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 مولف مقدمه

مفهاو  میتاواا ارااره     2رفتار ساازمای  ها    ازمفاهیم جدید درحوزه 

 کرد.

کا  یاا ر ها  می اا       ( whistle blow) سوت زنیی یک  مفهاو   

هاردار  از مفاساد   مشارکت فیاالی  افراد سازماا در فاش کردا یا پرده 

سازمای  میبارد.این عمل ه  ایان امیاد کا  هاا افاراد  کا  در ساازماا        

مفسده ایجاد میک  د یا م افع سازمای  را در راستا  م اافع واویب ها     

صاور    ،گیریاد  مورد مجاازا  یاا مکاکما  رارار    هایدهرید و  یغما م 

رارار  مقاهل مفهاو  او   ه  تسامح میتواا گفت درک  مفهو  دو  میگیرد.

ها  می اا  عاد      (Silence Organization) سکوت سازمانی،دارد

مشارکت در سریورت سازمای  است و علیرغم ای ک  فرصت حضور و 

مشارکت در سریورت سازماا  وجود دارد اما افراد امید  یداریاد کا    

مشارکت آیها ه  ههبود و ا هار یظرراا مورد توج  ررار گیارد و یاا ها     

یا تصور میک  د هکث و  ر وای  وجود دارت  هارد وگوش تیبیر دیگر 

هیشتر ربی  یک یمایب است و ررار ییست اتفاا  واصا    هم ایدیش ، 
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.امروز هسایار  از  داساس ج ب  فریب کارای  دارت  هارراید از  و هیافتد

 سازماا ها و جوامع مبتال ه  هر دو مفهو  گردیده اید.

در اف یاا مفساده ا  را   هر یوع ایکار ک  هست د گروه  سو  زیاا 

 ک  د فریاد میزی د و فساد موجود را افشاء ما  جامی  و سازماا مشاهده 

ه  هم ه  دالیل متیدد ک  یک  از آیها میتواید وگردیگر ک  د و از طرف

د درامور  ک  ها  آیهاا ارتبااا دار    ،ها افراد سو  زا هاردمقاهل  تجره  

چرا ک  امید  ه  ههبود ک  د و هیچ مشارکت موثر  یدارید  سکو  م 

واداررااا  ، سریورت افاراد ساو  زا   هشاهدمآیگوی  ک  آمد  یدارید و

 گذارید.م  ک د مصلکت را هرسکو  

سو  زیا  و  مفاهیم علم   بیینه  ت در این یورتار سی  وواهد رد

راوایین و یاا یکاوه    و  یظر  آیهاپرداوت  و ه  ادهیا  سکو  سازمای  

سازماا و دالیال احتماا   عاد     هروورد ها افراد سو  زا در جامی  و 

 .سو  زی  و یا چرای  سکو  سازمای  پرداوت  رود

ک  درهاره هر دو مفهاو   های  پژوهب  یتایج ه   ماهیاین مفدر ررح 

موارد  عملا  کا  در   ه  وواهد رد.همچ ین ییز است اد صور  گرفت  

 .اا ها ها آا مواجهیم اراره وواهد ردا سازمجامی  ی

دو مفهاو  در ههان ووای اده    ید است ک  در پایاا تصاویر  ازهار  ام

 علاو  ایساای ،مدیریت ،  ایجاد رود و زمی ا  ا  هارا  مکققااا حاوزه     

فاراهم  و مدیراا در عرصا  سیاسا    رفتار سازمای   ،وصوصا آموزر 
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در جامی  یا سازماا موارد  ک  ه  ع واا یموی  یا مصدار  از آیها سازد.

مورد اراره ررار م  گیرد هدوا هر گوی  سوگیر  یا جایبادار  هه ا    

است و فقط هی واا تجره  عمل  از جامی  و ساازماا و تبیاین آیهاا ها      

یویس ده هرگز در مقا  اثبا  یا یف  موارد  کا    میاا آورده رده است.

می ا     یا علی  طرح مسا   ه  ه  ع واا مصدا  مطرح میشود ییست و 

در سو  زا یا متهم و یاا فارد سااکت ساازمای  و اجتمااع  ییسات .      

 ووواهاد هاود   مکساوس  هرا  ووای ده  کامالییز این امره گا  مطا ی  

.این هیشتر مفاهیم کمک م  ک اد ساز  طرح آا فقط ه  تبیین و رفاف 

ماه ژوئن ه  ساماا رساید کا  ساا روز     23اثر از  کاظ مکتوای  حدود 

اگر چ  موارد   این امر را ه  فا  ییک  هاید گرفت، و  زی  است وس

درکشو هید از این تاریخ  اتفا  افتااد کا  ه گاا  ویارایب افازودا آا       

 امید است ک  م شاء وا   از  طف یبود وهر آا افزوده گشت. در یهایت 

 اثار ییک گردد.

tajasob@yahoo.com_bKamya                                    

                             

 



 


