
 گرایش کارمندان به فساد اداری 
 (4931تأثير دينداري بر گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان دولتي شهر هرات در سال )

 پوهنیار علی احمد کاوه: نویسنده
 و سکینه محمدی               

 چکیده 

اين تحقيق، در نظر دارد به اين سوال اساسي پاسخ دهدد كده بده مده مدييان ديندداري در كاهدش                    

باتوجه به سوال تحقيق در بخش مارموب نظدري  .  گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان مؤثر است

شدن دين و انتخداب عقنندي و       هاي ديني دوركيم، عرفي از نظريات متناسب با دينداري از جمله نظريه

در بخدش   .  همچنين نظريۀ متناسب بيهكاري، نظريۀ پيوند اجتمداعي هيرشدي بهدرر گرفتده شددر اسدت             

دهدد كده    تشكيل مدي    4931تجربي، جمعيت مورد مطالعه را تمام كارمندان دولتي شهر هرات در سال   

يدي تددادفي سدادر مطالعده          گيري احتمالي خوشده     تن است و توسط روش نمونه  0808تعداد كل آنها 

بعد اعتقدادي، مناسدكي،     :  از مهمترين فرضيات اين تحقيق شامل تأثير رابطه شش بُعد دينداري .  اند شدر

گرايدي ديدني و تكگرگرايدي ديدني در كداهش گرايدش                 گدري ديدني، خدو دي       تعهد ديني، گيينش

روش مورد اسدتاادر    .  باشد كه باتوجه به سواالت تحقيق طراحي شدر است كارمندان به فساد اداري مي

از مشاهدات تجربي به دست آمدر كده تنهدا ابعداد مناسدكي و             .  باشددر اين تحقيق، روش پيمايشي مي

در كل تحقيدق    .  اند  تعهد ديني تأثير مناي بر گرايش به فساد اداري دارد و متباقي ابعاد تأثير مگبت داشته



تواند بر گرايش كارمندان به فساد اداري تأثير بگذارد و نياز به برخدورد      نشان دادر است كه مذهب مي

در ختدم بدا توجده بده         .  هاي قهرآميي را با توجه به عوارض نامطلوب آن تا حددي كداهش دهدد           و تنبيه

 .هاي تحقيق پيشنهاداتي نيي بيان شدر است يافته

گرری دیرنی،      دینی، گزینش   اعتقادات دینی، مناسك دینی، تعهددینداری،   :ها کلیدواژه

 .، فساد اداری، کارمندان دولتیگرایی دینی، تکثرگرایی دینی خصوصی
 بیان مسأله

هداي    يي عام و جهاني در تمام جوامع رسوخ نمودر و هر روز بده شدكل       فساد اداري به عنوان پديدر

شود كساني كه خدود     حتي گاهي اوقات منين در نظر گرفته مي . نمايدمتنوعي خود را بر ما تحميل مي

ها را احاطه نمودر و آندان را        شوند در نهايت قرباني شرايطي هستند كه آنمرتكب منين رفتارهايي مي

ساز رفتارهداي آميختده      توانند به عنوان زمينهمهمترين مسايلي كه مي.  در كمند خود گرفتار نمودر است

تنگناهاي اقتدادي، كمرنگ شدن ارزشهاي اخنقي و مدذهبي، تدشديد       :  با فساد تلقي شوند عبارتند از

شدود سدايرين را نيدي       كه باعث مي  )خواهي افراد  ضروري و گسترش روحيه زيادر قوانين و مقررات غير

، الگوهاي فرهنگي رايج در جامعه و حاكم بر روابط ميدان افدراد،       (وادار به داخل شدن در بازي نمايند

مدوارد يداد شددر      . ساختارهاي سازماني و فرايندهاي سياسي ناسالم، محدوديت منابع و امگال اين مسايل

گدي آن   دهندد و در مقابدل براسداو ندوك، شدكل و مدييان گدستردر                  ابعاد فساد اداري را گسترش مدي      

به  دورت كدل فدساد اداري موجدب           (.  4934گيوريان،  )پيامدهاي وخيمي را در جامعه سبب ميشوند  

باعث به هدر رفتن منابدع  .  دهدهاي دولت را در تضاد با منافع عام قرار مي سياست.  انحطاط جامعه است

