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 چکیده
ن در مورد سو و آگاهی پیدا کرد ی مسائل محیط زیستی از یکتوجه به بعد جهان

ها در مورد مسائل  تقاضا براي پاسخگویی سازماناین مسائل از سوي دیگر، 
یک  زیستی اطالعات محیط ارائه افشايزیستی را افزایش داده است.  حیطم

 براي اعمال سازمان به مسئولیت هاي مربوط سیاستروش براي توضیح 
 با هدف. پژوهش حاضر است زیستی محیطاخالقی، اجتماعی و  هاي فعالیت

انگیزه براي  برافزایشهاي افشاگري و شناسایی عوامل مؤثر  مطالعه حوزه
از  گرفته است. بدین منظور با استفاده انجام ،زیستی  گري اطالعات محیطافشا

مدلی در حوزه افشاگري و با استفاده از مصاحبه از خبرگان (کارشناسان، 
هاي سراسر کشور)، عوامل مهم  علمی دانشگاه هیئتاعضاي  و سرپرستان

 64دلفی،  فنزیستی و با استفاده از  زشی در سطح افشاگري اطالعات محیطانگی
ها، قوه قضاییه، کارکنان،  بخش؛ رسانه 6عامل مؤثر برافزایش انگیزش افراد در 

شناسایی شدند. عوامل  داران کنندگان و سرمایه ها، مصرف نهادها و سایر ارگان
 مجازاتهاي نظارتی، ترس از  حمایت دولت از این افراد، عضویت در سازمان

دولتی، امنیت شغلی، عوامل مذهب، وجدان کاري، فرهنگ جامعه، توجه به آینده 
ترین عوامل  ت به کار، از مهمیافراد و اهم تأهلیژگی وو دیگران، پاداش مادي، 

 هستند. موردنظرکانال  6در 

 هاي کلیديواژه
 .دلفی، اطالعات، انگیزش فنزیست،  افشاگري، محیط 

Abstract 
Attention to the global dimension of environmental issues on 
one hand, and awareness about these issues on the other 
hand have increased the demand for organization 
accountability about environmental issues. Providing the 
environmental information disclosure is a way to explain the 
policies related to organization responsibility for imposing 
the ethical, social and environmental activities. This research 
aims to study the disclosure fields and recognition of the 
influencing factors on motivation promoting to disclosure 
the environmental information. In order to this, we used a 
model based on disclosure fields and by interviewing from 
(experts, administrators, faculty members of the universities 
all over the country), the important motivational factors to 
disclosure the environmental information using Delphi 
technique, 64 influencing factors for promoting people 
motivation in 6 parts: media, judiciary, stuff, institutions, 
and the other organizations, consumers and capitalists were 
recognized. Factors like government support, regulatory 
organizational membership, fear of government punishment, 
job safety, religion factors, work ethic, society culture, 
regarding future and the others, material rewarding, marital 
status and job importance are the most important factors in 
the 6 channels. 

Keywords 
Disclosure, Environment, Delphi Technique, Information, 
Motivation. 
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 مقدمه
و آگاهی پیدا  سو کیاز  زیستی محیطتوجه به بعد جهانی مسائل 

تقاضا براي پاسخگویی  ،کردن در مورد این مسائل از سوي دیگر
را افزایش داده  زیستی محیطها در مورد مسائل  سازمان

، منابع انسانی، مشارکت اجتماعی و ایمنی زیست محیط .است
د و از این نشو هاي سازمان محسوب می جزء سیاست محصول

یک سیاست سازمانی  به عنوان ها شرکتمسئولیت اجتماعی  ،میان
مسائل مربوط به جامعه  سازمان در خصوص نگرانیکننده  مشخص

 زیستی محیطاطالعات  ارائه افشاي . )Roberts, 1992است (
 سازمان به مسئولیت هاي مربوط سیاستروش براي توضیح  یک

است زیستی  محیطاخالقی، اجتماعی و  هاي فعالیت براي اعمال
)Brammer & Pavelin, 2008(.  تقویت و توجه به مباحث

به  در این زمینه صورت گرفته تاکنونکه  اقداماتی و زیست محیط
اثرات مثبتی چون حساسیت کشورها و تصویب صدها قانون و 

المللی  در سطح داخلی کشورها و نیز در عرصه بین نامه آیین
انجامیده و حتی در برخی کشورها به تغییر روند به سمت تخریب 

اما در کلیت موضوع،  ها منجر شده است؛ متر و کاهش آسیبک
و  گره خوردهجهانی با آینده بشر  زیست محیطهمچنان مشکالت 

اند به  یا نتوانسته درنیافتهجوامع بسیاري که هنوز این واقعیت را 
از این طوفان  تنها نهروندي مخالف آلودگی و تخریب روي آورند، 

بلکه عاملی در ممانعت  د رسید؛مگین به ساحل سالمت نخواهنسه
آنچه مهم است  خواهند شد. زیست محیطاز تحقق اهداف جهانی 

نگران مملکتی نیز دریابند که  ریزان و کالن این است که برنامه
اشتن طبیعتی پرنشاط با توان و د زیست محیطموضوع 

پاالیی مطلوب تا چه اندازه از اهمیت واالیی در نظام  زیست
برخوردار است.  ،زده امروز جهان بحران گذاري ایهسرماقتصادي و 

 موردعالقهي ها حوزهاز  ها شرکتحوزه افشاي اطالعات توسط 
و  یافته توسعهمحققان دانشگاهی در بسیاري از کشورهاي 

دهد،  یم. بررسی مطالعات این حوزه نشان هست توسعه درحال
دقیق یري گ اندازه )1گیرد.  یمتحقیقات در سه بعد اصلی صورت 

که در تحقیقات مختلف  ها شرکتسطح افشاي اطالعات توسط 
اطالعات مالی  از نظرابعاد متنوع افشاي اجباري و افشاي اختیاري 

) شناسایی 2شده است.  سازي کمییري و گ اندازه ،غیرمالیو 
یر تأثها و سطح افشاي اطالعات  یهرویی که بر ها محركعوامل و 

  فشاي اطالعات است. ) بحث پیامدهاي ا3گذارد.  یم
مختلف  يها کانالاز طریق  زیستی محیطافشاي اطالعات 

 زیستی محیطافشاي اطالعات  یاثربخش ازآنجاکه. ردیگ یمانجام 
، هستبا رفتار یک شرکت با بهره از جامعه  نهفته در هماهنگی

ا از طریق بازار محصول، بازار سرمایه، بازار بیمه و ی تواند یماین 
 ,Janakiraman and Jose(ه قضائیه انجام شود قانون و قو

 يچندبعداعتبار و فواید  ،زیستی محیط تااطالع). افشاي 2007

 زیستی محیط نامه توافقدارد. جوامع براي مذاکره  نفعان يذبراي 
فقدان  ،عمل کنند تر يقوبسیار  توانند یم ،همسایه يها شرکتبا 

صنعتی را منحرف  يها تیفعالدرك جامعه از  تواند یماطالعات 
با  تر شیب). تطبیق Dasgupta and Wheeler, 1999( سازد

صنعت،  براياعتبار آن  تواند یم ،زیستی محیط ياستانداردها
 Wheeler( غیردولتی و عموم مردم را افزایش دهد يها سازمان

et al., 2000از افشاي  يا ژهیونقش برجسته  ،). این بحث
یک ابزار در حق خود و همچنین  وانبه عن زیستی محیطاطالعات 
براي دیگر ابزار نظارتی و مبتنی بر بازار  ازین شیپیک  به عنوان

است. طبق مواردي که در باال گفته شد و اهمیت افشاگري 
افشاي اطالعات  يها کانال ،مختلف يها نهیزماطالعات در 

شود ، براي شرکت طبق مدل زیر ارائه می)1شکل( زیستی محیط
)Anbumozhi, 2011(: 

 )Anbumozhi, 2011(افشاگري  يها کانال .1شکل 

شناسایی عواملی است که  ،هدف اصلی این پژوهش :هدف تحقیق
شود که  یمافزایش انگیزه در افراد مختلف با شرایط متفاوت  باعث

، ها ارگان، ها سازمان زیستی محیطدست به افشاگري اطالعات 
نند که موجب تخریب یا ایجاد آلودگی در ز یمو غیره ها  شرکت
و یا در حال اقدام به این عمل  اند شدهو منابع طبیعی  زیست محیط

 زشیبرانگشناسایی عوامل مؤثر  ،پژوهشهدف  بنابراین، هستند.
 است و زیستی محیط اطالعات هاي يافشاگردر  ها سازمانو  افراد

ه است نه تحقیق مواج سؤالچون کار اکتشافی است، محقق با 
 از: اند عبارتتحقیق  سؤاالتین تر ممه پسفرضیه. 

