اخالق و اجتماع و قانون وجیود دارد ،از
کارهای خالف قانون به طور کامل اجتناب نم شود .کشی

و اصیال اطی خطاهیا بیرای

سازمانها بسیار اهمیت دارد و م توان گفت کارکنان طک از منابع مهم و اساس در کش
اشتباهات سازمان هستند ( .)Miceli et al 2008افشاگری در مقابله با رفتارهای غیرقیانون
در سازمانها نق

مهم و مثرری دارد .بر اساس مطالعات مرکا شفافیت بی الملل (،)2007

افشاگران توانسته اند سالیانه میلیاردها دالر برای سهامداران صرفهجوط کنند (علی نقییان و
همکاران  .)1395افشاگری طک از مکانیسمهای کنترل داخل برای جلیوگیری از تخلفیات
سازمان به شمار م رود و طک از دغدغههای مدطران ارشد تشوطق کارکنان مطلع به افشای
اطالعات است .افشاگری طک اقدا بسیار مهم از سوی کارکنان اسیت؛ بیرای لشکارسیازی
اعمال غیرقانون در سازمان ،در مورد شخص طا سازمان طا هر که امکان سوءاستفاده داشیته
باشد .افشاگری همچنی طک عنصر مهم حسابرس و کنترل داخل است و مکانیسم برای
1. Employee productivity
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جلوگیری از اقدامات نامشروع و غیراخالق و غیرقیانون بیه حسیاب می لطید (

Zakaria

.)2015
بر اط اساس ،الز است دالطل و عوامل اررگذار بر افشاگری بررس شود تا زمینههیای
افااط

سالمت اداری در سازمانها فراهم لطد .قصد افشاگری از عوامل فردی و سازمان و

فرهنگ تأریر م پذطرد و در اط بی عوامل فرهنگ و سازمان تأریری وطژه بیر تماطیل بیه
افشاگری دارند (عل نقیان و همکاران  .)1395افشاگری م تواند با وطژگ های فرهنگ در
ارتباط باشد ( .)Lavena 2016از مدتها پی  ،محققان مانند بارتلا )1967( 1بر اطی بیاور
بودند که فرهنگ ممک است بر تفکر و ارتباطات و رفتار فیردی میرتب بیا انتخیابهیای
اخالق تأریر بگذارد ( .)Jain & Jain 2018گری )1988( 2بر لن است که کشورهاط کیه در
لنها فاصلۀ قدرت باالست ،به احتمال زطیاد ،بیا مخفی کیاری و پنهیانکیاری بیشیتری در
عملکردهای خود مواجهاند .او همچنی استدالل م کند که اختفا و پنهانکاری با افشا رابطۀ
منفی دارد ( .)Jain & Jain 2018افشیاگران ،در مباحی
توصی

سیالمت اداری ،کارکنیان شیجاع

م شوند که با هاطنۀ شخص زطاد به حفظ استانداردهای اخالق در برابیر قیدرت

سازمانهای ب رو همت م گمارند ( .)Jones & Kelly 2014افشا کردن کار لسان نیست
و به شجاعت و ارزطاب اخالق و جلب توجه عمو هم سو با عالطق شخص نییاز دارد .بیا
وجود اطنکه بسیاری افشیاکنندگان را ،بیه سیبب کیردار قهرمانانیه و شیرافتمندانه ،سیتاط
م کنند ،برخ افراد لنها را به متمرد بودن ،باعی

رنجی

شیدن ،و نخالیه بیرای افشیای

سو ءاستفادهها و خطاکاریهای همکاران و مدطرطت محکو م کنند .کسیان کیه بیا لنهیا
مخالفت م کنند بر اط باورند که کارکنان باطد بیه وظیفیۀ خیود در قبیال شیرکت خیوط
وفادار باشند و از هر گونه افشاگری بپرهیانید .زطیرا تصیوطر و شیهرت شیرکت لکیهدار و
موجب صدمه به جاطگاه رقابت لن م شود (.)Zakaria 2015
مجتمع بندری شهید رجاط بندرعباس از بنادر بسیار مهم اطران به شمار م رود کیه بیا
تخلیه و بارگیری سالیانه حدود  100میلیون ت کاال ،بهتنهاط  ،بی

از  55درصد صیادرات
1. Bartels
2. Gray
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و واردات خودرو و  70درصد تراناطت بنادر کشور را بر عهده دارد .با توجه به لنچه لمد و
حجم باالی کاالی وارد شده و خارجشده در گمرک بندر شهید رجاط  ،امکان افااط
و تخل

فساد

اداری دور از انتظار نیست .پدطده هیاط مثیل قاچیا ،،فسیاد اداری ،مشیارکت در

قاچا ،توس برخ کارکنان ،و غیره همواره به منالۀ طک از مسائل مهیم و اررگیذار مییان
معضالت اقتصادی کشور مورد تأکید و توجه مسئوالن بوده است .لمارهیای رسیم نشیان
م دهد بندرگاهها و اسکلهها پرترافییکتیرط مسییر ورود کاالهیا بیه کشیورند و ازاطی رو
احتمال بروز تخل

در لنها به مراتب بیشتر است .افشاگری توس کارکنان م تواند طکی

از عوامل مهم در جلوگیری از تخلفات در سازمان های دولت بهوطژه گمرکات کشور باشید
و با هاطنۀ پاطین به سالمت سازمان کمک کند .توجیه نکیردن بیه اطی راهکیار می توانید
هاطنههای گااف بر سیازمانهیا جهیت شناسیاط و پیشیگیری از تخلفیات تحمییل کنید؛
درحال که استفاده از اطالعات کارکنان افشاگر بسیار مفیید و باصیرفه خواهید بیود .اطنکیه
کارکنان طک سازمان انگیاة افشای اعمال غیرقانون و نامشروع را داشته باشیند بیه عوامیل
بسیار بستگ دارد ،از جمله عوامل فردی و سازمان و محیط و فرهنگ ؛ که سازمان ملا
به شناخت و بررس اط عوامل است .با اطنکه مطالعیات زطیادی در حیوزة فسیاد اداری و
افشاگری صورت پذطرفته و عوامل بسیار ،همچون فرهنیگ ملی و پاطبنیدی بیه اخیال ،و
معنوطت ،در افشای سوءاستفادهها و انحرافات لزمون شدهاند ،تحقییق جیامع کیه طکی از
ابعاد فرهنگ مل  ،طعنی فاصیلۀ قیدرت ،را همیراه شیجاعت اخالقی کارکنیان ،بیه مثابیۀ
متغیرهای اررگذار بر قصد افشاگری ،در نظر گرفته باشد ،تاکنون صورت نگرفتیه اسیت .در
واقع ،نقطۀ قوت اط تحقییق لن اسیت کیه بیهرغیم حاکمییت فرهنیگ فاصیلۀ قیدرت در
سازمانهای اطران  ،که سکوت در برابر انحرافیات را ترغییب می کنید ،تقوطیت شیجاعت
اخالق م تواند قصید افشیاگری را افیااط

دهید و کارکنیان را ترغییب کنید فسیادهای

صورتگرفته درون سازمان را گاارش دهند؛ که اط موضیوع بیه سیالمت سیازمان کمیک
م کند .اط پژوه

م تواند به مدطران و مسئوالن گمرک بندر شهید رجاط و سازمانهای

مشابه ،برای کاه

تخلفات در سازمان ،از طرطق افشاگری کارکنان ،کمک شیاطان تیوجه
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کند .بنابراط هدف تحقیق حاضر بررس تأریر فاصلۀ قدرت بر قصد افشاگری کارکنیان بیا
نق

میانج شجاعت اخالق در گمرک بندر شهید رجاط بندرعباس بود.