انجامدد و از ايدن طريدق اعتمداد مدردم             ها در هدايت امور مي   شود و به كاهش اثربخشي دولتملي مي

كادايتي را افيايدش       اعتندايي، تنبلدي و بدي        دولدتي كداهش يافتده، بدي        هاي دولتي و غير نسبت به دستگار

فساد اداري اعتقداد و ارزشدهاي اخنقدي          .  شودباعث افيايش مييان جرايم در سطح جامعه مي  .  دهد مي

. سازدپذيري را دشوار مي   دهد و رشد رقابتكند، هيينۀ انجام كارها را افيايش ميجامعه را متيليل مي

. آوردكدار را فدراهم مدي        كند و زمينده تدضعير روحيده افدراد درسدت            انگييگي و بدبيني ايجاد مي   بي

شود و مسير رشدد و توسدعه     گذاري مي فساد مانع سرمايه.  زدايي را ناكام ميسازد هاي فقر همچنين تنش

سازد و از طريق هدايت نا واب استعدادها و منابع بالقور و بالاعدل    اقتدادي را با موانع بسيار مواجه مي

الو دول زمينده ركدود را در          هاي سدهل    يابي به درآمد هاي نادرست براي دست انساني به سمت فعاليت

تدر در بطدن جامعده نادو            هاي آن هر روز عميق سازد و ريشهتمام ابعاد اجتماعي و اقتدادي  فراهم مي
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 (.4909سولووان و شيكولنيكوف، )شود ماندر گي نيي استاادر مي فساد اداري مترادف با عقب. كندمي

افغانستان يكي از كشورهايي است كه بيشترين فساد در آن رواج داشته و ايدن پديددر بده يكدي از              

يد  نهداد    «  المللدي  نگدار شداافيت بيدن     »سدازمان   .  هاي بيرگ در كشور تبديل گرديدر اسدت    مالش

اداري بررسي     المللي است كه در گيارش ساالنۀ خود وضعيت كشورهاي مختلر را در زمينۀ فساد بين

طبق اين گديارش افغاندستان در      .  نمايداين كشورها ارائه مي كند و مييان گسترش فساد اداري را در مي

 .اين خدوص پيشتاز است و در بين سه آلودر ترين كشور دنيا قرار دارد

 1/4درجه نيول و بدا كدسب نمدرر           1، افغانستان با (3849)براساو گيارش دو سال پيش اين ادارر 

كشوري كه بيشترين فساد   1ترين كشور دنيا از نظر اداري و اقتدادي معرفي شدر است و در ميان  فاسد

 473در مكدان      0/4در دو سال گذشته افغانستان با كسب نمرر .  اداري و مالي را دارند مقام اول را دارد

پله نيول به   1و  1/4بندي قرار داشت؛ اما در گيارش سال گذشته اين سازمان با كسب نمرر  جدول ردر

دهندر فدساد بيدشتر در ادارر و           تر در اين جدول نشان  موقعيت پايين.  اين جدول رسيدر است 471مكان 

تاكنون ديدر نشدر بدود    . باشدمي 48تا  4رود و شاخص نمرر عددي بين اقتداد ي  كشور به شمار مي

رود              لدذا افغاندستان از فاسددترين كدشورهاي دنيدا بده شدمار مدي                 .  را گرفتده باشدد      4كه كشوري نمرر    

 (.4938ميرزاد، )

يي داراي افكار و عقايد و باورهاي خا ي است كه با توجه به آن احساسدات و عنيقدي       هر جامعه

كننددر آن را    گيرند و هم رفتارهاي خا ي مورد طرد، كه قواعد و معيارهاي تعييدن  مورد پسند قرار مي

دينهاي آسماني نيي به عنوان نظامي از سوي خداوندد معيارهدايي بدراي          . گويندهنجارهاي اجتماعي مي

يي كده اكگريدت آندان را ديندداران             هنجارهاي ديني اگر مه در جامعه. احساسات، انديشه و عمل دارد

دهند تا اندازر زيادي با هنجارهاي اجتماعي مطابقت دارد و تخلر از آن انحراف اجتماعدي  تشكيل مي

شدود  هر هنجار ديني معيار قابل قبول جامعه و هنجار اجتماعي محسوب نمدي    ً  شود؛ ولي ليوماتلقي مي