ین عوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات تر مهم. 1
 ؟ندکدام ،کنندگان مصرفاز بعد  زیستی محیط

ین عوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات تر مهم .2
 ؟ندکدام ،داران یهسرمااز بعد  زیستی محیط

راي افشاگري اطالعات ین عوامل انگیزشی بتر مهم .3
 ؟ندکدام ،از بعد دستگاه قضایی زیستی محیط

ري افشاگ

محیط 

یزیست  

داران سرمایه  

کنندگان مصرف  

سایر 

هادهان  

ها رسانه  

 کارکنان

دستگاه 

هقضایی
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ین عوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات تر مهم .4
 ؟ندکدام ،از بعد سایر نهادها زیستی محیط

ین عوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات تر مهم .5
 ؟ندکدام ،از بعد رسانه زیستی محیط

افشاگري اطالعات  ین عوامل انگیزشی برايتر مهم .6
 ؟ندکدام ،از بعد کارکنان زیستی محیط

 تقاضاي. ردیگ یمقرار  یموردبررسمبانی نظري پژوهش  ،حال
 هاي یتمسئول پذیرش برايها  شرکت از نفعان يذ روزافزون
 هاي یتمسئول در درگیر شدن بـه راهـا  شـرکت اجتماعی،

 از منظور. است کرده تشویق ،اجتماعی و زیستی محیط
 ها یتفعال میان اتحاد و پیوستگی سازمان، اجتماعی هـاي یتسئولم
 نفعان، يذ تمام منافع که است يا گونه به سازمان يها ارزش و

 عمـوم و داران یهسرما کارکنان، مشتریان، سهامداران، شامل
 Maran( شود منعکس سازمان عملکرد و سیاسـت در جامعـه،

Jury, Alikhani, 2012در صـنعتی شـدن ـر،دیگ سـوي ). از 
 اجتماعی و زیستی محیط هاي یتمسئول ایجاد سبب جهان سراسر
 خاص یرمالیغ و مالی اثرهاي ،ناخواه خواه که است شده مهمی

 واقـع يهـا شـرکت ،شدن یجهان اثر در. گذارد یم برجاي را خود
 بازارهـاي يبه سو حرکت به مایل توسعه درحال کشورهاي در

 جهانی، بازارهاي در مقبولیت به منظور رو نیااز هسـتند، جهـانی
 را خـود گرفته انجام اجتماعی و زیستی محیط هاي یتمسئول باید
 يهـا گروه که بدانند بایدها  شرکت همچنین. بگذارند نمایش بـه

 و زیستی محیط پاسخگویی اطالعـات متقاضـی مختلـف جامعـه،
آنهـا  هـاي یـريگ یمتصم در اطالعات این زیرا هستند؛ اجتماعی

 سازوکاري داوطلبانه، ). افشايcho, 2007دارند ( مهمی نقـش
 بـین مشـکالت کوشد یم و شود یم کنترل بیرون از که اسـت

 از را عضو غیر و) نهایی اطالعـات دارنـدگانعضـو ( سـهامداران
 یرمالیغ و مـالی نتایج به مربوط اطالعات فراهم کردن طریق

 مفروضاتی مبناي بر داوطلبانه افشاي ظرين توجیه. دهد کـاهش
 عدم کاهش براي هاآن دست در ابزاري همچون ،افشا و است

 اسـتفاده ،گـذاران یهسـرما و مـدیران بـین اطالعـاتی تقـارن
 مبناي بر مشروعیت، محدوده در آمده دست به نتـایج. شـود یمـ

است  شده گزارش اجتماعی و زیستی محیط افشاي مطالعات
)Hasseldine & Morris, 2013(. به دلیل مشروعیت تهدید 
 به منظور تا کند تحریک را مـدیران تواند یم افشا، یتیکفا یب

. باشند داشته داوطلبانه افشاي مشروعیت، هاي ینههز کاهش
 توانایی از گذاران یهسرما آگاه کردن به منظور مدیرانهمچنین 
 و ها یتفعال از هاشـتبا ارزشیابی از اجتناب و خود مدیریتی

 سوي از نظارت هاي ینههز کاهش همچنین، و عملکردشان
 دارند داوطلبانه افشاي به تمایل ،یسازمان برون نفعان يذ
)Iatridis, 2013؛ Eng & Mak, 2003(. اقتصاد هینظر در 

 بـا مـرتبط اطالعـات است ممکن مدیریت که خوانیم یم سیاسی

 حفظ به منظور را سازمان عیاجتما و زیستی محیط هـاي یـتفعال
 یک مشروعیت، هینظر مطـابق. کند منتشر جامعه در موقعیت
 زیستی محیط اطالعات افشاي دامنه افزایش لهیبه وس باید سازمان

 Kuruppuباشد ( پاسخگو اش ساالنه يها گزارش در اجتمـاعی و
& Milne, 2010.( 

مربوط به ها و مبانی نظري  تئوري نیتر مهمدر ادامه به      
 شود: اشاره می زیستی محیطافشاگري 

 بین رابطه به وابسته هاي تئوري از دیگر یکی :مشروعیت تئوري
 اجتماعی، قرارداد مفهوم طبق .است جامعه کل و ها سازمان
 کل هنجارهاي و انتظارات با مطابق را خود عملیات باید سازمان
 هدایت کند. انگذار یهسرما هنجارهاي و انتظارات فقط نه و جامعه

 دهد که یم را فعالیت ادامه اجازه سازمان به جامعه زمانی تنها
 Deegan(باشد جامعه هنجارهاي و انتظارات با مطابق سازمان

& Blomquist, 2006.(  
 هاي اجتماعی یتمسئولاین تئوري تشکیل  :نفعان يتئوري ذ

هایی  ياستراتژرا در چارچوب برنامه شرکت، تالش براي توسعه 
نفعان کلیدي سازمان برسد و  يذیید تأکند که به  یممنعکس 

و اجتماعی را در زیستی محیطافشاء  بالقوههمچنین یک توضیح 
 گیري جهتنفعان،  يذتقاضاي  شدت بهواژه پاسخگویی شرکت 

و  زیستی محیطهاي  یتمسئول يبه سواستراتژیک شرکت 
اقتصادي و  زیستی محیطاجتماعی و تبادل بین اهداف اجتماعی، 

 ).Gray et al., 1995( کند یمفراهم  ،شرکت
نفعان  ينظریه مشروعیت و نظریه ذ :افشاي داوطلبانه تئوري

 باید یک سازمان در» چیزي چه« ینکهممکن است در توضیح ا
چه «اینکه به در توضیح  تواند یاما نم ؛واقع گرددمفید  شود فاش
بنابراین، یک  ؛ود توضیح دهدفاش ش این اطالعات باید» مقدار

 تواند سطح که میقرار دهیم  مورداستفادهرا باید  نظریه تکمیلی
 .دهد توضیح ي اطالعات راافشا

 ،مختلف يها همواره و در همه سازمانچیست؟  سوت زن
خود را در قبال اشتباهات و  نوعی بهافرادي وجود دارند که 

ها و مالحظات  مدیران سازمان يعمد یرغخطاهاي عمدي و 
از  توانند یاجتماعی مسئول دانسته و نم هاي یتقی و مسئولاخال

به ضرر جامعه، کارکنان و سازمان خواهد  دانند یموضوعی که م
مراتب را  يافشا کاربا  نمایند یعبور کنند و سعی م یبه راحتبود 

سازمان و جامعه  کارکنانا، ه به گوش دیگران اعم از دولت، رسانه
. هست» زن سوت« افراد این نام ،تمدیری ادبیات در ،برسانند

 توانند یم ها يسازد. این خالفکار را افشا می خالفکاري ،سوت زن
سازمان و مدیران آن، از قبیل  غیراخالقی يها شامل انواع حرکت