مباني نظری و پیشینة تحقیق
طبق نظرطۀ فرهنگی هافسیتد ،1فرهنیگ طیک ملیت در پین بعید ی طعنی فاصیلۀ قیدرت،
جهت گیری بلندمدت ،مردانگ  ،اجتناب از عد اطمینان ،فردگراط ی از دطگر ملتها متماطا
م شود .افراد در جوامعِ با فاصلۀ قدرت زطاد تماطل دارنید بیه وسییلۀ طیک سلسیلهمراتیب
رتبه بندی شوند و به همترازی و تصدطق بیشتر نیاز نیست .به عبارت دطگر ،افراد جوامعِ بیا
فاصلۀ قدرت باال نابرابریها را پذطرفتهاند ( .)Gao et al 2018فاصلۀ قدرت میاان است که
اعضای با قدرت کمتر در طک سازمان م پذطرند و انتظار دارند قدرت بیه صیورت نیابرابر
توزطع شده باشد .در سط فردی ،افراد با گراط

بیه فاصیلۀ قیدرت بیاال بیاور دارنید کیه

ساختار سلسلهمراتب سازمان مناسب است ،تفاوت وضعیتها باطد پذطرفته شود ،و افراد در
موقعیتهای قیدرت باطید بتواننید طیکجانبیه تصیمیم بگیرنید (.)Tian & Peterson 2016
همانطور که کارل 2و همکاران

( )2004اعال کرده اند ،اط مفهو سازی دو نوع متفیاوت

از فاصلۀ قدرت را ترکیب م کند؛ اول درک فاصیلۀ قیدرت کیه اشیاره می کنید بیه درک
تفاوتهای قدرت در جامعه و دو ارزشهای فاصلۀ قدرت که به حدی اشاره م کنید کیه
مرد اختالف قیدرت را تصیدطق می کننید ( .)Wang & Lalwani 2018شیوارتا)1992( 3
حالت را که فاصلۀ قدرت باالست ،طعن توزطع قدرت نسبتاً نابرابر است« ،سلسلهمراتبی »4
م نامد و حالت را که فاصلۀ قدرت پاطی است ،طعنی توزطیع قیدرت نسیبتاً برابیر اسیت،
«مکتب مساوات» 5تلق م کند .باور به فاصلۀ قیدرت تغیییر در پیذطرش و تیرجی بیرای
فاصلۀ قدرت در طک گروه طا جامعه را دربرم گیرد و حید ّی تعرطی

می شیود کیه در لن

1. Hofstede
2. Carl
3. Schwartz
4. hierarchy
5. egalitarianism
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اعضای نهادها (خانواده ،مدرسه ،جامعه) و سازمان ها (محل کار) در طک کشور انتظار دارند
و م پذطرند که قدرت به صورت نابرابر توزطع شده است (.)Jain & Jain 2018
فرهنگ پنهان است؛ اما قدرت اطجاد مفاهیم و جهتده حرکیتهیا را دارد (منورطیان
 .)1387رهبران سازمانها بیه اطجیاد طیک فرهنیگ سیازمان تماطیل دارنید کیه مطیابق بیا
دطدگاههای اخالق باشید .فرهنیگ نیهتنهیا انتظیارات هنجیاری را تعییی می کنید ،بلکیه
ارزشهای اخالق مورد نظر را نیا برجسته م سازد ( .)Hannah et al 2011اخال ،مفیاهیم
مختل

اعتقادی ،فرهنگ  ،احساس  ،و سبکهای ارتباط را ترکیب م کند .فرهنیگ باطید

محی سازمان را به گونهای پشتیبان کند که امکان پیذطرش و حماطیت و پیاداش دادن بیه
کارمندان که قصد افشاگری دارند ،اما نگران امنیت خود هستند ،فراهم شیود تیا شیجاعت
الز برای انجا دادن کارهیای اخالقی را بیه دسیت لورنید ( .)Kobuck 2015هوانیگ 1و
همکاران

( )2013اشاره کردند که کارگران در فرهنگ های گوناگون تماطالت افشاسیازی

مختلف دارند .به طور خاص اختالف قدرت ،به احتمال زطاد ،تأریر معناداری بر تماطیل بیه
افشاگری م گذارد .کارکنان در فرهنگهای با فاصلۀ قیدرت کیم ممکی اسیت بیشیتر بیه
افشاگری تماطل داشته باشند .زطرا ،به احتمال زطاد ،لنها خود را دارای حق برابر بیا افیراد
مشیارکتکننیده در اقیدامات غیرقیانون و غیراخالقی و غیرمشیروع می داننید

( & Puni

 .)Anlesinya 2017افشاگری تحت تأریر شراط فرهنگ قرار م گیرد .چیون درک درسیت
از اشتباه و عدالت و اخال ،و وفاداری م تواند در جوامع مختل

بیه طیور قابیل تیوجه

متفاوت باشد .خصوصیات فرهنگ بر اقدامات و تصمیمات مشیاهدهکننیدگان کیه شیاهد
خطاکاری هستند تأریر م گذارد (.)Puni & Anlesinya 2017
الونا ( ،)2016در پژوهش با عنوان «افشاگری :سنجههای فردی و سازمان برای تصیمیم
به گاارش خطاکاری در دولت فدرال» ،رابطۀ عوامل فرهنگ بیر افشیاگری را بررسی کیرد.
وطژگ هاط که او در پژوه

خود در نظر گرفت شامل جو باز و دوسیتانه ،انعطیافپیذطری،

رفتار عادالنه ،و اعتماد به سرپرست بیود .او از دادههیای گیردلوریشیده در سیازمان فیدرال
1. Hwang
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امرطکا بهره برد و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک تأریر اط عوامل را بر افشاگری تأطید
کرد .هوانگ و همکاران