و ممكن است هنجارهايي در اين زمينه وجود داشته باشد كه مورد غالدت و فراموشدي قدرار بگديرد و             

ديدن و ديندداري يكدي از        .  يي جيئي از رفتار روزمدرر افدراد محدسوب شدود         مانند فساد اداري به گونه

عوامل مؤثر بر فساد اداري شناخته شدر كه نقاط ضعر آن، بروز و اشاعه فدساد اداري، و ا دنآ آن            

نظران به بررسدي كدم و       تواند كاهش و مهار فساد اداري را به دنبال داشته باشد و بسياري از  احبمي

تقويت بنيان مذهبي و    ...  »اند كه  بسياري از تحقيقات نشان دادر. اند كير اين عامل و ابعاد آن پرداخته

تأثير دينداري بر گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان دولتي شهر هرات 



جوادي يگانده،   )ديني هموارر به عنوان راهكارهايي براي مقابله و كاهش فساد اداري مطرآ شدر است   

4901.) 

كندترول و همچنيدن       قابدل     اداري امريست فراگير، زيانبدار و     ها كه فساد با در نظرداشت اين واقعيت

اهميت دين در مقابله با انحرافات اجتماعي در اين پژوهش به دنبال بررسي نقش دينداري در كندترول        

هدستيم و سدؤال     (  شهري كه از حدد بدااليي از ديندداري برخدوردار اسدت            )اداري در شهر هرات  فساد 

اداري در آندان      در دينداري افراد باعث تااوت در گرايش بده فدساد       است كه آيا تااوت  بنيادين ما اين 

 خواهد شد؟

 چارچوب نظری 

اگرمه تئوري پيوند اجتماعي هيرشي مذهب را كدانون ا دلي بحدث خدود                :نظريۀ پيوند اجتماعي

هداي ديدني، مگدل       شركت در فعاليت   .قرار ندادر، مارموبي دقيق در تبيين تأثير دين در بيهكاري است

شدود كده در     هاي ديني، موجب بهرر بردن از زماني مدي      گي به گرورحضور در اماكن مذهبي و وابسته

گديري در    باور بده اعتبدار افديايش سدخت        .  غير اين  ورت ممكن بود  رف رفتارهاي بيهكاري شود

هداي   شود؛ زيرا بسياري از اديدان محكوميدت    قوانين به وسيلۀ دين موجب كاهش رفتارهاي انحرافي مي

افرادي كه به نهادهاي ديني   .  شديدي در قبال رفتارهاي انحرافي، در مقايسه با جوامع غيرمذهبي، دارند

تدري دارندد كمدتر احتمدال دارد كده مرتكدب رفتارهداي                  اندد و باورهداي مدذهبي قدوي           پيوند خوردر 

  .خنفكارانه شوند

رويكرد انتخاب عقنني ي  ا ل محوري دارد و آن اين است كه رفتدار   :رويكرد انتخاب عقنني

كنند كه موافدق بدا غراييشدان      آدميان در مندراهي، راهي را اختيار مي.  آدميان هدفدار و سنجيدر است

كنندد؛ بندابراين رفتدار منحرفانده نديي نوعدي             براي رفتن به هدر راهدي محاسدبۀ سدود و زيدان مدي              .  است

گرايانه است كه پس از سنجش پيامدهاي مگبت و منادي    گيري فردي و گيينشي عقنني و فايدر تدميم

گيرد؛ به عنور در اين رويكرد ا ل بدر ايدن اسدت كده امكدان گديينش و                   رفتار منحرفانه  ورت مي

 .گيري براي همۀ افراد جامعه به يكسان وجود دارد تدميم

هر ي  از افراد جامعه به مقتضاي غريير سودجويي خدود كوشدش ميكندد تدا سدرحد تواندايي از                   

امدا براسداو    ؛  مييهايي كه به ناع خود ميداند برخوردار شود و با هيينۀ كمتر مااد بيشتر به دست آورد

ها، تأثير دين از بين نرفته اسدت و افدراد در            اين تيوري در نظر داشت ورود عقننيت به زندر گي انسان
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شدوند؛ منانچده پيدتر بدنو نديي بدر ايدن بداور اسدت از آنجدا كده ديدن                           اغلب موارد مرتكب فساد نمدي 