رشوه، تولید  ،زیستی محیطآلودگی  احتکار، تثبیت قیمت، ،تقلب
 Gray etمحصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد (

al., 1995(. ها، جلوي  سازمان در که شود یسبب م ،زنی سوت
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زیستی محیط اطالعات افشاگري در انگیزه ارتقاء بر مؤثر عوامل شناسایی سهرابی و تدین،  

 درنهایتو یا تصمیمات اشتباه گرفته شود و یا  ها يخالفکار
 .کشیده شود ،ها موضوع به نهادهاي دولتی و یا رسانه

 که شرکتی راهبري مؤثر سازوکارهاي از یکی داران:سرمایه
 به منزله نهادي نگـذارا یهسـرما ظهـور دارد، اي یندهفزا اهمیت
 طریـق از نهـادي گـذاران یههاست. سـرما شرکت مالکان
 طور به مدیریت، تصمیمات گذاري یمتق و اطالعـات يآور جمـع

 بر صریح طور به شرکت، عمل نحوه اداره طریق از و ضمنی
 توسط ي شدهدار نگه سهام رشد امروزه. کنند یم نظارت شرکت

. است یافته افزایش ،یريگ شمچ طور به نهـادي گذاران یهسرما
 سـهام از يا عمده حجم مالکیت به توجه با نهادي گذاران یهسرما

 یرپذ یهسرما يها شرکت در یريگ چشم نفوذ ازها  شرکت
 دهند قرار تأثیر تحت راهـا  آن هـاي یهرو توانند یم و برخوردارند

)Velury & Jenkins, 2006 .(هـاي یـیدارا جمـع ازآنجاکه 
 سهامی يها شرکت براي چالشی نهادي، گذاران یهسرما شده کنترل
 يوجو جست در که گذاران یهسرما این جذب شود، یم شمرده
 تشـویق راهـا  شرکت هستند، جدید گذاري یهسرما يها فرصت

. کنند تقبل تري یشب اجتماعی هاي یتمسئول کـه کنـد یمـ
 یرغ ای مستقل مدیران وجود مثل شرکتی، راهبري سازوکارهاي

 نظارت ،مدیران هاي یتفعال و ها یمتصم بر ،مدیره هیئت در موظف
 عملکرد که یابند یم اطمینـان ،موظف یرغ مدیران. کرد خواهند
 هاي یاستس و است سهامداران منافع مطابق ،شرکت مدیران

 انتظارات بر بنابراین دارد؛ سازگاري زیست محیط باآنها  اتخاذشده
 ).Iatridis, 2008( گذارنـد یمـ تمثبـ تـأثیر ،اجتمـاعی

 موضوعاتــی است ــنیتر مهم از یکــی تقلــب کارکنان:
 دیگر در و زیستی محیطي ها گزارشمالی،  يها صورتدر  که

 در بسیار يها تالش از متعددي وجود دارد. شواهد ها گزارش
به  ها شرکتو  شود یممطرح  ها گزارشفریبکارانــه  کاري دست

 . پس دانستن این موضوع که چهکنند یمرش سازي گزا ،عبارتی
 نقــش بازیگران کدام چرا؟ و کنند یم افشا را تقلب کســانی

 چه دارند؟ها  شرکت در تقلب بروز از بازدارندگی در را يتر مهم
 را تقلــب افــرادي چــه و ؟کنند ینم فــاش را تقلب افــرادي

 فارغ. )Hasasyeganeh, 2010است (مهم  ،؟سازند یم فــاش
 اصلی عامل به عنوان تقلب ،شمول جهان اقتصادي بحران از

 ازاین پیش که موارد گونه این. شود یم قلمداد ،جوامع تهدید
مسائل سیاسی  در عمومی يا عارضه بــه افتاد یم اتفــاق ندرت به

ي ها سازمان، مؤسسات پاي جاي متأســفانه که است شده تبدیل
 ،تقلبات و تخلفات این در هم ن و مدیراندولتی، خصوصی، کارکنا

 محیط آن از شتریب البته و اقتصادي رکود .شود یم دیده آشکارا
 ومالی  هاي گزارش رتبه را به تخلف در عالی مدیران تجاري،
سوق داده است که این کار براي  ،و غیره) زیستی محیط( غیرمالی
 ـهسـ دهد می نشــان . تحقیقاتهست گذاران هیسرماجذب 
. انگیزه یا فشار. 1 :)2(شکل اســت نیاز تقلب وقوع براي شــرط

 به عنوان. این سه مثلث تراشی دلیلگزارش یا . 3و  فرصت. 2
 .)Intal & Thuy Do, 2002( شوند مطرح می ،مثلث تقلب

 ســایر یا مدیریت که دارد اشاره نکته این به انگیزه یا فشار
 خاص فشــار یا انگیزه اثر در اســت مکنم ،سازمان کارکنان
 وجــود داخلی، يها کنترلنبود  مانند شرایطی ؛شوند تقلب مرتکب
 گذاشتن پا زیر براي مدیریت توانایــی یا ،مؤثر غیر يهــا کنترل
 تقلب براي فرصتی ،منطقی و غیره ایمنی ســامانه نبود ،ها کنترل
 هستند تقلب درگیر که يافراد که ینا ســرانجام ؛ وکند یم ایجاد
 را آن و کنند تراشی دلیل خود یزآم یبفر اعمال براي قادرند

 عقیــده افراد از برخی ،درواقع. بدانند اخالقی قوانیــن مطابــق
 اجازه ها آن به که دارنــد خاصی اخالقی يها ارزش بــه ویژه

در شکل  .شوند نادرســت اعمال مرتکب عمداً و آگاهانه دهد یم
/ گرایش تقلب، مثلث اجزاي که دیگر مثلثی سه و تقلب مثلث ،البا

 مشاهده دهند یم تشکیل را فرصت و فشار/  انگیزه ،تراشی دلیل
 ).Ekhtiyari, 2009( شود یم

هاي غیردولتی  سازمان«تعریفی که از  نیاول سایر نهادها:
به  INGO288است مربوط به قطعنامه  شده ارائه» المللی بین

آمده است:  نیچن نیادر آن،  که 1950فوریه سال  27تاریخ 
طریق پیمان و معاهده  از که المللی ینبهرگونه سازمان «
هاي غیردولتی  نقش اساسی سازمان». ایجاد نشده است المللی ینب

دستور کار  27پایدار در ماده  در توسعه» ي اصلیها گروه« و دیگر
قات جدید و که منجر به تواف است شده شناختهبه رسمیت  21
هاي  روابط شورایی بین سازمان ملل و سازمان براي شده ینیبازب

بشر  ،زیستی محیطافزایش ناپایداري و تهدیدهاي  شد. مردم نهاد

 ارتکاب تقلب

تبدیل کردن 
تقلب

مخفی کردن 
تقلب

 فرصت

انگیزه/فشا

مشکالت 

حیاترو  

شکل 

ترا دلیل

 ش

طرز توجیه عقلی

 

کمبود 

مثلث تقلب دهنده لیتشکاجزاي . 2شکل   

 )(Intal & Thuy Do, 2002منبع: 
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 اندیشی چاره ،را ناگزیر کرده است که براي استمرار حیات خویش
هاي  هاي متعددي براي رویارویی با بحران کند. امروزه شیوه

شوند. بدیهی است  مطرح می ،د وضعیت آنو بهبو زیست محیط
گیري از ظرفیت  با بهره زیستی محیطرویکرد توسعه فرهنگ 

رویکردي است  ،سمن)( زیستی محیط مردم نهادهاي  سازمان
تواند بستري  ، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی باال که میهزینه کم

قلمداد شود.  ،کشور زیست محیطمناسب جهت حفاظت از 
به اشکال و  1NGOسمن یا نام به مردم نهادي ها سازمان

به  شود و با توجه هاي مختلف در سراسر جهان استفاده می نحوه
، به انواع گوناگون قرارگرفته مورداستفادهبافت کالمی که در آن 

 معنایش، ترین یدر کل ،مردم نهاد کند. سازمان اشاره می ،ها سازمان
 دولت ساختار از بخشی مستقیماً که کند می اشاره سازمانی به

فرد  بین واسطه به عنوان مهمی بسیار نقش اما شود؛ نمی محسوب
ایفا ،جامعه خود حتی و حاکم قواي و) اجتماع هاي اتم( مردم فرد 
مردمی،  هاي کمک طریق از ها سازمان این کند. بودجه می