( ،)2013در مطالعهای تحت عنوان «مطالعیۀ تطبیقی از تماطیل بیه

افشاگری :شواهد تجرب از چی  ،تیاطوان ،و اطیاالت متحیده» ،بیه بررسی تیأریر فرهنیگ بیر
افشاگری سه کشور چی و تاطلند و امرطکا پرداختند .نتاط حاصل از تحلیل همبستگ مربوط
به دادههای بهدستلمده از توزطع  411پرسشینامۀ خودسیاخته نشیان داد افشیاگری کارکنیان
تحت تأریر محی و فرهنگ که در لن قرار دارند به طور مشخص متفاوت است و افشیاگری
در امرطکا بیشتر از دو کشور دطگر اتفا ،م افتد .الئو 1و همکاران

( )2018تحقیق با عنیوان

«تأریر مستقیم و تعدطل کنندة فاصلۀ قدرت بر شیفافیت کیرب  :بررسی بیی المللی در میورد
ارزشهای فرهنگ و مسئولیت اجتماع شرکت» انجا دادند .اط محققان با اسیتفاده از طیک
نمونۀ بی الملل از شرکتها درطافتند که فاصلۀ قدرت باالتر شفافیت کرب شرکت را کیاه
م دهد .عالوه بر اط تأریر مستقیم ،فاصلۀ قدرت نقی

تعیدطلگری در رابطیۀ مییان عملکیرد

کرب و شفافیت کرب دارد .جی و جی ( )2018تحقیق با عنوان «اعتقاد به فاصلۀ قیدرت و
تماطل به شفاف سازی» انجا دادند که هدف لن بررس مطالعات انجا شده در زمینیۀ بررسی
تأریر فاصلۀ قدرت بر شفاف سازی بود .ش

مطالعه در اط تحقیق بررس شید .نتیاط نشیان

داد تماطل به شفافسازی به وسیلۀ باور به فاصلۀ قدرت برانگیخته م شیود .پیون و لنلسیینیا
( )2017تحقیق با عنوان «تماطل به افشاگری در جوامع با فاصیلۀ قیدرت» انجیا دادنید کیه
هدف لن بررس ارتباط میان فرهنگ فاصلۀ قیدرت و نییت افشیاگری در بافیت افرطقیا بیود.
هدف اط مطالعه با بررس پیشینه دربارة فرهنگ فاصیلۀ قیدرت و افشیاگری در کشیورهای
افرطقاط  ،مثل غنا ،پیگیری شد .طافتههای اط پژوه
موجب کاه

نشان داد ادراک از فاصلۀ قیدرت بیاالتر

تماطل به افشاگری و تماطل به سکوت و پنهان کاری خواهد شد .گری و وطنت

( )1995به بررس تأریر فرهنگ بر افشای اطالعات حسابداری (بعید پنهیانکیاری /شیفافیت
اطالعات) در بیست و هفت کشور پرداختند .لنیان مییاان افشیای طیکسیری اقیال میال و
غیرمال (اعم از اختیاری و غیراختیاری) را به منالۀ تعرطی

عملییات پنهیانکیاری /شیفافیت
1. Luo
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اطالعات در نظر گرفتند .به اط ترتیب که هر زمان در صورتهای مال شرکتهیای موجیود
در طک جامعه تعداد بیشتری از اط اقال افشیا شیود ،مییاان پنهیانکیاری حسیابداری در لن
جامعه کمتر خواهد بود .گری و وطنت ،با محاسبۀ میانگی شاخصهای افشا بی شرکتهیای
مورد مطالعه ،شرکتها (و جوامع) را بر اساس درجۀ افشیای اطالعیات طبقیهبنیدی کردنید.
سپس ،با استفاده از تحلیل رگرسیون خط ارقا مربوط به شاخصهای افشا و شیاخصهیای
فرهنگ  /اجتماع محاسبهشده به وسیلۀ هافستد ،به بررس تأریر فرهنگ بر افشای اطالعیات
حسابداری پرداختند .نتاط پژوه

لنان نشیاندهنیدة وجیود روابی قیوی بیی ارزشهیای

فرهنگ جوامع (بهوطژه اجتناب از اطمینان نداشت و فردگراطی ) و مییاان افشیای اطالعیات
حسابداری در کشورهای مورد بررس بود.
با توجه به لنچه لمد ،فرضیههای اول و دو پژوه

مطر م شود.

 :H1فاصلۀ قدرت بر شجاعت اخالق تأریر معنادار م گذارد.
 :H2فاصلۀ قدرت بر قصد افشاگری تأریر معنادار م گذارد.
شجاعت مفهوم شناختهشده در نهضت روانشناس مثبت است و طک نیروی کلییدی
انسان به شمار م رود .لوپا 1و همکاران

( )2003استدالل م کننید کیه شیجاعت دارای

ابعاد چندگانه ی شامل شجاعت اخالق  ،فیاطک  ،سالمت  ،حیات ی است .شیجاعت اخالقی
به معنای شهامت اخالق  ،برای تبدطل نیات اخالق به اقدا  ،با وجود فشارهاط در داخیل
و خارج از سازمان ،برای انجا شدن لن کار به صورت دطگر ،است .اط تعرط

با تعرطی

ساطر محققان مطابقت دارد که م گوطند افراد شجاع اخال،مدار اغلب برای اصیول طیا کیار
خیر بارگتر اطستادگ م کنند ،درحال که ممک است با عواقب ناگوار طیا عید پیذطرش
اجتماع مواجه شوند ( .)May et al 2014شجاعت اخالق طعن بدون هیچ ترسی مطیابق
اخالقیات و ارزشها عمل کردن ،طعن غلبه بر ترس و پاطبندی بیه ارزش هیا ،طعنی گفیت
کال حق و انجا دادن کار درست در مواجهه با چال های اخالق  ،طعن تواناط پیروی از
اصول درون برای انجا دادن کار درست و در نظر گیرفت منیافع دطگیران بیدون در نظیر
1. Lopez

اثر فاصلة قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجي شجاعت اخالقي

55 

گرفت تهدطدی در ارتباط با خود (خشوع  .)1393شجاعت اخالق شکاف میان دانسیت
ارزشهای شخص و تعهدات حرفهای از سوی فرد و میاان عمل بر اساس لن ارزشهیا و
تعهدات را با وجود رطسکهاط مانند محرومیت اجتماع و خجالتزدگ و از دست دادن
استخدا پر م کند و اطی دو را بیه هیم متصیل می سیازد ( .)Bickhoff et al 2017کییدر

1

شجاعت اخالق را تعهد به اصول اخالق  ،لگاه از خطر درگیر شدن به سبب حماطت از
اط اصول ،و تماطل به استقامت در برابر لن خطر تعرط

م کند (.)Hannah et al 2011

افشاگری را نیر 2و میسل ( )1995اقدام توصیی

کیردهانید کیه بیه موجیب لن طیک

کارمند سابق طا کنون سازمان اقدا سرپرستان خیوط

را ،کیه غیرقیانون و غیراخالقی و

نامشروع اند ،برای افراد طا سازمانهاط که ممک است اقدامات اصالح الز را اتخاذ کنند
افشا م کند ( .)Puni & Anlesinya 2017افشاگری تالش طک عضو طا عضو سابق سیازمان
است برای هشدار دادن به عمو دربارة تخل