كاركردهاي اجتماعي ضروري در جامعه را بر عهدر دارد همدوارر در كدانون اشدتغاالت فرهنگدي مدا                 

جاي خواهد گرفت و با وجود عقلگرايي و مبناي علمي و تكنولوژيد  جامعدۀ ندوين، ديدن خددلت              

 .اش را از دست نخواهد داد متعالي

هاي قدانوني رسدمي، منبدع        ديني دوركيم در اكگر جوامع، ضمانت     طبق نظريۀ  :نظريۀ ديني دوركيم

ها را تخايدر     كند، تضادها و تنش  اوليۀ كنترول اجتماعي نيستند؛ بلكه قواعد اخنقي كه دين وضع مي

كند و رعايت اين هنجارها و منافع جمع    دهد، عيم افراد را به رعايت هنجارهاي گروهي تقويت مي مي

 .دهدرا باالتر از منافع  رفاً خدو ي قرار مي

دينداري از طريق ايجاد وجدان جمعي و يا همان حس مسؤوليت اجتماعي به سنمت جامعه منجدر    

كند فدرد را وادار بده       كردن پيوندهايي كه فرد را به جامعه متدل مي     دينداري از طريق محكم. شودمي

دهدد و   كند و از اين طريق ناع جمعي را باالتر از ناع خدو ي قرار مي   رعايت هنجارهاي گروهي مي

فرد ديندار در اينجا ناع جمع را به ناع خود ترجيح خواهد داد؛ اما در  ورت كداهش ديندداري و يدا            

هدا و   شود و فرد به جمدع، نادع جمعدي، آرمدان        تحول ارزشها زمينۀ رشد انحرافات اجتماعي مساعد مي

گيريم كه فدرد از طريدق مدشاركت در مراسدم و            منين نتيجه مي.  هنجارهاي جمعي ارزشي قايل نيست

كند دهد حس مسؤوليت و تعلق او به جامعه افيايش پيدا مي  تشرياات ديني كه فرد را با جمع پيوند مي

و كمتر مرتكب فساد اداري خواهد شد و بالعكس كاهش دينداري زمينه يي نه تنها فساد اداري، بلكده      

 .انواك فساد را در جامعه به وجود خواهد آورد

دين هموارر به عنوان حافظ مقررات و نواميس و نظم اخنقي جامعه ياد شددر      :  ديدگار عرفي شدن

گدي يداري كدردر      كنندر اجتمداعي و وقدايع شدكنندر زنددر         هاي آشاته است و انسان را در فراز و نشيب

هداي غيدر      هدا و پاسدخ      حل  هايي به دنبال رار   است؛ اما در عين حال انسان ممكن است در منين موقعيت

گدري در ديندداري      گرايي، تكگرگرايي و گيينش هايي از خدو ي ديني نيي باشد؛ مگن ً زماني كه رگه

افراد به وجود آمد افراد خدو اً در مواردي كه علم حرف بيشتري براي گاتن داشته باشدد كمدتر بده          

 .كنندهاي ديني مراجعه مي آموزر

هداي ديدني درآن      شدن جامعه دارند و به مرور ارزش در جوامع غربي كه سابقۀ طوالني در سكوالر

يدي كده      گي اجتماعي روابط شدهروندي اسدت؛ مؤلاده      جوامع كمرنگ شدر است؛ عامل ا لي همبسته

تأثير دينداري بر گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان دولتي شهر هرات 



 .آوردباعث حاظ جامعه ميشود و نوعي انسجام اجتماعي را به وجود مي

طبق اين ديدگار دين در نظام شهروندي حاشيه نشين شدر است و حضور نهاد مذهب در تعدامنت     

و روابط اجتماعي حذف شدر است و ديگر توانايي انسجام دادن به اجتماك را ندارد و بايد جداي خدود    

دين ديگر تأثيري در كنترول فساد به عنوان رفتار انحرافي ندارد و احترام به    . را به عوامل جانشين بدهد

توانندد عاملدي    هداي قدانوني مدي       قانون، اندضباط اجتمداعي، رعايدت حقدوي سداير شدهروندان و رويده                 

