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 Economic corruption, as shifting social interests 

towards individual or group interests, has negative 

effects on societies. Factors affecting corruption can be 

exogenous or endogenous. Religion with an emphasis 

on ethical values can be an endogenous barrier to 

corruption. Therefore, in this paper, the aim is to 

investigate the effect of religiosity on corruption. The 

method used is to analyze questionnaire research. In 

the questionnaire, we measure simultaneously 

religiosity and corruption tendency and then analyze 

the relationship between the two. According to the 

results, with the increase in the level of religious 

subsets including beliefs, worship, morality and sharia, 

corruption tendency declines. If the levels of worship, 

morality, sharia, and social religiosity increase, 

individuals will not use their position for the self-

interest. With increases in the religiosity level, people 

are less likely to use unauthorized ways to solve their 

problems. Also, partisanship and fraud decline, and the 

individuals are less likely to commit corruption in 

order to solve problems. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

امروزه فساد اقتصادی به مفهوم سوق دادن منافع اجتماعی به سمم  منمافع فمردی 
شود. عوامل مؤثر  می های جدی به جوامع قلمدادترین آسیبیا گروهی، یکی از مهم

زا باشد. دین با توجمه بمه تیدیمداتی دمه بمر سم ایای زا یا درونتواند برونبر فساد می
رو همد  مااهمه ضا مر ایمنزا بر فساد باشد. از تواند یک مانع دروناخالقی دارد، می

بررسی تیثیر دینداری و فساد اقتصمادی اسم . روم ممورد اسمتفاده ت لیمل میمدانی 
زمان دینداری و تمایل افراد ای اس . در پرسشنامه همالعات پرسشنامهبراساس اط

شمود. به فساد با هم سن یده شده و سپس ارتباط میان این دو گماارم ت لیمل ممی
هممای دینممداری شممامل اعتاممادات، براسمماس نتممای  بمما افممااین سممشا ایممن زیرشمماخه

دانند و افراد ناپسندتر می عبادیات، اخالقیات و شرعیات در افراد، آنها پدیده فساد را
زننممد. در رممورت افمااین سممشا مت یرهممای دمتمر بممه اعمماا فسممادآهود دسمم  ممی

عبادیات، اخالقیات، شرعیات و دینداری اجتماعی، افمرادی دمه در پسم  و مامامی 
برنمد. بما  های موجود به نفع خمود بهمره نمیقرار بگیرند در شرایط ناعادالنه از فرر 

داری،  دهنده شاخص دینعنوان عوامل تشکیلای یاد شده بهافااین سشا مت یره
دننمد، میماان های غیر م از برای ضل مشکالت خود اسمتفاده ممیافراد دمتر از راه

های موجود بمه یابد، دمتر دس  سوءاستفاده از فرر بازی و تالب داهن میپارتی
رمله طباماتی زنند همچنین افراد در راستای ضل مشکالت، دماهن فانفع خود می

 زنند.خود و بهبود شرایط خود دمتر به اعماا فسادآهود دس  می

  
 24/2/1399دریافت: تاریخ 
 26/8/1399 پذیرش:تاریخ 

 
  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 سوءاسـتفاده و یدولتـ نقش یرسم فیوظا از انحراف عنوانبه را فساد
 فرهنـ  در. کننـدیم فیتعر یشخص منفعت کسب یبرا یدولت مقام

 بـه فـرد ردنوادار کـ یمشـرو  بـراریپـادا    یمعنا فساد به 1بستر و
ــف ــهیوظ از تخل ــت ف ــر از. اس ــ نظ ــانبان ــاد( 1999) 2یک جه  فس

اسـت  یهیاست. بـد یمنافع شخص یبرا یعموم منابع از سوءاستفاده
منـافع  یبـرا تنهـا ،یدولتـ انـاتکام و منابع از سوءاستفاده شهیهم هک

حـب  و  کیـ منـافع نیتـمم یراستا در تواندیم هکبل ست،ین یشخص
. باشـد خـود انیآشـنا ایـخاص، طبقه خاص، دوستان و  یاسیس رتفک

از جملـه  یدولتـ ادارات در جانبـهکیـاست سوءاستفاده  نکمم فساد
 ارگبارانکـ انیـم روابـ  در سوءاسـتفاده ایـ... و یبـازیپارت اختالس،