طا خطر جد ّی اطجادشیده طیا پنهیانشیده از

سوی سازمان .افشاگری ناشی از عمیل نادرسیت محیی اخالقی سیازمان در ارتبیاط بیا
پاسخگوط به فعالیتهاط

اسیت ( .)Lachman 2008افشیاگران و افیرادی کیه رفتارهیای

غیراخالق رخداده در گروه طا سازمان را به مقا مسئول گاارش م دهنید منتقدانیه کمیک
م کنند تا ب عدالت و فساد افشا شود .بیشتر تحقیقات انجیا شیده در زمینیۀ افشیاگری بیر
وطژگ های سازمان (سیاستهای سازمان برای تشوطق کارکنان به افشاگری؛ مثل لموزش،
حفاظت هوطت ،و  )...و وطژگ های میوقعیت (زمینیههیاط کیه رفتارهیای غیراخالقی را
دربرم گیرند) متمرکا شدهاند (Near & Miceli 2016؛  .)Dungan et al 2015شواهد نشیان
م دهد بسیاری از افشاکنندگان از عواقب منف  ،مانند از دست دادن شغل و تهدطد به انتقا
و اناوا ،رن م برند .عمل افشاسازی به معنای اطجاد لسیب نیست؛ بلکه بیرای حفاظیت و
جلوگیری از کالهبرداری و تخل

است .بنابراط  ،فق افرادی شجاعت و قابلیت جلوگیری

از فعالیتهای متخلفانه را دارند که به اصول اخالق پاطبند باشند و دربارة پیشامدها و افراد
درگیر در اط گونه فعالیتها دان

گسترده داشته باشند (.)Zakaria 2015
1. Kidder
2. Near
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تحقیقات نشان م دهد شجاعت اخالق م تواند رابطۀ مییان متغیرهیای فرهنگی ی ماننید
فاصلۀ قدرت و افشاگری توس کارکنان ی را تحت تأریر قرار دهد .شجاعت اخالق  ،بیهرغیم
ترس از عواقب اجتماع طا اقتصادی ،فرد را مجبور م کند طا به وی اجازه می دهید لنچیه را
درست م داند انجا دهد ( .)Comer & Sekerka 2018هنگام که فردی قادر بیه انجیا دادن
عمل صحی اخالق نیست ،شجاعت اخالق به وی کمک می کنید ،بیدون در نظیر گیرفت
پیامدهای اقدام  ،برای دستیاب به هدف نهاط تالش کند و با در نظر گرفت اصول اخالقی
عمل صحیح را انجا دهد که لسان نیسیت ( .)Comer & Vega 2015افشیاگری زمیان رخ
م دهد که طک کارمند نگران خود را دربارة اشتباهات ،خالفکاریها ،کارهای غیراخالقی ،
طا عملکرد ضعی

در محی کاری که جامعه را تحت تأریر قرار م دهیدی ابیراز می کنید .اطی

عمل را معموالً افرادی انجا م دهند که به جنبههای اخالق و حرفهای کار خیود و اتفاقیات
محی کار خود بسیار حساس اند (افشان و همکاران  .)1397برخی تحقیقیات کیه در لن هیا
ارتباط میان شجاعت اخالق و افشاگری بررس شده است در ادامه م لطد.
رحمان و همکاران

( )1397رابطیۀ مییان اخیال ،حرفیهای میدطران بیر سیط افشیای

اطالعات مسئولیتپذطری اجتماع را بررس کردند .اط پژوه

کاربردی بیود و جامعیۀ لن

را کل شرکتهای پذطرفتهشده در بورس اورا ،بهیادار تهیران تشیکیل دادنید .نتیاط لزمیون
حداقل مربعات جائ و شیوة مقطع نشان داد بی سط اخال ،حرفه ای میدطران شیرکت و
سییط افشییای مسییئولیتپییذطری اجتمییاع شییرکت رابط یۀ مثبییت و معنییادار وجییود دارد.
لقاط چادگان و احمدی ( )1395در پژوهش تأریر تعامل بی وطژگ های فردی حسابرسیان،
فرهنگ اخالق در مثسسۀ حسابرس  ،و هنجارهای گروه حسابرس بر قصد حسابرسیان بیه
گاارش اشتباههای کش شده را تجاطه وتحلیل کردند .نتاط پژوه

لنان نشان داد رابطۀ بیی

نوع شخصیت و قصید حسیابرس بیه گیاارش اشیتباه در سیطو بیاالتر هنجارهیای گیروه
حسابرس قویتر است .همچنی  ،رابطۀ مرکا کنترل و قصد حسابرس بیه گیاارش اشیتباه در
سطو باالتر هنجارهای گروه حسابرس قویتر است .للی  )2016( 1در پژوهش به بررسی
1. Alleyne
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تییأریر تعهیید سییازمان و ارزشهییای اخالقی سییازمان در قصیید حسییابداران بییه افشییاگری
درونسازمان و برونسازمان تخل

پرداخت .نتاط پژوه

وی نشان داد تعهید سیازمان و

ارزش های اخالق شرکتهای بارگ به طور قابل توجه قصد حسیابداران بیرای افشیاگری
درونسازمان و برونسازمان تخل

کش شده را تحت تأریر قرار م دهد .حسیابداران کیه

تعهد سازمان باال و درک قویتری از ارزشهای اخالق سازمان دارند قصید بیشیتری بیرای
افشاسازی تخل

کشی شیده در داخیل سیازمان دارنید .کییلم  1و همکیاران

( )2010در

پژوهش با عنوان «توسعه ،اعتبار ،و اندازهگییری کمی شیجاعت سیازمان » در پی سینج
شجاعت سازمان و بررس اعتبار سیازهای لن برلمدنید .نمونیه شیامل صید و هفتیاد و طیک
دانشجوی کارشناس و کارشناس ارشد از طک دانشگاه دولت بارگ در جنوب غرب اطیاالت
متحده بود که از اط نمونه  44درصد زن و  55درصد رنگیی پوسیت بودنید و متوسی سی
 24/6بود .همچنی به طور میانگی  2/8درصد از لنها سابقۀ کار داشتند .نتاط تحقیق اعتبیار
درون شجاعت سازمان را در دو عامل ال ) مشاهدة اعمال بالقوه شجاعانۀ افراد در سیازمان
خود و ب) ترس از انجا دادن عمل شجاعانه تأطید کرد .همچنیی  ،از نظیر کمی طافتیههیای
تحقیق نشان داد شجاعت در سازمانها با برداشت افراد از محی سازمان ،نق ها ،فرهنگهیا،
لبوهوا ،عملکرد ،و رضاطت ارتباط دارد.
با توجه به لنچه لمد ،فرضیههای سو و چهار پژوه

مطر م شود.