 .تأثيرگذارتر بر كنترول فساد باشند

 ها  فرضیه

 .بين بعد اعتقادي دينداري و گرايش و اقدام به فساد اداري رابطۀ معكوو وجود دارد

تري از گرايش و اقدام به فساد اداري را به ارمغدان      مشاركت در مناس  جمعي مذهبي سطح پايين

 .ميآورد

 .بين دينداري يا تعهد ديني و گرايش و اقدام به فساد اداري رابطۀ معكوو وجود دارد

 .گرايي در دين و گرايش و اقدام به فساد اداري رابطۀ مستقيم وجود دارد بين بعد خدو ي

 .بين بعد برخورد گيينشي در دين و گرايش و اقدام به فساد اداري رابطۀ مستقيم وجود دارد

 .بين بعد تكگرگرايي در دين و گرايش و اقدام به فساد اداري رابطۀ مستقيم وجود دارد

 روش تحقیق

آوري اطنعات جنبه پهندانگر و همچنيدن        ترين شيور در جهت جمع از آنجا كه روش كمي مناسب

پيمايدشي    –آماري بودر اسدت؛ در ايدن تحقيدق نديي از روش كمدي                  قابل مقايسه و مناسب براي تحليل

استاادر شدر است و در ضمن براي تدوين مارموب نظري تحقيق و مدروري بدر تحقيقدات پيدشين از              

  .يي نيي بهرر گرفته شدر است روش كتابخانه

كده  (  39-31)آماري ما را تمام كارمندان اداري در ارگانهاي دولدتي شدهر هدرات در سدال                 جامعۀ

با توجه به جامعۀآماري پدژوهش، از آنجدا كده بده طدور               .دهدباشند تشكيل ميمي(  تن 0808)ً  حدودا

بدراي تبييدن     »نمونه گديري    »هاي تمامي كارمندان وجود نداشت از شيوۀ   طبيعي امكان مطالعه ديدگار

كده معدرف    (  تدن   919)نظريات افراد مورد مطالعه استاادر شدر است و براسداو آن تعددادي از افدراد          

آماري تشخيص دادر شدند با استاادر از فورمول پيش بدرآورد حجدم نمونده كوكدران و سدطح                  جامعۀ

 43كده در ميدان      اندد     در د به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شدر 1در د و دقت احتمالي  31اطمينان 
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هاي معارف، كار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين، زراعت و مالدداري، عدليده،           رياست)ارگان دولتي 

گدي وزارت امدور خارجده،       شاروالي، اطنعات و فرهنگ،  حت عامه، ارشاد، حج و اوقاف، نمايندر   

رياست و آمريدت     73به  ورت انتخابي از ميان (  محكمه،  نايع و معادن، نات و گاز، دانشگار هرات

 . توزيع شدر استيي تدادفي سادر  يي سهميه گيري خوشه با روش نمونهدولتي 

نظدري    به منظور تطبيق پرسشنامه بر مبناي ديدگار. ابيار مورد استاادر در اين تحقيق، پرسشنامه است

پرسدشنامه بدر    .  هاي ابتدايي قدرار گرفتده اسدت      ها، پرسشنامه مورد آزمون تحقيق و انتخاب بهترين گويه

 .تنظيم شدر است( از كامن ً موافقم تا كامن ً مخالام)يي  درجه 1اساو طير ليكرت 

در اين تحقيق با توجه به سطح تحقيق و سطح سنجش متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق، با اسدتاادر   

لدذا  .  ها پرداخته شدر است  دادر هاي ديني به تحليل از تكني  مناسب و رعايت ا ل احتياط در پژوهش

جدول فراواني و نمودارها براي سدواالت     )آماري تو ياي  هاي ها براساو روش تو ير و تحليل دادر

 spssاز طريق نرم افديار   (  گي و آزمون پيرسونآلااي كرانباخ، آزمون همبسته)و آمار استنباطي ( اوليه

 .  ورت گرفته است

 ها ها و آزمون فرضیهتحلیل داده

از جايي كه هدف ا لي اين تحقيدق پيددا نمدودن رابطده بيدن دو متغدير درجدۀ ديندداري افدراد و                        

هداي  هدا بدا اسدتاادر از آمدوزن        هاي به دست آمددر از پرسدشنامه     شان به فساد اداري است، دادرگرايش

يي طراحدي شددر مدورد       آماري همبسته گي پيرسون كه براي تحليل رابطه بين متغيرهاي كمي و فا له 