و  یالهبـردارک ،یماننـد رشـوه، اخـا  یو دولت یخصوص یهابخش
(. 1377)شـاللوند،  باشد هامناقشه در خصوصتقلب، اعمال نفو  به

 قـدرت از سوءاسـتفاده عنـوانبـه را فساد ،یالمللنیب تیشفاف سازمان
در بخــش  نکــهیا از اعــ  ،یشخصــ منــافع جهــت در شــده ضیتفــو

 (.1387 ،ی)همدم کندیم فیتعر ،یدولت ایباشد  یخصوص
 بـرای مـالی و اقتصـادی فساد عارضه که مشکالتی به توجه با

 توسـعۀ و عـدالت و اخالقـی هایارز  جامعه، امنیت و پایداری
 دیگـر بـا فسـاد رابطـه بـه توجـه بـا نیب و قانون، حاکمیت و پایدار

 ایـن یافتـه،سـازمان جـرای  و اجتمـاعی و انسانی هایرفتاریکج
 شناسایی پدیده این بروز در اثرگذار عوامل که دارد وجود ضرورت

 .شود
رفتـار  یجـهدر نت یبـود کـه فسـاد اقتصـاد یـنگذشته باور بـر ا در

 معیارهـاقدرت،  ی تقس یکه الگوها آیدیبه وجود م یاسیس یهانظام
 یـداالو ا یرسـم یهـارو  ینپاسخگو و همچن یها، نهادهاو موازنه

ــد را ســایریمــردم حکومــت ــای، جــوزف) ندارن ــل، دان1967 3ن  ی
 دهـدمـی نشان شواهد ولی (.2004 5،و مارک وارن 1997 4،کافمن
 ولـی هــستند؛ روروبـه فسـاد از ایدرجـه بـا ساختارها تمام اگرچه
 ابـداعات ملـی، باورهای اعتقادی، و ارزشی هایساختار در تفاوت

                                                           

1. Webester. 

2. World Bank. 

3. Joseph Nye. 

4. Daniel Kaufmann. 

5. Mark Warren. 

 سـط  شدن متمایب سبب فرهنگی سـاحت و ساختار نـو  انـسانی،
  .شودمی دیگر نظام به نسبت نظام یک در فساد

 آن در دینـی آثـار و هـاارز  کـه ایپدیـده یا فرد هر به دیندار
 معنوی و مادی تکامل برای دین وجود. شودمی گفته باشد، نمایان

 باعث دین احکام و مقررات بستن کاربه و است یزم اجتما  و فرد
 فرد تبکیه در دین. شودمی حقیقی سعادت سوی به بندگان هدایت

 و هـاانسـان فکـر و دید وسعت باعث دارد، سباییبه تمثیر جامعه و
 انســانی امتیــازات و اخالقــی زیبــای صــفات پیــدایش بــه منجــر

 حساس فساد مقوله به نسبت مذهب و دین که آنجایی از. شودمی
 بنـابراین. پردازدمی اخالقی سجایای پرور  به همواره و باشدمی

 فسـاد پدیـده بـروز در دینـداری تـمثیر بررسی تحقیق این از هدف
 بعـد که گیردمی قرار مدنظر نکته این عبارتی به باشدمی اقتصادی
 .دارد فساد فرایند بر تمثیری چه دیندار انسان یک نگاه و دینداری

 شـده مشـخ ( 1) شـکل در کـه گونـههمـان اقتصادی فساد
 .شودمی رفتاری و نگرشی شناختی، احساسی، هایمؤلفه شامل

 در افـراد کـه است نکته این بیانگر مؤلفه این :احساسی مؤلفه
 حسـی آن چـه هایمجموعه زیر و اقتصادی فساد مقوله با برخورد

 مهمی نقش فساد مشارکت در فرد یک جذ  در احساسات. دارند
 اســت فســاد ســریع گســتر  بــرای توضــیحی بــه و داشــته

(Smith−Crowe & Warren, 2014.) 
 چـه تا افراد که است نکته این بیانگر مؤلفه این :شناختی مؤلفه