 :H3شجاعت اخالق بر قصد افشاگری تأریر معنادار م گذارد.
 :H4فاصلۀ قدرت بر قصد افشاگری ،به واسطۀ شجاعت اخالق  ،تأریر معنادار م گذارد.
مدل مفهوم تحقیق در شکل  1ارائه م شود.

1. Kilman
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شجاعت اخالقي

قصد افشاگری

فاصلة قدرت

کارکنان

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسي تحقیق
تحقیق حاضر از لحیا هیدف کیاربردی و از لحیا نحیوة گیردلوری دادههیا توصییف ی
همبستگ و از نوع تحقیقات کم است .جامعۀ لماری اط پژوه

را کارکنان گمرک بندر

شهید رجاط بندرعباس تشکیل دادند .تعداد کارکنان اط بندر  420نفر برلورد شید کیه بیا
استفاده از جدول مورگان حجم نمونه  200نفر در نظر گرفته شد که به روش تصادف ساده
انتخاب شدند .اباار گردلوری دادههای تحقیق پرسشنامه بود؛ بدط ترتیب که برای سنج
متغیر فاصلۀ قدرت از هشت گاطنه ی شامل ارزش قائل بودن برای پیروی از لداب و رسیو ،
میاان امکان ابراز نارضاطت و مخالفت با مدطران از سوی کارکنان ،میاان تصمیمگیری افیراد
در پست های باال بدون مشورت با افراد در پستهای پاطی  ،میاان پاسیخگوط میدطران بیه
سثاالت افراد در پستهای پاطی  ،میاان موافقت مدطران با تصمیمات افیراد در پسیتهیای
پاطی  ،میاان تفوطض وظاط

مهم به افراد در پستهای پاطی  ،میاان احترا گذاشت افراد به

سرپرستان ،میاان ممانعت افراد باالدست از اطجاد تعامالت اجتماع میان افراد پاطی دسیت
سازمانی برگرفته از تحقیق جی و جی ( )2018و برای سنج

متغیر شیجاعت اخالقی از

پن گاطنه ی شامل حماطت از اهداف عادالنه و مشروع ،حماطت از افرادی کیه بی قیانون و
ب انصاف را سرزن

م کنند حت با وجود قربان شیدن ،اقیدامات عادالنیه و مشیروع بیا

وجود عد محبوبیت میان دوستان طا افراد مهم سازمان ،عد اقدا به فعالیتهای غیرقانون
و غیرمنصفانه حت با وجود حماطت شدن از سوی افراد مهم سازمان ،ترجی عد پیشرفت
به سبب حفظ قوانی و رعاطت انصاف حت با وجود سرزن

دوستان ی برگرفتیه از تحقییق
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مای 1و همکاران

( )2014و برای سنج

متغیر قصد افشیاگری کارکنیان از پین گاطنیه ی

شامل در نظر گرفت افشاگری به منالۀ عمل اخالق از سوی کارمندان ،مییاان حماطیت و
قدردان مافو ،از افشاگر ،میاان شجاعت افراد برای افشاگری ،میاان ارائۀ پاداشهای مادی
و غیرمادی به افراد افشاگر ،وجود فراطندهای ام برای افشیاگری در سیازمان ی برگرفتیه از
تحقیق لیو 2و همکاران
از طی

گاطنههای مربوط به هر متغییر

( )2015استفاده شد .برای سنج

لیکرت هفتگاطنهای ( = 7کامالً موافقم و  = 1کامالً مخالفم) استفاده شید .رواطی

پرسشنامه با استفاده از لزمون للفای کرونباخ انجا شد که نتاط لن در جدول  1لمده است:
جدول  .1نتایج آلفای کرونباخ برای هر یک از ساختههای تحقیق

متغیر

فاصلة قدرت

شجاعت اخالقی

قصد افشاگری

للفای کرونباخ

0/772

0/813

0/720

از لنجا که مقدار للفای مربوط به هر متغیر و للفای کل از  0/7بیشتر است ،همۀ متغیرها
به طور مجاا و کیل متغیرهیا بیا طیکدطگیر پاطیا هسیتند .بیرای تجاطیه وتحلییل دادههیا از
نر افاارهای  SPSSو  AMOSاستفاده شد و لمار استنباط دربرگیرندة لزمون نرمیال بیودن
دادهها و مدل معادالت ساختاری است.
يافتههای تحقیق
قبل از لزمون فرضیههای تحقیق ،ابتدا باطد نرمال طا غیرنرمال بودن توزطع دادههیا مشیخص
شود .طک از اط لزمونها لزمون کولموگروفی اسمیرنوف است که به بررس نرمال بیودن
متغیرها م پردازد .نتاط اط لزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف

متغیر

فاصلة قدرت

شجاعت اخالقی

قصد افشاگری

لمارة کولموگروفی اسمیرنوف

0/101

0/117

0/125

sig

0/200

0/195

0/171
1. May
2. Liu
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از 0/05

نتاط اط لزمون نشان م دهد سط معنیاداری همیۀ متغیرهیای تحقییق بیی

است .ازاط رو ،فرضیۀ صفر ،طعن نرمال بودن متغیرها ،تأطید م شیود و دادههیا نرمیالانید.
بنابراط  ،در مراحل بعدی لزمون فرضیهها از لزمونهای پارامترطک استفاده م شود.
برای بررس وجود داشت طا وجود نداشت رابطه و همچنی مییاان شیدت رابطیۀ بیی دو
متغیر کم از لزمون ضرطب همبستگ و با توجه به نرمال بودن دادهها از همبسیتگ پیرسیون
استفاده شد .گرچه در پژوه

حاضر تأریر متغیرها بررس شده اسیت ،بیا توجیه بیه اطنکیه در

رابطه تأریر دوجانبۀ متغیرها مد نظر قرار م گییرد ،تأطیید وجیود رابطیه در لزمیون همبسیتگ
م تواند نشاندهندة تأریر متغیرها بر هم باشد .بنابراط  ،اط لزمون پی نیازی است بیرای میدل
معادالت ساختاری .نتاط لزمون همبستگ پیرسون در جدول  3قابل مشاهده است.
جدول  .3آزمون همبستگی پیرسون

3

1

2

متغیر مستقل

فاصلۀ قدرت

فاصلۀ قدرت

شجاعت اخالق

متغیر وابسته

شجاعت اخالق

قصد افشاگری

قصد افشاگری

معناداری ()Sig

0/000

0/000

0/000

ضرطب همبستگ

-0/301

-0/341

0/487

با توجه به جدول  ،4مقدار سط معناداری برای همۀ رواب برابر بیا صیفر اسیت؛ کیه
چون کمتر از سط خطا ( )α=0/05است فرض صفر مبن بر عد همبستگ میان متغیرهیا
رد و وجود رابطه میان متغیرهای پژوه