 مذکور طرق از ترکیبی یا دولت خود توسط ،دولتی هاي سازمان
 مستقل یمهن مردم نهاد هاي سازمان از بعضی. شود می تأمین

 این از برخی. دهند می انجام نیز را دولتی کارهاي و وظایف
 که است حالی در این ندارند؛ سیاست به اي عالقه هیچ ها سازمان

 صرفاً خود اعضاي منافع تأمین به منظور انهآ از برخی
 سازمان« اصطالح ازآنجاکهپردازند.  می دولت در گري البی به

 ترجیح ها سازمان این از بسیاري است، کلی بسیار »مردم نهاد
 توسعه سازمان خصوصی یا داوطلبانه سازمان اصطالح از دهند می

 .SEPG,2006(2( خصوصی استفاده کنند
قرن بیستم توجه به از نیمه دوم  جامعه):کنندگان (مصرف

است. مطالعات زیادي  پیداکردهبسیار افزایش  زیست محیطموضوع 
ها  است: چرا شرکت گرفته انجامپاسخ به سؤال زیر  به منظور
شواهد قطعی  اگرچهکنند؟  خود را افشا می زیستی محیطاطالعات 

زیادي وجود دارد،  ياختالف نظرها باره دراینارائه نشده است و 
ت نشان داده که توجه به شهرت براي جلب نظراما مطالعا

کنندگان یا مشتریان یکی از عوامل مهم براي افشاگري  مصرف
. مخصوصاً براي هستها  شرکت زیستی محیطاطالعات 

ها) به خاطر  کننده مصرف( براي مردم شهرت آنها هایی که شرکت
 & Aravalu( مخدوش شده است. زیستی محیطیک فاجعه 

Araviend, 2011(ها: نگاهی ژرف به آنچه در حوزهرسانه
یژه در دستور به وداده است  هاي گذشته رخ زیست در دهه محیط
براي پاسداري از  ویک بیستقرن که به برنامه  21کار 
زیست لقب گرفت، اهمیت فراوان رسانه در آموزش و البته  محیط

شود. تردیدي نیست که از ها آشکار می برخی فرصت سازي

1 . Non-governmental Organization 
2 .Special Edition The presence Green 

بر آموزش و تنویر افکار عمومی در  تأثیرگذارانرین ت بدیهی
بیشتر  که ازآنجا ها هستند.  ، رسانهزیست محیطداري از  نگه

اي از اوقات  عموم هستند و مردم، پاره موردتوجههاي جمعی  رسانه
روز خود را به مطالعه، دیدن و یا شنیدن اطالعات و اخبار  شبانه

ترین،  بنابراین سریع ؛دهند در آنها اختصاص می شده منعکس
ابزار در جهت  تأثیرگذارترینو  ترین دسترس قابلترین،  مطمئن

و آموزش و تنویر افکار  زیست محیطاشاعه فرهنگ حفاظت از 
هستند. برخی از اندیشمندان  یارتباط جمعهاي  عمومی، رسانه

توان یک جریان  می یبه راحتها،  معتقدند با استفاده از رسانه
یکی  به عنوانتوانند  ها می بنابراین این رسانه د آورد؛فکري به وجو

ها در امر حفاظت از ترین راهبردها و استراتژي از مهم
داري از  و نهادینه کردن فرهنگ نگه سازي فرهنگ، زیست محیط
 ,Dabiri & Vahedniyaایفاي نقش کنند ( زیست محیط
ن پس از انقالب صنعتی در غرب رشد اقتصادي که بدو .)2011

زیست صورت گرفت، فعاالن  در نظر گرفتن تخریب محیط
هایی  جنبش 1960را به تکاپو درآورد. از اواخر دهه  زیست محیط

زیست و  در سراسر جهان شکل گرفت که به تخریب محیط
هایی را نشان داد. بر اساس آن دانشمندان علوم  ها واکنش آلودگی

ها،  فشارهاي رسانهطبیعی نسبت به آینده کره زمین هشدار دادند. 
، مزید مردم نهادهاي  گیري سازمان تحریک افکار عمومی و شکل

 وجود ینا باها آگاه شویم.  بر علت شد تا از تأثیر بالقوه رسانه
زیست این روزها با سرعت باورنکردنی در حال رخ  تخریب محیط

، حوزه رسانی اطالعهاي مهم  دادن است و یکی از حوزه
 یژهبه وهاي گروهی  روزه صاحبان رسانهاست، ام زیست محیط

 رسانی اطالعخبرنگاران با آگاهی وظیفه سنگین خویش در عرصه 
سزایی دارند. تردید نیست که در ه شفاف و تبیین حقایق نقش ب
اي  رسانه از جایگاه ویژه زیست محیطتوسعه افکار عمومی و حقوق 

د و بقاء برخوردار است. دور از واقعیت نیست که ما بخشی از رش
هاي مختلف مرهون خدمات  ادراك عمومی جامعه را در زمینه

ها برشماریم. خوشبختانه بسیاري از خبرنگاران با آگاهی از  رسانه
اند با انتشار اخبار، مقاالت،  مسائل و مشکالت این بخش توانسته

مثال  طور بهوگو مردم را با این مهم آشنا کنند.  و گفت ها گزارش
هاي  سرآغاز جنبش 1962هار خاموش در سال انتشار کتاب ب

در سراسر جهان شد. راشل کارسون آمریکایی، با  زیستی محیط
هاي  چاپ این کتاب وجدان عمومی جامعه را متوجه تخریب

 حتی ،حال ینا با). Carson, 2010( زیست کرد گسترده محیط
 زیست محیط توسعه در رسانه نقش زمینه در تاریخی سابقه اگرچه
 دست از آنچه کامل شناخت براي جا ولی است، اما ناشناخته غنی

و  1977طبق تحقیقات که مازور در سال  .است بسیار ایم نیافته
ها  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رسانه 2007نیک در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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با توجه به  به خصوصدارند  زیستی محیطعالقه زیادي در مسائل 
اي،  ه زمین، گازهاي گلخانهگرم شدن کر ازجملهمسائل جهانی 

اي را براي  هاي فزاینده نابودي الیه ازون و غیره که نگرانی
نویسندگان ایجاد کرده است و با بازتاب این نگرانی آنها توسط 

مردان  ها موجب شده که دانشمندان و دولت مطبوعات و رسانه
نسبت به این جنبش توجه خاصی داشته و براي درمان و 

 ,.Corts et al( تر آن اقدام کنند خامت بیشگیري از و پیش
، پوشش زیستی محیط). این نکته که اطالعات مثبت 2004
اي در مورد یک شرکت یا سازمانی را تحت تأثیر قرار  رسانه

توان نفوذ در  است. در جهت مخالف نیز می انکار غیرقابلدهد،  می
داران  مایهسر توجه جالباي را انجام داد که تنها براي  پوشش رسانه

مثبتی در خصوص  هاي گزارشدرواقع اطالعات باشد و 
آن شرکت وجود نداشته باشد که با  زیستی محیطهاي  فعالیت

 گونه اینکه نهایتاً  شود اي کور از آن یاد می عنوان پوشش رسانه
هاي محلی همراه خواهد  ها با مقاومت و اعمال فشار گروه پوشش

ها، نشان  و تحقیق زیستی محیطت بود. با توجه به منابع اطالعا
معتبرترین منابع و  به عنواناست که گرچه دولت  شده داده
براي مخاطبین نیست، در برخی موارد  اعتمادترین قابل

تقریباً بیش  ،زیست هاي خصوصی در رابطه با بحث محیط سازمان
اند، حتی بیش از صنعت و  از دیگر منابع به این بحث پرداخته

 ).Mazur, 1997( جامعهدر  وکار کسب
 در پرداز نظریه اندیشمندان از یکیدولت و دستگاه قضاییه: 

 »زیستی محیط مدیریتی مکتب« از ردکلیفت، ،زیست محیط زمینه
 در ها دولت که است عقیده این بر وي. آورد می میان به سخن
. دارند و داشته توسعه در جایگزین غیرقابل نقشی کشورها، تمام
 با همسو هاي مندي قانون تدوین با قادرند که هستند ها دولت این