گـاهی فسـادآلود رفتـار بـه نسبت میبان  بعـد عبـارتی بـه. دارنـد آ
 یـا شـخ  محـرک، یـک بـه واکنش در فرد یک افکار به شناختی
 (.2017گامب گوتیرز و دیگران،) دارد اشاره معین موقعیت

 افـراد نظـر بـه که است نکته نیا انگریب مؤلفه نیا :ینگرش مؤلفه
. اســت بانیــم چــه بــه جامعــه در فســادآلود رفتــار بانیــم پاســخگو

 ایـ مطلـو  یابیـارز بانیـم به نگر  که است  کر به یزم نیهمچن
 (.Rabl & Kühlmann, 2008) دارد اشاره رفتار از فرد نامطلو 
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 های فساد اقتصادی : مؤلفه1شکل 

 & Rabl & Kühlmann, 2008; Smith−Croweبراساس پژوهن این طراضی :منبع

Warren, 2014 & Gámez Gutiérrez et al., 2017 

 
 موقعیـت یـک در فرد عمل به مربوط مؤلفه این :رفتاری مؤلفه

 این بیانگر عبارتی به(. 2017گامب گوتیرز و دیگران،) است خاص
 صورت چه به فسادگونه رفتار انوا  با مواجه در افراد که است نکته
 گونـهایـن از یا زنندمی فسادآلود اعمال به دست آیا کنند،می رفتار
 .کنندمی دوری رفتار

 قیـتحق نهیشـیپ ابتدا. شودیم بخش چهار شامل مقاله ادامه در
 و اســالم دگاهیــد از فســاد ینظــر یمبــان ســ  . شــودیمــ یبررســ

 رو  بعـد قسمت در. شودیم مشخ  نید یکارکرد یهاشاخ 
 ارااـه جینتـا یاسـتنباط آمـار و یفیتوص آمار لیتحل شده انیب قیتحق

 .شودیم ارااه شنهاداتیپ و یبندجمع بین ییانتها بخش و شودیم

 
 قیتحق نهیشیپ. 2

 زیـادی بسـیار مطالعـات فسـاد مـؤثر عوامل بررسی خصوص در
( 1) جـدول در آنهـا از بخشـی بنـدیجمـع کـه. است شده انجام

 .است شده ارایه خالصه طوربه

 پیشینه تحقیق: 1جدول 

 نتیجه روش موضوع نویسنده و سال

 (1388دادگر و نظری )
بررسی شاخص فساد ماهی در 

 دشورهای منتخب
 اس . شرفتهیپ یاز دشورها شتریب ییاایو آفر  یاسالم یاز دشورها یار یفساد در بس روم توریفی ت لیلی

 (1393رضیمیان )
های بررسی فساد اقتصادی و راه

 مبارزه با آن
 روم توریفی ت لیلی

ها مورد توجه قرار گیرد ریای شرد  بایس  در برنامه از جمله مسائل مهمی ده می
 دن دردن آن اس .های مبارزه با این آف  جامعه و ریشهراه

 (1393)ادبرنژاد و همکاران 
بررسی فساد اداری از دیدگاه 

 قرآن و اضادیث
 روم توریفی ت لیلی

ها و راهکارهای مند به زمینهنگر و سامانجانبه طور دلی اسالم یک دیدگاه همهبه
 مبارزه با فساد دارد.

 (1395) نیا و همکارانهادوی
سازی و سن ن فساد مفهوم

اقتصادی از دیدگاه اسالم با رویکرد 
 نهادگرایی

 روم توریفی ت لیلی

با توجه به رویکرد اقتصاد نهادگرا، بهترین روم برای تبین مفهوم فساد در هر جامعه، 
باشد. با های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه میاستفاده از هن ارها و ارزم

توجه به این مهم مشخص گردید ده در سن  شیعی مکاسب م رمه با توجه به 
تر معادا مفهومی برای تر و عمیقدر نهادهای رسمی و غیر رسمی، دقیق جایگاه آن

 باشد.فساد اقتصای از منظر اسالم می

 