تأطید م شود .عالمت منفی نشیاندهنیدة رابطیۀ

منف میان متغیرهاست.
در نر افیاار  AMOSمیدل معیادالت سیاختاری شیامل دو بخی

اسیت؛ طعنی میدل

اندازهگیری که رواط پرسشنامه را بررس م کند و مدل ساختاری که رواب میان متغیرهیا
را بررس م کند .در ادامه ،ابتدا نتاط مربوط به مدل اندازهگیری در قالیب تحلییل عیامل
تأطیدی جهت بررس رواط پرسشنامه ارائه م شود و سپس مدل معادالت ساختاری جهت
بررس فرضیهها.
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جدول  .4بار عاملی و عدد معناداری مربوط به گویههای پژوهش

بارهای عاملی

بارهای عاملی

گویههای

متغیرهای

سطح

استانداردشده

غیراستاندارد

تحقیق

تحقیق

0/491

1/000

PD8

***

7/410

0/123

0/424

0/910

PD7

***

10/284

0/156

0/797

1/605

PD6

***

9/992

0/144

0/740

1/440

PD5

***

7/291

0/142

0/623

1/039

PD4

***

10/710

0/163

0/875

1/425

PD3

***

10/570

0/157

0/842

1/660

PD2

***

10/343

0/159

***

14/777

0/061

معناداری

عدد معناداری

خطای
استاندارد

AVE

0/51531

0/810

1/649

PD1

0/869

1/000

MC1

0/689

0/897

MC2

***

14/751

0/065

0/695

0/952

MC3

***

13/357

0/066

0/659

0/881

MC4

***

11/215

0/064

0/677

0/874

MC5

0/828

1/000

WB1

***

12/621

0/063

0/633

0/801

WB2

***

12/913

0/068

0/652

0/875

WB3

***

12/330

0/063

0/720

0/976

WB4

***

12/601

0/066

0/639

0/831

WB5

0/50114

0/50045

فاصلۀ قدرت

شجاعت
اخالق

قصد افشاگری

مقدار بارهای عامل (استاندارد و غیراستاندارد) برای همۀ گوطهها بیشتر از  0/4است و
همچنی عدد معناداری برای همۀ لنها بیشتر از  +1/96است که نشیان می دهید گوطیههیا
م توانند بهخوب متغیرهای تحقیق را اندازه بگیرند .بنابراط  ،رواط واگرای پرسشینامه بیر
اساس تحلیل عامل تأطیدی تأطید م شود .همچنی مقیدار مییانگی وارطیانس اسیتخراج
( )AVEبرای هر سه متغیر تحقیق بی

از  0/5است .بنابراط  ،رواط همگرای پرسشنامه نیا

تأطید م شود .اکنون رواب علّ میان متغیرها به روش معادالت ساختاری با کمک نر افیاار
 AMOSبررس م شود .ابتدا مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد و غییراسیتاندارد
برای فرضیههای تحقیق ارائه م شود و سپس برازندگ مدل بررس م شود.
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد

شکل  .3مدل معادالت ساختاری در حالت غیراستاندارد
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برای بررس مناسب بودن مدلهای فو ،،ابتدا باطد بیرازش میدل معیادالت سیاختاری
بررس شود .طبق جدول  5شاخصهای برازندگ مدل در دامنۀ قابل قبول قرار دارند .در
نتیجه ،م توان گفت مدل مورد بررس برازندگ مناسب دارد.
جدول  .5شاخصهای برازندگی مدل (مأخذ :نتایج تحقیق)

شاخص

CMIN/DF

GFI

AGFI

TLI

NFI

CFI

IFI

PNFI

PCFI

RMSEA

مقدار

4/964

0/816

0/730

0/771

0/818

0/825

0/825

0/689

0/701

0/089

پس از بررس و تأطید الگوی پیشنهادی تحقیق برای لزمون معناداری فرضیهها از شاخص
عدد معناداری استفاده شد .برای لزمون معناداری فرضیهها ،اکنون از دو شاخص جائ مقیدار
بحران  CRو  Pاستفاده شده است .بر اساس سط معناداری  5درصد مقدار نسیبت بحرانی
باطد بیشتر از  1/96طا کمتر از  -1/96باشد .مقدار پارامتر بی دو دامنیه در الگیو مهیم شیمرده
نم شود .همچنی مقادطر کوچکتر از  0/05برای مقدار ( Pسط معناداری) تفیاوت معنیادار
مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسیون با مقدار صفر در سط  0/95را نشیان می دهید.
عالمت منف نشاندهندة تأریر منف متغیر مستقل بر وابسته است.
جدول  .6خالصة نتایج مدل معادالت ساختاری برای فرضیهها بدون نقش میانجی (منبع :نتایج محقق)

فرضیه

جهت رابطه

ضریب مسیر

خطای استاندارد
()SE

CR

سطح
معناداری

-0/857

0/112

-7/640

دو

فاصلۀ قدرتی قصد افشاگری

-0/286

0/079

-3/599

0/000

سو

شجاعت اخالق ی قصد افشاگری

0/877

0/073

12/015

0/000

اول

فاصلۀ قدرتی شجاعت اخالق

نتیجه

0/000

تأطید
تأطید
تأطید

برای لزمون معناداری لرار غیرمستقیم که به واسطۀ طک متغیر میانج به وجود م لطند
(طعن دو مسیر وجود دارد) از رابطهای که اولی بار سوبل ارائه کرد استفاده م شود.
a b

()1

لزمون سوبل

)  s a2    a 2  s b2   (s a2  s b2

2

b

Z value 
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که در اط رابطه  aمقدار ضرطب مسیر میان متغیر مستقل و میانج  b ،مقدار ضرطب مسیر مییان
متغیر میانج و وابسته Sa ،خطای استاندارد مربوط به مسیر میان مستقل و میانج  Sb ،خطیای
استاندارد مربوط به مسیر میانج و وابسته است .نتیجۀ لزمون سوبل برای بررس نق

میانج

شجاعت اخالق در تأریر فاصله از قدرت بر قصد افشاگری در جدول  7لمده است.
جدول  .7خالصة نتایج آزمون فرضیهها با نقش میانجی

متغیر مستقل
فاصله از قدرت

متغیر میانجی

متغیر وابسته

آمارة Z

نتیجة آزمون

شجاعت اخالق

قصد افشاگری

-6/45388

تأطید

با توجه به اطنکه قیدر مطلیق مقیدار  zبیرای لزمیون سیوبل بیی

از  1/96اسیت ،اریر

غیرمستقیم فاصله از قدرت بر قصد افشاگری به واسطۀ شجاعت اخالق تأطید م شیود .بیا
توجه به اطنکه هم تأریر مستقیم هم نق

غیرمستقیم فاصیله از قیدرت بیر قصید افشیاگری

تأطید شد ،م توان گفت شجاعت اخالق دارای نقی

مییانج جائی در تیأریر فاصیله از

قدرت بر قصد فشاگری است.
نتیجه
در تحقیق حاضر به بررس تأریر فاصلۀ قدرت بر قصد افشاگری مییان کارکنیان گمیرک بنیدر
شهید رجاط بندرعباس پرداخته شد .چهار فرضیه در اط پژوه