 جوامع مختلف سطوح در را اجتماعی تحرك پایدار، توسعه جریان
به  قادرند همچنین ها ). دولتNasiri, 2001بخشند ( نظام

 تحرك به مطلوب شرایط ایجاد با ،غیرمستقیم و مستقیم صورت
 وصبه خص ها دولت. کنند کمک عرصه این در خصوصی بخش 

 عرصه در قادرند غربی هاي دولت به نسبت ،سوم جهان هاي دولت
 اندیشمندان برخی چراکه ؛بگیرند عهده بر پیشتاز نقشی پایداري،
 چه هر که هستند عقیده این بر گرشنکرون الکساندر ازجمله
 است، بوده بیشتر کشور یک اقتصادي نسبی ماندگی عقب

 دستیابی درروندست. ا داشته تري بیش تمرکز توسعه، هاي تالش
 فعال حضور ضرورتاً ،سوم جهان در پایداري بر مبتنی اي توسعه به

 نظیر پایدار، توسعه هاي مؤلفه رعایت به مشروط ملی، هاي دولت
 مورد باید مربوط، کشورهاي در مردم آزادي و سیاسی مشارکت

 به عنوان ها دولت حمایت و تحرك بدون. بگیرد قرار تأکید
 ملی، اي توسعه توان نمی پایدار توسعه عامل) یگانه نه( و ترین مهم

 کرد تضمین ،سوم جهان جوامع در را پایدار و متوازن ،زا درون
)Nasiri, 2001( .از برخورداري حق شناسایی موازات  به 

 در حق این که هستیم شاهد المللی، بین عرصه در زیست محیط
 و قرارگرفته ساییشنا مورد پیش از یشب نیز کشورها داخلی قوانین

 کلی اصالح یا تصویب 1970 از بعد که اساسی قوانین غالب در
 داخلی اساسی قوانین بر عالوه است، شده واقع موردتوجه اند شده

 اجتماعی و اقتصادي توسعه هاي برنامه به مربوط قوانین کشورها،
 را حق این تحقق کارهاي راه ،کشورها از بسیاري در نیز فرهنگی و

 اسالمی جمهوري اساسی قانون 50 اصل. است کرده نیبی پیش
 داشتن حق پرتو در. دارد تخصیص ،حق این شناسایی به ایران

 از حق دارند بشري، اجتماعات و افراد سالم، زیست محیط
 براي مساعد و زیستی محیط از نظر متعادل و سالم یزیست محیط
 و ردندگ برخوردار حقوقی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، توسعه
 که نمایند نامساعدي تغییرات دچار را حیات شرایط نباید ها دولت

 دهد قرار مخاطره مورد را جمعی بهزیستی و سالمت
)Nazhandimanesh, 2010( .حق هر مانند زیست محیط حق 

 دیگري حق هر مانند چراکه. اجراست ضمانت دنیازمن دیگري
 قوانین در زهامرو. گیرد قرار سوءاستفاده معرض در است ممکن

 و شود می محسوب جرم ،زیست محیط آلودگی ،کشورها از بسیاري
 که بپذیریم اگر. است شده تعیین مجازات آن مرتکبین براي

 جرائم از پیشگیري در تواند می...)  و نقدي جزاي حبس،( مجازات
 13 ماده. نیست مستثنا قاعده از یزیست محیط جرائم باشد، مفید

 عامالن تعقیب جهت کشورها ملی قوانین یبتصو بر ریو اعالمیه
 .)Ghasemzadeh, 2007( دارد تأکید زیست محیط آلودگی

فوق در کشورهاي مختلف  پژوهش موردي در دعدمواردي مت
 و یفروغ است: شده ارائهردي در زیر صورت گرفته که موا

 تولیدي هاي شرکت مدیران نگرش ی،پژوهش در) 1387( همکاران
 افشاي خصوص در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 اقتصاد هاي تئوري مبناي بر اجتماعی، حسابداري اطالعات
 را ،نفع ذي هاي گروه تئوري و مشروعیت تئوري سیاسی،

 اختیاري صورت در مذکور، هاي تئوري اساس بر. دادند موردبررسی
 یاطالعات ارائه به مایل تنها مدیران اطالعاتی، چنین افشاي بودن

 حاصل نتایج. دهند می ارائه ،شرکت از مطلوب تصویري که هستند
 دهد می نشان و است فوق هاي تئوري راستاي در دقیقاً ،تحقیق از

 به مربوط اطالعات افشاي به ایرانی هاي شرکت مدیران که
 .ندارند تمایل ،خود سازمان اجتماعی هاي هزینه

 کنترلی، زممکانی دو بین رابطه) 1388( همکاران و کاشانی
 موظف یرغ مدیران و) خارجی کنترل( اختیاري افشاي یعنی

 را هست نمایندگی مشکالت دهنده تقلیل که) داخلی کنترل(
شاخص که در  71توسط  ياریاخت افشاي. اند داده قرار موردمطالعه

۱٤ 
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 نییتع ،یالتیتعد مالاع ااست ب کاررفته به زین یمطالعات قبل
درصد از  20 ،کاررفته بهد که مدل نشان دا قیتحق جی. نتادیگرد

را  هست زین یقبل يها افتهیکه در حدود  ياریاخت يافشا راتییتغ
 يافشا نیب يکه رابطه معنادار است حالیدر  نی. ازند یم نیتخم
 نشد. افتی ،موظف یرغ رانیو مد ياریاخت

)Roberts, 1992که امروزه  دهد ینشان م قاتشی) در تحق
به گزارش اطالعات  میتصمیش، از پ ترشیها ب سازمان
 نی، به ا1990 لی. در اوارندیگ یخود م نفعان يبه ذ زیستی محیط

ها در فرانسه، آلمان،  شرکت تیاکثر با وجودکه  دندیرس جهینت
 زیستی محیط اتاطالع يکه اقدام به افشا سیهلند، سوئد و سوئ

 اطالعات کم است. نیا يسطح افشا حال ینا با کنند، یخود م
) که Kolk, 2003( کُلک مطالعه توسط کی، وجود ینا با
شرکت بزرگ که در مجله  500شرکت بزرگ از  250 يبر رو

ها  داده نیانجام گرفت (ا د،نشو یم مطرح هرسالهفورچون 
ژاپن، هلند، کره  ا،یتالیاز فرانسه، آلمان، ا ییها شرکت دهنده نشان
) که در ستا کایآمر متحده ایاالتانگلستان و  س،یسوئ ،یجنوب

توسط  یگزارش دهنشان داد  2001تا سال  1998 يها طول سال
خود  نیاست که ا یافته افزایش توجهی قابلطور  ها، به شرکت نیا

 ،سندهی. نوباشد میکشورها  نیموضوع در ا نیا تیاهم دهنده نشان
به  زیستی محیطکه گزارش اطالعات  دیرس جهینت نیبه ا نیهمچن

 ي. سطح افشاردیگ یصورت م یصنعت يها شدر بخ شتریب ،طیمح
به قانون خاص کشور و فرهنگ  زین زیستی محیطاطالعات 

و ارائه اطالعات  میوابسته است. تنظ ،گزارش در آن کشور
کانادا  کا،یآمر متحده ایاالتدر  یژهبه و ییدر کشورها زیستی محیط

ان سهامداران خواه ایجامعه و  نکهیا ایاست و  یو انگلستان الزام
 هستند. ییها گزارش نیارائه چن
 ،یرقابت يبا عنوان استراتژ يا ) در مقاله2007( 1انهویک نگیل

 يافشا تیفیو ک زیستی محیط داوطلبانه يافشا ياستراتژ
 يبرا ایجادشده یحالت رقابت به ،زیستی محیطاطالعات 

(طبق  پردازد یم ،دناطالعات داوطلبانه دار يکه افشا ییها شرکت
 پورتر). یتاصل رقاب

 نیبا عنوان رابطه ب يا ) در مقاله2014( 2منگ و همکاران
: مطالعه زیستی محیط يها و افشا شرکت زیستی محیطعملکرد 

اطالعات  يافشا نیرابطه ب یبه بررس، نیدر چ یتجرب
؛ که به اند پرداخته نیشرکت در چ 535و عملکرد  زیستی محیط

عملکرد مثبت  دنال براطالعات در با يها يافشاگر ریتأث زانیم
 .کند یم تأکید ،ها شرکت

Qianhua, L1.
Meng, X. H, et al2.