 (1396خضری و همکاران )
فساد  یهانهیزم ییشناسا

 یدوهت یهادر مناقصه یاقتصاد
های ت لیل روم

 TOPSISمراتبی و سلسله

 یعمل یدوهت یهادر مناقصه یعامل داهن فساد اس . فساد اقتصاد نیتر نظارت مهم
به  یابیدست ایساز ننهیعوامل زم ریهاس . سابه ران  یابیدست یبرا یو روش انهیجوران 

 ینسب م ی، داهن قگریکدیعوامل، هماهنگ با  نیدنند. ایم لیمنابع ران  را تسه
 .شوندیرا سبب م یعموم یهاآن در مناقصه یر یگشکل  ه،یفساد و درنت

 (1398طاهرپور و دیگران )
عوامل فردی مؤثر بر تمایل به 

 فساد اداری
از روم ت لیل عاملی 

 ادتشافی و رگرسیون خشی

های در سشا فردی، نیاز مادی، عدم پایبندی شرعی، عدم پایبندی به ارزم
ارباب رجوع، پذیری نامناسب، میاان ارتباط با عداهتی، جامعهاخالقی، اضساس بی

 پذیری و فرر  فساد از جمله عوامل مؤثر بر فساد هستند.ریسک

 (1398)و همکاران دیا معینی
رابشه بین معنوی  در م یط دار و 

 فساد اداری
 ای و معنوی  اثر منفی بر فساد دارند.اخالق ضرفه آمار توریفی
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 نتیجه روش موضوع نویسنده و سال

 (2008بار و سرا )
فساد و فرهنگ: یک ت لیل 

 ت ربی
 روم ت ربی

شوندگان با توجه به دشور م ل زندگی )ده سشا معینی از درباره هریک از آزماین
بینی درد برای دسب توان پینفساد در آنها گاارم شده اس ( تا ضد زیادی می
 دهند یا خیر!منفع  شخصی تن به رشوه می

ایچرو الوازادی و تکیو سوزودی 
(2012) 

عوامل مؤثر بر فساد در دشورهای 
 ذردر ضاا گ

 روم توریفی ت لیلی
گذار مورد بررسی مسئله فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن در اقتصادهای در ضاا

ترین نتای  عبارت اس  از  عف ارالضات ساختاری، دمودراسی قرار دادند. مهم
 زاید و  عف قوانین.

 (2012دوترا و همکاران )
اندازه دوه ، دمودراسی و فساد: 

 یک ت ایق ت ربی
 ت لیلی توریفیروم 

دهد و در در سشا دمودراسی باال افااین در ض م دوه ، فساد را داهن می
 شود.سشا دمودراسی پایین افااین در ض م دوه  باعث افااین فساد می

 اثر دینداری بر فساد (2013شادابی )
رگرسیون ضداقل مربعات 

 (OLSمعموهی )
 دینداری فساد را افااین نداده اس .

 داری بین دینداری و فساد وجود ندارد.ارتباط معنی OLS ارتباط میان دینداری و فساد (2014)دو و مون 

 1های پنلیداده آیا دین بر فساد مؤثر اس  (2017ژو و دیگران )
دینداری اثر منفی بر میاان فساد دارد هرچند در میان ادیان مختلف، اثرات  د 

عنوان تائوئیسم و بودیسم( از سایر ادیان )بهعنوان مثاا فساد ادیان بومی چین )به
 .مثاا مسی ی  و اسالم( بیشتر اس 

 رود.تر باشد، بدون توجه به نوع مذهب، فساد باالتر میهر چادر جامعه مذهبی OLS دین، دینداری و فساد (2020) 2گودسکو و ادیسی

 
 

                                                           

1. Panel data. 

2. Gokcekus & Ekici. 
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 زمینـه در تـاکنون شـده مشخ ( 1) جدول در که طورهمان
 گونـاگونی هایبررسی اقتصادی فساد موضو  یابیریشه و سنجش
 بـر متمرکـب عمـدتا   مطالعـات ایـن توجه کانون اما گرفته؛ صورت

 بـه کمتـری توجـه و بوده موضو  حقوقی سیاسی، اقتصادی، جنبه
 دسـتاورد و تمـایب وجـه. اسـت شده اقتصاد فساد بر دینداری تمثیر
 مختلـف هـایجنبـه بررسـی قبلی تحقیقات به نسبت تحقیق این