مطر و با استفاده از لزمون

مدل معادالت ساختاری بررس شد .در فرضیۀ اول تأریر فاصلۀ قیدرت بیر شیجاعت اخالقی
کارکنان بررس شد .با توجه به اطنکه مقدار عدد معناداری برای اط فرضییه برابیر بیا  -7/64و
کمتر از  -1/96بود ،م توان گفت تأریر فاصله از قدرت بر شجاعت تأطید می شیود .همچنیی
مقدار ضرطب مسیر برای اط فرضیه برابر با  -0/857بود که تیأریر منفی فاصیله از قیدرت بیر
شجاعت اخالق کارکنان را نشان م دهد .به عبارت دطگر ،هر چه کارکنان توزطع نابرابر قدرت
در سازمان را بیشتر باور داشته باشند و مدطران باالدست را قدرتمندتر بپندارند شجاعت اخالق
کمتری برای افشاگری سوءرفتارهای سازمان خواهنید داشیت .نتیجیۀ پیژوه هیای پیون و
لنلسینیا ( )2017و جی و جی ( )2018با نتیجۀ اط فرضیه سیازگار اسیت .لنهیا در مباحی
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نظری خود اعال کردند در فرهنگهای با فاصلۀ قدرت بیاالتر افیراد شیجاعت کمتیری بیرای
افشاگریهای اخالق دارند و بیشتر ترجی م دهند سکوت کنند .با توجه به نتیجیۀ فرضییه و
بررس مطالعات گذشته م توان گفت فاصلۀ قدرت ،که نشاندهنیدة وجیود سیطو مختلی
قدرت و اختیار و مقا و رروت میان افراد و میاان پذطرش نابرابری قدرت و احتیرا بیه اقتیدار
حاکمان و دادن اجازة کنترل افراد با قدرت کمتر به افراد قدرتمند جامعه اسیت ،می توانید بیه
اطجاد تفاوت فاح

میان افرادی که قدرت و مقا دارند با کسان کیه قیدرت و مقیا ندارنید

بینجامد .در اط گونه سازمانها شکلگیری قدرت سلسیلهمراتبی ارزش بیه شیمار می رود و
تمرکا قدرت وجود دارد .کارکنان مشارکت چندان در تصمیمگیریها ندارند و منفعالنه رفتیار
م کنند و شجاعت مشارکت در تصمیمات سازمان را ندارند .هر چه فاصلۀ قدرت در سازمان
باالتر باشد کارکنان بیشتر ادراک م کنند که نق

مهمی در تصیمیمات سیازمان ندارنید و در

صورت ابراز نظر ممک است برای لنها مشکل پی

بیاطد .در نتیجه ،فاصلۀ قدرت باالتر تأریر

منف بر شجاعت اخالق کارکنان م گذارد .اط موضوع بهوطژه در سازمانهاط مانند گمرک و
فرهنگهاط مانند کشور اطران ،کیه در لن فاصیلۀ قیدرت باالسیت و سیازمانهیا سیاختارهای
سلسلهمراتب دارند ،بهوضو مشهود است و اغلب کارکنان احساس م کند در صیورت ابیراز
نظر منف ممک است دچار مشکل و حت اخراج از کار شوند که اط باعی

می شیود لنهیا

محافظهکارانه رفتار کنند .با اطنکه افراد با شجاعت اخالق سع م کنند نظر خود را در ارتبیاط
با انحرافات و سوءاستفادهها در محی کاری ابراز کنند ،با افیااط

ادراک از فاصیلۀ قیدرت در

سازمان و برقراری فرهنگ سکوت در محی کاری ،شجاعت افراد نیا تحت تأریر قرار م گییرد
و تماطل به سکوت در لنها افااط

م طابد .فشارهای اطجادشده از سوی فرهنگ سازمان ،ترس

از از دست دادن شغل ،ترغیب همکاران به سکوت ،و  ...م تواند شجاعت افراد را تحت تیأریر
قرار دهد و لنها را از افشای فساد و انحرافات در سازمان بازدارد.
در فرضیۀ دو تأریر فاصلۀ قدرت بر قصد افشاگری کارکنان بررسی بررسی شید .نتیاط
لزمون اط فرضیه نشان داد ضرطب مسیر برابر با  -0/276است که بیانگر تأریر منف فاصیله از
قدرت بر قصد افشاگری است .همچنی عدد معناداری برای اط فرضیه برابیر بیود بیا -3/59
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که عددی کمتر از  -1/96است و اط فرضیه را تأطید م کند .بنابراط  ،فاصله از قیدرت تیأریر
منف و معناداری بر قصد افشاگری کارکنان م گذارد .نتیجۀ اطی فرضییه بیا مطالعیات الونیا
( ،)2016هوانگ و همکاران

( ،)2013و جی و جی ( )2018هم سوست .هر چیه ادراک از

فاصلۀ قدرت بیشتر باشد زطردستان کورکورانهتر از دستورها پیروی م کنند؛ تیا جیاط کیه از
مافو ،خود به طور محض اطاعت م کنند و دستورها بیه صیورت روطیههیای رسیم ارائیه
م شود .در اط گونه سازمانها تمرکا باالست و ساختارهای سازمان بلند و تعداد سرپرسیتان
بسیارند .در اط سازمانها وجود مکانیسم های کنترل شدطد به اطجاد ب اعتمیادی در سیازمان
منجر م شود .فرهنگهای با فاصلۀ قدرت بیاال روابی سلسیلهمراتبی و تبعییت از صیاحب
قدرت را در قبال کسب امنیت مال م پذطرند .اط ب اعتمادی و تالش بیرای کسیب امنییت
باع

م شود افراد هنگا مشاهدة فساد و خطاهای سازمان سکوت کنند و موقعیت خیود را

به خطر نیندازند .سازمانهای اطران بهوطژه سازمانهای دولت به علّت وجیود فاصیلۀ قیدرت
باال و ساختارهای مکانیک و سلسلهمراتب بیشتر در معرض فسادهای گسترده هستند و افیراد
تماطل کمتری به افشای اط خطاکاریها دارند .چون از عواقب لت لن بیمنیاک انید .بنیابراط ،
هر چه فاصله از قدرت در سازمان باالتر باشد تماطل کارکنان لن به افشاگری کمتیر و تماطیل
به سکوت و مخف کاری و ب اعتناط بیشتر م شود .به عبارت دطگر در فرهنگهای سیازمان
با فاصلۀ قدرت بیشتر کارکنان هوشمندانه سکوت م کنند تا در برابر صاحبان قدرت از خیود
دفاع و امنیت خود را حفظ کنند .وجود معضل ب کاری در کشیور و تیرس از از دسیت دادن
کار ،سرزن