 شناسی پژوهش روش
ماهه انجام  10دوره  کی یدر ط پژوهش مکانی و زمانی قلمرو
 یمل سطحدر  رانیا یاسالم يپژوهش در کشور جمهور نیشد. ا

مطالعه بر روي مبانی  ها بهآوري دادهدر جمع .ه استانجام شد
در افراد پرداخته شد تا مدلی انگیزاننده  مؤثرافشاگري و عوامل 

هاي مختلف انتخاب  یدگاهدبراي افشاگري در سطح سازمان از 
 2011از مدل آنبوموژي و چوت که در سال  موردنظرگردد. مدل 

هاي  ارائه کردند، انتخاب شد. در این مدل افشاگري از کانال
هاي هر کانال در مورد  و دیدگاه قرارگرفته یموردبررسمختلف 
در این  شده ارائهاست. با استفاده از مدل  شده انیب افشاگري

ي موجود در ها کانالشناسایی افرادي که در زمینه  پژوهش به
هستند پرداخته شد و با مصاحبه از این  نظر صاحب شده ارائهمدل 

 نیچن همشوند و  یمافراد که در زمینه فعالیت خود خبره محسوب 
وامل انگیزاننده متعددي هاي مختلف در زمینه انگیزش، ع يتئور

در زمینه  این عوامل توسط افرادي که ،. در ادامهندشناسایی شد
 153 تیدرنهاقرار گرفت و  یموردبررسخبره هستند  زیست محیط

 ییایپابراي روایی و  کانال فوق انتخاب شد. 6عامل در قالب 
 بررسی به منظور اولیه طراحی از پسنامه پرسش )1(جدول 

ي ها کانالدر انگیزش افراد و  مؤثربین عوامل  رتباطا و آن روایی
 ،راهنما زیست محیطي ها خبره، از شده ارائهدر مدل  موردنظر

روایی  نامه پرسشبنابراین با طرح و توزیع ؛ کمک گرفته شد
در طیف  ها آنهاي مرتبط با  که عوامل انگیزاننده با کانال سنجی

دانشگاه  دیو اسات است از خبرگان 7تا  1گانه بین نمرات  7
را بررسی نمایند. نتایج روایی  نامه پرسشخواسته شد تا روایی 

عامل شد و پرسشنامه با  34منجر به حذف  نامه پرسشسنجی 
یید تأمورد ، 7تا  1 یازدهیامتکانال و طیف  6عامل در قالب  119

 قرار گرفت.
و  رانیروسا، مد هیکلشامل  ،یموردبررس يجامعه آمار     

 دیمختلف، اسات يها کارشناسان، کارکنان سازمان ن،یلمسئو
پژوهش  یکه با مبان یسازمان يدانشگاه و سرپرستان واحدها

 ها یاز آزمودن یگروه ،نمونه دارند، است. ییحاضر آشنا
شده  پژوهش که از جامعه هدف انتخاب کیکنندگان) در  (مشارکت

آن به جامعه هدف است  جینتا میاست و هدف، تعم
)Danayeefard et al., 2009( گلوله برفی ،يریگ نمونه. روش 

به خاص است که  يها در خصوص گروه قیکه تحق یزماناست. 
 افتنیتا با  کند یروش کمک م نیا ،ستندین ییشناسا قابل یراحت

 قیگروه از طر گرید يچند نفر از گروه محقق به اعضا ای کی
 ابدیدست  ،ها به آن یدسترس داراياز اعضا  یگرفتن نشان

)Goodman, 1961.(  يروندي گلوله برفی، ریگ نمونهروش 



زیستی محیط اطالعات افشاگري در انگیزه ارتقاء بر مؤثر عوامل شناسایی سهرابی و تدین،  

به  ازین يریگ روش نمونه نیصرفه است. ا به  ساده، ارزان و مقرون
 هاي با روش سهیدر مقا يکار کمتر يرویو ن يزیر برنامه
 يبرا ).Lusher, et al., 2013گر دارد (ید يبردار نمونه
پژوهش، از روش گلوله  نیر اتعداد افراد موردمطالعه د ییشناسا

چند تن از افراد خبره  ییکه با شناسا يا گونه استفاده شد. به یبرف
 نیتوسط ا گریافراد د ییموضوع موردمطالعه و شناسا نهیدر زم

استفاده در  يموردنظر برا يها از خبره يتر شیفراد به تعداد با
نفر از  35به تعداد  گونه نیو ا شد دایپ یدسترس ،پژوهش

 نهیدر زم )4جدول ) و (3-)، (جدول2-(جدول کارشناسان خبره
داشتند  شرافپژوهش ا نیکه به موضوع ا زیستی محیطمسائل 
نفر پرسشنامه پرشده را به  35تعداد  نیشد و از ا دایپ یدسترس

 گر عودت دادند. پژوهش

 هااطالعات و داده
کرون باخضریب پایایی آلفاي  .1جدول   
 کرون باخآلفاي  ضریب پایایی ردیف

 %78 قوه قضایی

 %84 داران یهسرما

 %80 کارکنان

 %92 کنندگان مصرف

 %79 سایر نهادها

 %86 ها رسانه
 :استهاي جمعیت شناختی به صورت جداول زیر یافته

سمت خبرگان. 2جدول   
 سمت فراوانی درصد

29/54 علمی دانشگاه تیأه 19 %

28/14 کارمند 5 %

72/25 سرپرست) اس (کارشن 9 %
 سازمان

71/5 گر صنعت 2 %

تحصیالت خبرگان. 3جدول   
 تحصیالت فراوانی درصد
57/8  کارشناسی ارشد 3 %

43/91  دکتري 32 %

 افراد از مصاحبه از استفاده با پژوهش این اول فاز در بنابراین 
 پژوهش زمینه در مدیریت در انگیزشی هاي تئوري و نظر صاحب

 براي افراد در انگیزه ایجاد باعث که عواملی از يتعداد شناسایی به
 به صورت پژوهش یک زمانی. شد پرداخته ،شوند می افشاگري
 آن با پژوهشگر که اي پدیده مورد در که شود می انجام اکتشافی

 مورد در اطالعاتی یا ندارد وجود زیادي اطالعات است، روبرو
 رگذشتهد پژوهشی موضوعات یا مشابه مسائل چگونه اینکه
 مطالعات حقیقت در. ندارد پژوهشگر، قرار اختیار در اند شده حل

 شوند می انجام ،لهمسأ ماهیت بهتر درك براي اکتشافی
)Danayeefard et al., 2009( .روش از استفاده با دوم فاز در 

 حاضر پژوهش زمینه در خبرگان و کارشناسان از نامه پرسش تهیه
 عوامل ترین مهم ناساییش به دلفی کیفی روش همچنین و

مصاحبه از با استفاده از  شده شناساییتمامی عوامل  .شد پرداخته
به  عامل 153و  خبرگان در ابتداي امر مورد ارزیابی قرار داده شدند

کانال  6 هاي زمینهعوامل مهم در افزایش انگیزه در  عنوان
(ممکن است یک عامل در چند کانال  ، انتخاب شدند.شده ارائه

مهم بودن آن عامل از دیدگاه خبرگان  دهنده نشانجود باشد که مو
 .)است موردنظرهاي کانال

عوامل  آیا که موضوع این به بردن پی براي بنابراین
 مصداق زیستی محیطافشاگري اطالعات   در آمده دست به انگیزشی

 کارشناسان خبره از نفر 35 از. گردید استفاده دلفی فن از دارند،
 نتایج. کنند امتیازدهی 7 تا 1 از را عوامل اهمیت شد خواسته
 از نظرها  نامهپرسش يآور جمع و توزیع مرحله 3 از پس نهایی

 است: (عوامل به آمده زیر جداول در که استي به قرار خبرگان
 ،در جداول. )اند نشدهقرارگرفته  ،شده هآوردبه دست  امتیاز ترتیب

 به دستباالترین امتیاز را  ،تنها عواملی که در مرحله سوم دلفی
و دیگر  اند شده داده، قرار ترین عامل شناخته شدنو مهم آورده

 عوامل حذف گردیدند.
عوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات  نیتر مهم     

) 5جدول(در سه مرحله دلفی:  از بعد دستگاه قضاییه زیستی محیط
 .روش دلفی کانال دستگاه قضاییه یخروج