 .است اقتصادی فساد بر دینداری
 

 ینظر ی. مبان3

 اسالم دیدگاه از فساد. 3−1

 احکـام، از انحـراف از اسـت عبـارت اسـالم نظر از یاقتصاد فساد
 بـا آنچـه هـر اسـالم شـر  نظـر از نیبنـابرا. یشرع ضواب  و اصول

 از اعـ  یاقتصـاد یهابخش همه در یاسالم جامعه یواقع مصال 
 مفاسـد قیمصـاد از باشد، نداشته یخوانه  مصرف و عیتوز د،یتول

فسـاد  قیاز مصاد ی(. برخ1389)محقق،  شودیم شمرده یاقتصاد
 ـش  هـا،یخواراز رانت یاریبس ،یفروش: ربا، رشوه، ک از عبارتند

در معامالت، پرداخت نکردن حقوق واجب بر مال، تکاثر ثروت در 
کـه بـا انحصـار  ییاز سـودها یاریمعدود، کنـب، بسـ یدست گروه

 ایـ داریـاز اضـطرار خر سوءاسـتفاده د،یـآیبـه دسـت مـ یمصنوع
در  یقـانون ریو تصرف   یفروشنده، هرگونه تقلب، اختالس و اخا 

 یاز مقـام دولتـ سوءاستفاده ،یکالهبردار ،یو خصوص یاموال دولت
 ادیـبه مـوارد  هیدوستان و آنچه شب ایخود  یمنافع شخص نیتمم یبرا

 (.1383 ا،ینیمعصوم و دادگر) باشدیم شده،
ر گونـاگون ین با تعـابیات، از افساد در زمیاری از آیقرآن در بس

ِ    یَوََل َتْعَثْوْا فِ کند؛ مانند: ا نهی میینکوهش و  یَن،اْْلَْرض  ُمْفس 
1
 

ُ ونَ وَ  ، یف   ُیْفس  اْْلَْرض 
2
َ  اْْلَْرض  ل   یَسَعٰى ف    ،ی َهاف   ُیْفس 

3
 یفِ  َیْسَعْونَ وَ  

.اْْلَْرض  َفَسادا  
4 

روی مفسدان نهی شده است؛ ماننـد: یات، از پیدر بعضی از آ
ینَ  ََ اْلُِِفْفس    ،َوََل َتتَّب ْع َسِب ی

5
ف َ    ْمَِ  اْلُِِفْف  ََ یَن  *َوََل ُتط یُعِوْا   ِ الَِّ

ُ وَن ف ی اْْلَْرض  َوََل ُیْصل ُحونَ  .ُیْفس 
6
  

                                                           
 د.ین به فساد و افساد نپرداز ی: و در زم60بقره،  1.
 پردازند.ن به فساد و تبهکارى مىی: و در روى زم27، بقره. 2
 ن سعى دارد تا در آن افساد کند.ی: در زم205، بقره. 3
 ن سعى در تباهى و فساد دارند.ی: و در زم64 و 33، مائده. 4
 : و راه تبهکاران را دنبال نکن.142، اعراف. 5

ر گونـاگون، فسـاد و افسـاد را یب با تعابیگری نیار دیهای بسهیآ
باری در پـی دارد، انیج زیکنند و آن را نامطلو ، که نتامحکوم می

ْدَنِِاُمْ  کنــد؛ ماننــد: معرفــی مــی اا  ً َِِو َ ِِاُنوْا ز  َِ اًا  َفِِْوَل اْلَعِِ َِ َعِِ

ُ ونَ  ،ُیْفس 
7
ی   ا  فِ  یُِ وَن ُعُلِوف یَن ََل ُی  

 ِ ِ َ ُة َنْجَعُلَهِا ل لَّ اُر اْلَئاخ  ت ْلَک ال َّ

ِِادا   ،اْْلَْرض  َوََل َفَس
8
    ِِ ِِی اْْلَْرض  هلل نَّ اُیَ ََل ُ   ِِاَد ف  ِِ   اْلَفَس َوََل َتْب