گي و سطح معنداداري رابطده بيدن ابعداد            دهندۀ شدت همبسته جدول زير نشان.  تحليل قرار گرفته است

 . مختلر دينداري و گرايش به فساد اداري در آزمون پيرسون است
 گی میان ابعاد دینداری و گرایش به فساد اداریآزمون همبسته: 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير دينداري بر گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان دولتي شهر هرات 



طبدق نظريده پيوندد      كده     دهندر تأثير اعتقادات ديني بر گرايش به فساد اداري است   فرضيه اول نشان

فرضيۀ اول نشان دهندر تأثير اعتقادات ديني بر گرايش به فساد اداري است كده طبدق نظريدۀ اجتماعدي        

تري دارند كمتر احتمدال     اند و باورهاي مذهبي قوي هيرشي افرادي كه به نهادهاي مذهبي پيوند خوردر

گدي پيرسدون ندشان      نتايج حا ل از ضدريب همبدسته      ؛ اما  دارد كه مرتكب رفتارهاي خنفكارانه شوند

دهد كه ميان اعتقادات ديني و گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان ادارات دولتي شدهر هدرات     مي

 .(Pearson Correlation = 0.085, sig = 0.053)گي معنادار و مستقيم وجود دارد      همبسته

. به اين معني كه باال رفتن سطح اعتقادات ديني باعث كاهش در گرايش به فدساد اداري ندشدر اسدت            

 .لذا اين فرضيه رد شد

ديندي    طبدق نظريدۀ     .  دهندر تأثير مناس  ديني بدر گدرايش بده فدساد اداري اسدت               فرضيۀ دوم نشان

هاي ديندي     هايي مون مشاركت دوركيم و نظريۀ پيوند اجتماعي هيرشي اعتقادات ديني از طريق واسطه

شوند كه موجب تحكيم پيوندهاي اجتماعي در افراد و درك و ضرورت رعايدت هنجارهدا      تقويت مي

نتايج حا ل از ضدريب       و شود و اين ميتواند انگيير فساد را در افراد كاهش دهدو قوانين اجتماعي مي

دهد كه ميان اجراي مناس  ديني و گرايش بده فدساد اداري در ميدان           نشان مينيي گي پيرسون همبسته

 Pearson)  گددي معنددادار و معكددوو وجددود دارد       كارمندددان ادارات دولددتي شددهر هددرات همبددسته       

Correlation = -0.052, sig = 0.161)   ؛ به اين معني كه افيايش سطح اجراي مناس  ديني تدا

 81.8گدي بيدشتر از      حدي باعث كاهش در گرايش به فساد اداري ميشود؛ اما از آنجا كه درجه همبسته 

آمداري را نددارد؛       دهي به جامعدۀ  است اين نتيجه فقط به جمعيت نمونه قابل تطبيق است و قابليت تعميم

 .شودبنابراين فرضيه تأئيد مي

طبدق نظريده ديندي      .  دهندر تأثير تعهد ديني بر مييان گرايش به فدساد اداري اسدت      فرضيۀ سوم نشان

دوركيم دينداري از طريق ايجاد وجدان جمعي و يا همان حس مسؤوليت اجتماعي به سدنمت جامعده     

كردن پيوندهايي كه فرد را به جامعه متدل ميكند فرد را وادار        دينداري از طريق محكم.  شودمنجر مي

دهدد  كند و از اين طريق ناع جمعي را باالتر از ناع خدو ي قرار مي به رعايت هنجارهاي گروهي مي

و فرد ديندار در اينجا ناع جمع را به ناع خود ترجيح خواهد داد؛ اما در  ورت كاهش دينداري و يدا        

هدا و   شود و فرد به جمع، ناع جمعدي، آرمدان        ها زمينۀ رشد انحرافات اجتماعي مساعد ميتحول ارزش

دهدد كده    نتايج حا ل از ضريب همبسته گي پيرسون ندشان مدي      .هنجارهاي جمعي ارزشي قايل نيست
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گدي  ميان تعهد ديني و گرايش به فساد اداري در ميان كارمنددان ادارات دولدتي شدهر هدرات همبدسته             

؛ بده ايدن معندي      ()Pearson Correlation = -8.373, sig = 8.888معنادار و معكوو وجود دارد 