 جنسیت خبرگان. 4جدول 
 درصد فراوانی جنسیت

71/85 30مرد % 

29/14 5زن % 

۱٦ 
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خروجی دلفی کانال دستگاه قضاییه .5جدول   

دلفی 

)3( 

 یدلف

)2( 

 یدلف

)1( 
 عوامل

 ربط يذي ها ارگانهمکاري با دولت و  4/5 83/5 83/5
 امنیت شغلی 28/4 77/4 16/5

 انینعدم تطابق سیستم تولید با قو 11/4 16/5 39/5
 استاندار

 حمایت دولت از این افراد 4/5 29/5 19/6

 سیستم کاري سالم در جامعه یا سازمان 08/4 61/4 13/5
 فرهنگ اجتماعی 88/4 8/4 39/5

 نشان دادن نگرانی سیاسی موضوع 17/5 16/6 16/6

 نظارت دولت بر کار 28/4 41/4 03/6

 حفظ وجهه کاري شخص 6/4 67/4 68/4

 هاي دولت پاداش 68/4 19/6 48/5

 زیستی محیطعات عوامل انگیزشی براي افشاگري اطال نیتر مهم
 در سه مرحله دلفی: )6داران (جدول  هیسرمااز بعد 

داران یهسرماخروجی دلفی کانال  .6جدول   

دلفی 
)3( 

 یدلف
)2( 

 یدلف
)1( 

 عوامل

تعارض بین اهداف شخصی با  68/4 96/4 97/4
 اهداف سازمانی

 اهمت به کار 25/5 65/4 4/5
ایجاد شرایط بحرانی براي سبز  28/4 36/5 67/5

 شدن سازمان
 هاي نظارتی عضویت در سازمان 17/5 6/4 07/6
 هاي سبز بعضویت در حز 17/5 43/4 93/5
 مسئولیت شغلی 4/5 76/5 16/5
 حیثیت کاري حفظ 02/4 26/5 57/5
 ها سازمانهمکاري با دیگر  42/5 46/4 86/4
 اعتقادات 2/4 66/4 07/5

 افراد تأهلویژگی  88/4 9/5 57/4

 زیستی محیطعوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات  نیتر مهم
 در سه مرحله دلفی: )7کارکنان (جدول از بعد 

خروجی دلفی کانال کارکنان .7جدول   

دلفی 
)3( 

 یدلف
)2( 

 یدلف
)1( 

 عوامل

 حفظ حیثیت کاري 37/4 87/4 29/5
 داشتن مجوز خاص 22/4 58/4 29/5
 اعتقادات 48/4 47/4 19/5
 اهمیت به کار 65/4 25/5 19/5
 هویت وظیفه 08/4 83/5 74/4
 تعهد نداشتن به سازمان 4/42 74/4 68/4
 نیازهاي اجتماعی 11/4 41/5 32/5
 وجدان کاري 37/5 03/6 03/6
 دولتی مجازاتترس از  37/4 29/5 09/6
 ش ماديپادا 4 25/5 58/4
 افراد تأهل یژگیو 28/4 1/5 97/4
 حمایت دولت 31/5 83/4 03/6
 عدالتی یبتبعیض و  31/4 28/5 68/4
 امنیت شغلی 25/5 64/5 16/6

 مسئولیت شغلی 34/4 25/5 16/5
 ي محلی و سبزها سازمانعضویت در  02/5 96/4 09/5

 ستیزی محیطعوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات  نیتر مهم
 در سه مرحله دلفی: )8کنندگان (جدول  مصرفاز بعد 

کنندگان مصرفدلفی کانال  یخروج .8جدول   

دلفی 
)3( 

 یدلف
)2( 

 یدلف
)1( 

 عوامل

 حس اجتماعی مثبت 17/5 83/4 39/5

 وجدان کاري باال 02/6 25/6 12/6

 قوانین حمایتی دولت 4/5 67/5 29/6

 ندارد تولیدحمایت از قوانین استا 8/5 83/4 51/5

 توجه به آینده زندگی و هم نوعان 05/4 03/6 16/5

 بر اثره چنانککار (ترس از مسئولیت  28/5 83/4 7/5
عواقب کار  زیستی محیطایجاد تخریب 

 یر افراد نیز شود)گ دامن

 ایجاد نگرانی اجتماعی 25/4 83/4 45/5

 و مخاطب کننده مصرف به سالمتتعهد  34/4 67/4 12/5

 عوامل مذهبی 05/4 61/4 25/6

 زیستی محیطعوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات  نیتر مهم
 در سه مرحله دلفی: )9نهادها (جدول از بعد سایر 
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خروجی دلفی کانال سایر نهادها .9جدول   

دلفی 
)3( 

 یدلف
)2( 

 یدلف
)1( 

 عوامل

و مسائل  توجه به آینده 45/4 48/4 38/5
 زیستی محیط

 جلوگیري از بروز مشکالت آتی 48/4 33/5 58/5

نگرانی در مورد مسائل  4//4 38/4 16/5
 زیستی محیط

 جذبپیروي از یک سازمان یا  42/5 19/5 32/5

 وجدان کاري 02/5 29/5 16/6

 حس اجتماعی مثبت 37/4 22/4 97/4

 ي سبزها سازمانعضویت در  68/4 22/4 45/5

 جلوگیري از شکایات 48/4 33/5 64/5

 فرهنگ جامعه 48/4 45/4 8/5

 حس مفید بودن 02/4 48/4 93/4

 زیستی محیط عوامل انگیزشی براي افشاگري اطالعات نیتر مهم
 در سه مرحله دلفی: )10ها (جدول رسانهاز بعد 

 مهم عوامل از بسیاري دلفی روش به دوم مرحله انجام از پس
 امتیازهاي بودن نزدیک مرحله این در مهم نکته و شدند انتخاب

 مرحله در باز هم این و بود؛ آنها میانگین بودن باال و شده داده
 عوامل به شده داده نمرات که اي گونه به شد، مشاهده سوم

 مشابه سوم مرحله در شده داده نمرات با دوم، مرحله در انگیزشی
 هرچه. هست انگیزشی عوامل این بودن مهم دهنده نشان و بوده

 باال نمرات میانگین از عوامل این مجدد شود، می اضافه مراحل
 انگیزشی عوامل این اهمیت تأیید بر دلیل این و هستند برخوردار

 عوامل تمامی .ندهست زیستی محیط اطالعات افشاگري در

 دست به دلفی روش مرحله سه به توجه با درنهایت که انگیزاننده
 عوامل تمامی بین در انگیزشی عامل 45 مجموعاً که آمد

 اختصاص خود به را امتیاز باالترین و شده تلقی مهم شده استخراج
 دادند

 گیري یجهو نتحث ب
 اهمیت و نقش و اخیر يها سال در گرفته صورت تحوالت به نظر

بهبود وضعیت  امور درا، در تمام کشوره زیست محیط کلیدي
سالم و  جهت درها  سازمان عملکرد سنجش کشورها، زیست محیط

 جلوگیري وآنها  توسطشده  ارائه خدمات سبز شدن سیستم تولید و
 توجه با رسد. یم نظر به ، ضروريزیستی محیطیشتر بمشکالت  از
استفاده از  ،زیست یطمحتخریب  در گرفته صورت جهش به

، افشاگري اجباري ها سازمانو  ها شرکتافشاگري اختیاري توسط 
از سوي دولت و همچنین سوت زنی توسط افراد در جامعه به 

تواند کمک شایانی نماید.  یمکنونی،  زیست محیطارتقاي کیفیت 
استفاده از رویکرد افشاگري اطالعات و افزایش انگیزه براي سوت 

ي کاهش خطا در کارها راهیکی از مؤثرترین  ،دزنی در افرا
هاي باال براي برطرف نمودن  ینههزو در مقابل  بوده ها سازمان
سازد و به  یمهاي بشري را فراهم  یتفعالي ناشی از ها خسارت

 زیستی محیطنسبت به مسائل  ها سازمانگسترش عملکرد کیفی 
 به صورتیري رویکرد افشاگري کارگ بهبراي  ؛ ونماید یمکمک 

و  مردان دولت، توجه به آمادگی زنی سوتداوطلبانه، اجباري و یا 
آحاد جامعه براي انجام این کار و پذیرش آن از اهمیت بسزایی 