ینَ  ،اْلُِفْفس   
9
ینَ  انُظْ  َ ْیَف   .َ اَن َعاق َبُة اْلُِفْفس   

10
 

دکننـده بـه کـار رفتـه اسـت؛ یری تهدیات، تعابیو در بعضی آ
ــد:  ینَ مانن ُِِِفْفس    اْل ِِیـ  ًِ  ِِن نَّ اُیَ َعل  ِِْوْا َف ِِن ن َتَولَّ ،َف

11
   ُِِ ْعَل ََ َِِک   ً َوَر

ینَ  اْلُِفْفس     ًِ،
12
ُ وْا ف ی   ََن ُتْفس  َْ َعَسْیُتْ  هلل ن َتَولَّْیُتْ   .َفَه اْْلَْرض 

13
 

از فساد اشاره شـده  یبه انواع یاسالم یاتقرآن و روا یاتدر آ
فساد از نظـر اسـالم عبارتنـد از: رشـوه،  انوا  اساس ینا براست. 

یـی، گرادر امانت، تقلب و  ش در معامله، احتکار، رابطـه یانتخ
، عــدم یخــداداد هــاییه، اتــالف ســرمایربــاخوار ی،فروشــکــ 

تکـاثر، کنـب، اسـراف  ی،از اموال شخص المالیتپرداخت سه  ب
 مـوارد ینتـرو شـناخته شـده تـرینیجاز را برخی به ادامهو... . در 

 .شود یاشاره م یثبا استفاده از قرآن و احاد فساد
منظـور  است که به یبیبرای چ مورد استعمال رشوه معموی   :رشوه

(. در 1375 ،یحـیشـود )طرداده می یباطل یاجرا ایباطل کردن حق 
ْحتکلمه   یمتن قرآن کر سوره مااـده  63، 62، 42 اتیسه بار در آ س 

 از ایـهر نو  کسب حـرام اسـت. رشـوه  ایحرام  یشده که به معنا انیب
سـوره مااـده بـر لـبوم  63 هیـکسب حرام اسـت. در آ یهاگواه جمله

برخورد قاطع نخبگان و صاحبان جامعه با هـر گونـه فسـاد و از جملـه 
ِان   نَْهِاُم ُ یَ َلِْوََل : شودیم دیکمرشوه ت یمال فساد ًَّ َواْْلَْحَبِاُر َعِن  ونَ ی  ال َّ

ََ َمِا َ ِاُنوْا  ْئ ْحَت لَبِ  ُ  الس  ه 
ََْ ل  ْثَ  َو ُ  اْْل  و  ونیـاله چـرا ،ْصِنَُعونَ یَ َقْوِل  

شـان بــاز یخــوارگدانشـمندان، آنـان را از گفتــار گنـاه )آلــود( و حـرام
  .دادندیچه بد است آنچه انجام م یدارند؟ راستنمی

ّّاُکمیّ إ: ندیفرمایرشوه م  یدر با  تحر بین رسول خدا َة َة شو والر 
                                                           

کنندد و ن افساد مىی: رفتار و زندگى اسرافکاران را که در زم152 و 151، شعراء. 6
 روى مکن.یاصالح و سازندگى ندارند، پ

 م.یفزود کردند، عذابى بر عذابشان انکه افساد مىی: به علت ا88، نحل. 7
ن اراده یم که در زمدیدهن جهان آخرت را براى کسانى قرار مىی: ا83، قصص. 8

 ى و فساد نداشته باشند.یبرترى جو 
ن نبدا  کده خداوندد فسدادکاران را دوسدت ی: به دنبال فساد در زم77، قصص. 9

 دارد.نمى
 نده و سرانجام تبهکاران چگونه است.یش که آیندی: پس ب103، اعراف. 10
: پس اگر پشت کردند، خداوند نسبت به تبهکاران دانا است و 63، عمرانآل. 11

 چه کند. آنهاداند با مى
 چه کند. آنهاداند با : و پروردگار تو نسبت به تبهکاران دانا است و مى40، ونسی. 12
 د.ین فساد کنید، در زمید که اگر پشت کرد ید آن دار یا امی: آ22، محمد. 13
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حُضّالُکفِر،ّوالّ هاّمة ّرُِّّشم ّیّةفإن  َِ شَ ّیصاِحُبّالر  وِ ّّحة نَّ رشـوه حـذر  از ؛الجة
بهشـت را استشـمام  یکفر محض است و صاحب رشوه بو رایز د؛یکن