به اين ترتيب بدا     .  شودكه افيايش سطح تعهد ديني تا حدي باعث كاهش در گرايش به فساد اداري مي

 .توان گات فرضيه ما قابل تاييد استدر د درجه اطمينان مي 33

طبدق نظريدۀ    .  گري ديني بر گدرايش بده فدساد اداري اسدت            دهندر تأثير گيينش فرضيۀ مهارم نشان

مختداري    بيند يا همدان خدود     شدن در جوامع مدرن فرد توانايي تشخيص خير و شر را در خود مي  عرفي

هدا  پذيرندد و آن   هاي ديني را بدون پرسش مي افراد كمتر آموزر.  شخدي كه مشخده دين مدرن است

يابدد و ديدن     ها به دين سنتي و مرجعيت روحانيت كاهش مدي  دهد و گرايش آنرا مورد سوال قرار مي

گدي پيرسدون    حا دل از ضدريب همبدسته      .  ديگر توانايي انسجام اجتماعي و كنترول انحرافات را ندارد 

گري ديني و گرايش به فساد اداري در ميدان كارمنددان ادارات دولتدي              دهد كه ميان گيينشنشان مي

 = Pearson Correlation = 8.430, sigگي معندادار و مدستقيم وجدود دارد           شهر هرات همبسته  

گري ديني تا حدي باعدث افديايش گدرايش بده فدساد           ؛ به اين معني كه افيايش سطح گيينش()8.888

 .در  د اطمينان در اين تحقيق تاييد شد 33لذا فرضيۀ فوي با . شوداداري مي

طبدق نظريدۀ    .  گرايي ديني بر گرايش به فدساد اداري اسدت         دهندر تأثير خدو ي فرضيۀ پنجم نشان

بنددد و در عر ده      شدن با افيايش مدرنيتۀ دين گام به گام از عر ه عمومي جامعه رخت بدر مدي    عرفي

عمومي جامعه كمتر مطرآ ميشود، در اين وضعيت دين نده تنهدا ديگدر قدادر بده يد  پارمده كدردن                      

كردن تجربيات افراد به ويژر آن دسته از تجربيدات    هاي مختلر جامعه نيست؛ بلكه از ي  پارمه بخش

با اين حال ديدن هدم مندان جايگدار مهدم          .  ماندافراد كه در ارتباط با عر ه عمومي جامعه است باز مي

گدي پيرسدون ندشان      نتايج حا ل از ضريب همبدسته .  كندگي خدو ي افراد حاظ ميخود را در زندر

دهد كه ميان خدو ي گرايي ديني و گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان ادارات دولتي شهر    مي

؛ ()Pearson Correlation = 8.911, sig = 8.888گي معنادار و مستقيم وجود دارد هرات همبسته

گرايي ديني تا حدي باعدث افديايش گدرايش بده فدساد اداري             به اين معني كه افيايش سطح خدو ي

 .در  د مورد تأييد قرار گرفت 33اين فرضيه نيي با سطح اطمينان . شودمي

در نظريدۀ ديندي     .  دهندر تأثير تكگرگرايي ديني بر گرايش بده فدساد اداري اسدت           فرضيۀ ششم نشان

شدود و انگديير     دوركيم باور بر اين بود كه رعايت هنجارها و قوانين اجتماعي از طريق دين تحكيم مي  

تأثير دينداري بر گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان دولتي شهر هرات 



شدن و انتخاب عقنني در جوامدع مددرن فدرد بدا               دهد؛ اما طبق نظريۀ عرفيفساد را در فرد كاهش مي

زماني كه وفاداري بده     .  كندكدام شان را تضمين نميها مقابل است كه وفاداري به هيچدنيايي از ارزش

انگديير    و ي  هنجار توانايي سوددهي به افراد را نداشدته باشدند،          هنجارها و قوانين با تيليل مواجه شد

دهدد كده ميدان      گي پيرسون نشان مدي  نتايج حا ل از ضريب همبسته.  كندفساد در فرد افيايش پيدا مي

گدي  تكگرگرايي ديني و گرايش به فساد اداري در ميان كارمندان ادارات دولدتي شدهر هدرات همبدسته        