گردد با ایجاد بستر مناسب و  یمپیشنهاد بنابراین ؛ برخوردار است
ارتقا سطوح فرهنگی در جامعه و ایجاد قوانین خاص در این زمینه 

یت کنونی وضعربط، زمینه براي بهبود  يذن توسط مسئولی
 و منابع طبیعی را فراهم سازند. زیست محیط

 در زنی سوت عمل قانونی وجهشدن  واقع مغفول بهبا توجه      
به  اسالمی شوراي مجلس که رسد یم نظر به گونه این کشور،
 کشور در اجرایی اهرم به عنوان دولت وگذار  قانون نهاد عنوان

به  قانونی هاي یرساختز تا نمایند حرکت سمتی به بایستی یم
 ریزي یپ را سوت زنی عمل شناخت جهت در سازي فرهنگ منظور

 همه از وزنان  سوت از کننده یتحما نهادهاي وجود نمایند. عدم
 در زنی سوت عمل از شفاف و قانونی تعریفی وجود عدمتر  مهم

به وجود  انیایر يها سازمان بین در را نامناسبی فضاي کشور،
 عدالتی بی مورد یشاز پ  یشب زنی سوتمتأسفانه  که است آورده
 و امان یب يها هجمه تشدید باعث فضا این و گردیده واقع

 زنی سوت به مبادرت که افرادي و نهادها به یافته سازمان
 کشورهاي تجربیات از یريگ بهره با توان یمشد.  خواهد ،نمایند یم

 از الگوبرداري همچنین و خصوص ینا در دانش صاحب و موفق
 ،زنان سوت حامی يها تشکل و اصناف تشکیل جهت بهآنها 

ها رسانهخروجی دلفی کانال . 10جدول   

دلفی 
)3( 

 یدلف
)2( 

 یدلف
)1( 

 عوامل

 زیستی هاي محیط ینشان دادن نگران 77/5 51/4 32/5
 ها سازمانحمایت شدن از طرف  02/5 38/4 87/4
 مسئولیت شغلی 14/4 03/5 26/5
 ي سبزها سازمانحمایت از  45/4 87/4 8/4
 قوانین دولتی 31/4 53/5 38/6
 فرهنگ جامعه 37/5 51/5 06/6
 داشتن مجوز 42/4 54/5 32/6
 هویت وظیفه 02/4 87/4 87/4
 وجه به آینده و دیگرانت 34/4 29/5 29/5
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 براي قانونی و فرهنگی يبسترساز به منظور را يمؤثر اقدامات
 به آوردن روي رسد یم نظر به. رساند انجام به کشور در سوت زنی

 يها سازمان و اصناف از مستقل نهادي تشکیل و تمرکز محوري
 تواند یم قضائیه، قوه مستقیم نظارت تحت ولی غیردولتی و دولتی

 عمل به قانونی يا وجهه بخشیدن جهت دراجرا  قابل راهکاري
 بررسی ازآمده  دست به نتایج به توجه باشد. با کشور در سوت زنی

، دولت، ها سازمان مدیریت تا است الزم ها يافشاگر سطح
افشاگري  سطح اارتق بهها  ارگان، صنایع و دیگر ها شرکت

 تر بیش) زیستی محیطاطالعات خود (داوطلبانه اطالعات اجتماعی 
 حفظاجتماعی مناسب در میان مردم،  راستاي افزایش وجه در

سازي در جامعه براي  و فرهنگمنابع طبیعی، اعتماد عمومی 
از تحقیق  آمده دست بهنتایج  .ورزند مبادرت تر سالممحیط  داشتن

 مدیران) به این موضوع اشاره دارد که 1387همکاران (فروغی و 
 هاي هزینه به مربوط اطالعات افشاي به ایرانی هاي شرکت

ندارند و با این پژوهش با توجه به  تمایل خود سازمان اجتماعی
براي افزایش انگیزه در افراد براي افشاگري،  شده ییشناساعوامل 

اطالعات توان شرایطی را ایجاد کرد که مدیران به افشاي می
خود تمایل پیدا کنند و این مهم با توجه به عوامل  زیستی محیط
مناسب از عوامل در زمینه مربوط به  یريکارگ بهو  شده ییشناسا
با انجام یک تحقیق به  1992. رابرتز در سال است اجرا قابلخود، 

به افشاي پیدا کردن این نتیجه رسید که مدیران به سوي تمایل 
-گونه بیان میکنند و اینخود حرکت می ستیزی محیطاطالعات 

که این اتفاق در حال رخ دادن است و این موضوع با توجه به  کند
که با افزایش  کندنتایج تحقیق فوق این موضوع را به اثبات می

در زمینه افشاگري و تنظیم قانون و مقررات دقیق  در افراد انگیزه
اختیاري پیش  یزن سوتسوي توان به می زیستی محیطاطالعات 

ها ارگان ها و سازمانرفت که نتیجه این امر عملکرد بهتر و بهتر 
در خصوص خدمات سبزتر بوده و به عبارت دیگر با نتایج تحقیق 

کولک در کار نتیجه نتایج این پژوهش با  حاضر همسویی دارد.
توسط  یگزارش دهنشان داد  همسویی دارد که نیز 2003سال 

خود  نیاست که ا یافته افزایش توجهی قابل طور ها، به شرکت
 سندهی. نوهستکشورها  نیموضوع در ا نیا تیاهم دهنده نشان

به  زیستی محیطکه گزارش اطالعات  دیرس جهینت نیبه ا نیهمچن
 ي. سطح افشاردیگ یصورت م یصنعت يها شدر بخ تر شیب طیمح

 بسته به قانون خاص کشور و فرهنگ زین زیستی محیطاطالعات 
موضوع افشاگري اطالعات  گزارش در آن کشور وابسته است.

 ید و بررسی و نظارتچنانچه به صورت قانون درآ زیستی محیط
 يساز فرهنگشود و به عبارتی دقیقی بر این موضوع انجام 

مناسبی در این زمینه صورت گیرد، این موضوع با توجه به تحقیق 
، یک مزیت 2014توسط منگ و همکارانش در سال  گرفته انجام

توان به این کند. در ادامه میها ایجاد میرقابتی براي سازمان
اطالعات چه به صورت  يافشاگرنتیجه رسید که جدا از اینکه 

اول در راستاي بهبود  وهلهاختیاري و چه به صورت اجباري در 
و در مراحل بعدي مزایاي بسیاري نیز براي  استوضعیت محیط 

کل باید به این موضوع اشاره کرد که فعالیت در  ها دارد.سازمان
در سطوح مختلف کشور در تمامی  ها سازمانو  ها ارگانتمامی 

 ییدیه از سوي دولت داشتهتأکه  هست اجرا قابلزمینه، زمانی 
را حمایت کند و در غیر این صورت هیچ  ها آنباشند و دولت 

د که توان چنین ابراز کر یمعملی مثمر ثمر نخواهد بود. پس 
سزایی در پیشبرد و اجرایی شدن یک فعالیت دارد و ه یر بتأثدولت 

کالن باید به خواست دولت در آن  سطحدر ابتداي هر فعالیتی در 
زمینه توجه کرد که در صورت عدم موافقت دولت، هیچ فعالیتی 
اجرایی نخواهد شد. پس باید به رابطه مهم بین دولت و جامعه 

وجه به در اختیار قرار دادن اطالعات و توجه خاصی داشت که با ت
هاي  مختلف در جامعه، در زمینه هاي قسمتاجازه فعالیت به 

از طرف دولت به این مهم  زیستی محیطافشاگري اطالعات 
 کوشاتر زیست محیطبپردازیم و در راستاي حفظ منابع طبیعی و 

باید اذعان کرد که با توجه به عوامل مهم  در آخر باشیم.
دولت در  گذاران قانونمؤثر دولت و  تأثرشده به  ییشناسا

ثابت  شود. چنانچه دولت قوانین سازي امر افشاگري پی برده یادهپ
و دقیقی درزمینه حمایت از افراد سوت زن و همچنین افراد 

توان به  یمشده  ییشناسامتخلف تصویب کند، با توجه به عوامل 
د براي افشاگري ایجاد این نتیجه رسید که انگیزه مضاعفی در افرا

 پیوندد. یمیشتري به وقوع بیفیت باکشود و این امر  یم
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