همکاران ،قدرت و اختیار زطاد مدطران ،و  ...باع

م شود کارکنیان سیکوت را

به افشاگری ترجی دهند تا از عواقب ناخوشاطند لن دور بمانند.
در فرضیۀ سو تأریر شجاعت اخالق بر قصد افشیاگری کارکنیان بررسی شید .عیدد
معناداری اط فرضیه برابر با  12/01بود که بیشتر از  +1/96است .همچنیی ضیرطب مسییر
برای اط فرضیه برابر با  0/877بود .بر اط اساس م توان گفت اط فرضیه تأطید می شیود.
بنابراط شجاعت اخالق بر قصد افشاگری تأریر مثبیت و معنیادار می گیذارد .نتیجیۀ اطی
فرضیه بیا مطالعیات ذکرطیا ( ،)2015لقیاط چادگیان و احمیدی ( ،)1395و للیی ()2016
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همسوست .در حقیقت شجاعت طک وطژگ ضروری برای رفتیار اخالقی در محیی هیای
سازمان است که در نهاطت افیراد را بیه شیجاعت اخالقی در کیار طیا شیجاعت اخالقی
حرفهای ،طعن همان عامل که باع

م شود افراد در حرفۀ خود در مسیر درست حرکیت

کنند و اخالق عمل کنند ،رهنمون خواهد کرد .جلوگیری از فسادهای سیازمان و اعمیال
خالف توس برخ کارکنان و افشای لنها نییا طکی از فعالییتهیای اخالقی اسیت کیه
کارکنان دارای شجاعت اخالق بدان اقدا م کنند .چون اعتقاد دارند که باطید ارزشهیای
اخالق رعاطت شوند و برای حفظ لنها باطد جنگید و پاطداری کیرد .گیاارش اشیتباههیا و
تخل های کش شده در سازمان به وسیلۀ کارکنان طک رفتار اخالق بسیار مهم اسیت کیه
به انگیاه و شجاعت کارکنان در مورد گاارش تخل

بستگ دارد .بنیابراط  ،کارکنیان کیه

اخال،مدارترند و شجاعت باالتری برای دفاع از اط اخالقیات دارند احتمال بیشیتری دارد
که تخلفات را به مسئوالن باالدست سازمان گاارش دهند.
در نهاطت ،در فرضیۀ چهار نق

میانج شجاعت اخالق در تأریر فاصله از قدرت بیر

قصد افشاگری بررس شد و نتاط لزمون سوبل نشان داد مقدار عدد معنیاداری بیرای اطی
فرضیه برابر با  -6/453است که قدر مطلق لن بی

از  1/96است .بنابراط  ،اط فرضیه نییا

تأطید م شود .به عبارت دطگر ،فاصله از قدرت به صورت غیرمستقیم و از طرطق شیجاعت
اخالق بر قصد افشاگری تأریر م گذارد.
پیشنهادها
بر اساس نتاط بهدستلمده در ارتباط با تأریر منفی فرهنیگ فاصیله از قیدرت بیر متغیرهیای
شجاعت اخال ،و قصد افشاگری پیشنهاد م شود به فرهنیگ سیازمان در اطی زمینیه توجیه
بیشتری شود تا هم دطد منف به افشاگری از بی برود هم همکاری میان مدطر و کارکنان افااط
طابد .با کاه

فاصلۀ قدرت در سازمان و تختتر کردن سازمان و اطجاد سازوکارهای حماطیت

قانون برای کارکنان افشاگر و نیا معرف افشاکنندگان فساد اداری و اقتصادی به عنوان قهرمانان
شفافیت م توان تماطل کارکنان را به افشای خطاکاریها در سازمان افیااط

داد .بیا توجیه بیه

سازمان مورد مطالعه ،که گمرک بندر شهید رجاط بندرعباس بود ،و اطنکه امکان بروز فسیاد در
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اط گونه سازمانها دور از انتظار نیست ،اط سازوکارها م تواند از تخلفات سازمان پیشیگیری
کند و میاان تخلفات را کاه

دهد .مدطران گمرک بندر شهید رجاط باطد عملکرد فعل خیود

را مرور و شیوهها و هنجارهای فرهنگ جدطیدی را تیدوط کننید کیه سیازگار بیا رفتارهیای
افشاگرانه باشد و اط رفتارها را تقوطت کند .اقدامات که بر ضد افراد افشیاگر و بیرای تنبییه و
قربان کردن لنها انجا م گیرد باطد کنار گذاشیته شیوند .همچنیی میدطران باطید شییوههیای
مدطرطت مشارکت و فراطندهای تصمیمگیری جمع را به کار گیرند و تقوطت کننید .اطی گونیه
اقدامات باع

اطجاد فضای گفت وگو و مباحثۀ صیرط و صیادقانه مییان میدطران و زطردسیتان

م شود و شجاعت کارکنان و تماطل به افشاگری فساد را در لنها افااط

م دهد.

با توجه به تأریر شجاعت اخالق بر قصد افشیاگری ،بهتیر اسیت ارزشهیای اخالقی
سازمان از طرطق اطجاد دستورالعملهای اخالق  ،ارائۀ کتابچههیا و دفترچیههیای لمیوزش
اخال ،سازمان به کارکنان ،و برگااری دورههای اخالق تقوطت شود .همچنیی  ،قیوانی و
دستورالعملها باطد لزادی بیان را در کارکنان افااط

دهد تا افراد بتوانند بهراحت تخل

گاارش دهنید و هییچگونیه ترسی از عواقیب احتمیال گیاارش تخلی
سازمانهاط مانند گمرک ،که نق

نداشیته

را

باشیند.

مهم در اقتصاد کشور دارند و نگران بیه خطیر افتیادن

شهرت و از بی رفت اعتماد عمو مرد نسبت به خود هستند ،به منظیور رعاطیت کیدهای
اخالق در محی کار و جلوگیری از تخلفات احتمال در سازمان ،بهتر اسیت کارکنیان بیا
وطژگ های اخالق و شجاعت اخالق را در پستهای حساستر و جاطگاههای نادطک بیه
جاط که احتمال تخلفات سازمان در لن باالست قرار دهند.
هم سو با اط پژوه  ،برای تحقیقات لت پیشنهاد م شود به لسییبشناسی وضیعیت
سازمان از لحا افشای انحرافات و سوءاسیتفادههیا در سیازمان پرداختیه شیود .پیشینهاد
م شود با استفاده از روشهای کیف  ،مثل تحلیل دادهبنییاد ،الگیوی شیجاعت اخالقی در
سازمان طراح شود .محققان در تحقیقات لت م توانند ساطر ابعاد فرهنگ هافسیتد (مثیل
اجتناب از عد اطمینان و  )...را بر قصد افشاگری به واسطۀ فشارهای اخالق سازمان و با
نق

تعدطلگری وضعیت استخدام (رسم  ،پیمان  ،قراردادی) بررس کنند.
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