؛ به اين معدني كده      ()Pearson Correlation = 8.410, sig = 8.884معنادار و مستقيم وجود دارد 

در اين  دورت    .  شودافيايش سطح تكگرگرايي ديني تا حدي باعث افيايش گرايش به فساد اداري مي 

در دد مدورد      33شود در سدطح     فرضيه كه تكگرگرايي ديني باعث افيايش گرايش به فساد اداري مي   

 .تأييد قرار گرفت

 گیری  نتیجه

در .  باشدد يي است مند بعدي، كه تبعدات منادي آن سدنگين و غدير قابدل جدبران مدي                   فساد عارضه

پيدايش اين پديدر شوم عوامل اقتدادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ارزشي نقش دارند؛ بنابراين در    

يكي از عوامل مهم كه اكگر مورد غالدت قدرار    .  ناپذير است رار مبارزر با آن، توجه به تمام ابعاد اجتناب

يي مانند هرات كه عقايد ديني تدا    در جامعه.  هاي مذهبي است گيرد توجه به عقايد و ارزشگرفته و مي

حد زيادي وظياۀ كنترول اجتماعي را به عهدر گرفته است، هموارر فتواهاي ديني بر ضدد فدساد اداري      

شدود و زمينده بدراي       شود؛ اما با آنهم گاهي اين كنترول اجتمداعي ضدعير مدي         از طرف علما تبليغ مي

در اين تحقيق سعي شد به بررسدي تدأثير ديندداري بدر        . شودرفتارهاي انحرافي مون فساد اداري باز مي

 .گرايش به فساد اداري پرداخته شود

به  ورت كل اين تحقيق نشان داد كه ميان دينداري و ابعاد آن و گرايش و اقدام بده فدساد اداري         

دهنددر و تدأثير ابعداد اعتقدادات ديدني،              تأثير ابعاد مناس  ديني و تعهد ديني كاهش.  رابطه وجود دارد

لدذا  .  دهندر اسدت    گرايي و تكگرگرايي ديني بر گرايش به فساد اداري افيايش   گري، خدو ي گيينش

رجدوك توجده بده        براي ايجاد جو سدالم و همچنيدن بهبدود وضدعيت روابدط ميدان كارمنددان و اربداب                    

بدين منظور پيشنهادات زير مايد مينمايد   يي برخوردار است؛  هاي ديني كارمندان از اهميت ويژر ارزش

 : تا شاهد كاهش فساد اداري نه تنها در شهر هرات، بلكه در  ساير جوامع باشيم
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 پیشنهادات 

 پيشنهادات كاربردي 

دهندد؛  بعضي از  احب نظران علوم ديني مهمترين عوامل فساد اداري را به خود اشخاص ربط مدي 

يعني عامل ا لي و اساسي كه افراد را به فساد ميكشاند تمايل افراد به فساد اسدت؛ بندابراين بدسياري از       

 .راهكارهاي پيشگيري از فساد اداري بر افراد توجه دارد

 ؛(تقوا و پرهييگاري)كردن فرهنگ خود كنترولي  نهادينه .1

 توجه به حضور خداوند در هستي؛ .2

 ها و كرامت انساني؛ توجه به ارزش .3

 هاي مذهبي و اعتقادي كارمندان؛ تقويت بنيان .4

توان براي مبدارزر بدا فدساد        ها را نمي  اند؛ اما آن با اينكه اين راهكارها براي كاهش فساد اداري مهم

راهكارهاي زير از مهمترين راهكارهايي است كه به همرار راهكارهايي كه قبدن ً        .  اداري كافي دانست

 :توانند نقش مهمي در مبارزر با فساد اداري داشته باشند كر شد مي

 ؛(امر به معروف و نهي از منكر)بهبود تقويت فرهنگ كنترول و نظارت عمومي  .1

 آگار نمودن مردم از قوانين اداري؛ .2

هاي انجام كار به منظور كاستن از     هاي كاري از طريق بازنگري روش ايجاد شاافيت در فرايند .3

 رتبه در ادارات؛قدرت مقامات عالي

 شايسته ساالري در عيل و ندب؛ .4

 عدالتي؛ توجه به معيشت كارمندان و كاهش حس بي .5

 احياي حس مسؤوليت اجتماعي، وظياه شناسي و وجدان كاري؛ .6
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