ــ .(1404 ،ی)مجلســ دنخواهــد کــر ــن یامــام عل  79در نامــه  بی
: نـدیگویسخن مـ نیدر جامعه چن رشوهدر با  آثار شوم  البالغهنهج
از شـما بـه هالکـت  شیپـ یهـاخدا و درود، همانـا ملـت ادیاز  پ 
را با رشوه دادن  ایکه حق مردم را ن رداختند؛ پ  دن لیبدان دل دند؛یرس

 به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند.
و روابـ   هـایشگـرا ی،دوسـت یبرا ی در قرآن کر :گراییرابطه

هـا و و تقوا نه تعصـب یمانا یارشده است؛ مع یینتع یارمع یانسان
اَمنُِوْا ََل »: یطلبمنفعت ََ یَن 

 ِ ا الَِّ َ ُّی 
ََ ْ  َیا  ُْ ُ ْ  َوهلل ْخَِواَن ََ ِا ًَ ا ََ وْا  ُِ ِ

َتتَّخ 

ْ  َفُأْوَلِٰئ َک ُمُِ   ُْ ن یَون  َوَمن َیَتَولَُِّه  مِّ ْفَ  َعََل اْْل  ُْ ََ هلل ن  اْسَتَحب وْا اْل َیا
ْول  ََ

دوست  یدشما پدران و برادران خود را نبا یمان،ای اهل ا ؛«الظَّاِل ُونَ 
و هر ک  از شـما آنـان را  ینندبرگب یماناگر آنها کفر را بر ا یریدبگ

 (.23شک ستمکارند )توبه، کسانی بی ینچن یرد،دوست گ
و اسـتحقاق  یسـتگیشا یهانهیبدون زم ییخداوند متعال، تبارگرا

َِ ام  »: ردیپذینم ردیرا از جانب هر ک  که صورت گ ًْ ًْتَََلٰ هلل   ا
ُُ   َ یَوهلل ذ  ِ  ً َر

َُّهنَّ َقاَل هلل نِّ  ل َوٍت َفأَََت َْ ن ُذرِّ  یً 
ُلَک ل لنَّاس  هلل َماما  َقاَل َوم   یَّ َجاع 

 نَِاُل یَ َقِاَل ََل  یت 

را به اموری امتحان فرمـود و   یهنگامی که خدا ابراه ؛« َ الظَّاِل    یَعْه   
خلـق  ییشـوایاو همه را به جای آورد؛ خدا به او گفـت مـن تـو را بـه پ

 سـتهیعرض کرد فرزندان من چطور. فرمـود )اگـر شا  یابراه. ن یبرگب
)بقـره،  دیعهد من به مردم ستمکار نخواهد رسـ رایده (؛ زباشند، می

و  یرهبـر گـاهیجا تیو حساس تیه  اهم ه،یآ نی(. خداوند در ا124
نشستن مردمان ظال  و  یو ه  از به کرس دیفرمایم انیاداره جامعه را ب

 امبریـو نسبت داشتن با پ یشاوندیخو بین تینها در. کندیم یفاسد نه
و آشـکارا از  داندینم شانیا ینیامامت و جانش یبرا یکاف لیخدا را دل

 .کندیم ینه ییگراگونه رابطهنیا
و  انـت،یو خ ریـتقلب و تبو ی ش در لغت به معنا :ریتزو  و تقلب

 نکـهیا ایـجن  خو  را با جن  بد مخلوط کـردن  یعنیدر اصطالح 
مر و  عرضه کنـد بـه  یفروشنده، جن  نامر و  را به صورت کای

 امبریـپ(. 1376 ،یدشـتینینفهمد )حسـ داریو خر یکه مشتر یاگونه
کـاری روا دارد، : هر که به برادر مسلمان خود د لندیفرمایم اکرم

  را بر وی تباه گردانـد و ایو زندگ ردیخداوند برکت را از روزی او بگ
 (.1404 ،یخود  واگذارد )مجلساو را به 

است. در  یفروش ش در معامله، ک  هایمصداق از یکی
آن با  یاتآ یننام هست که در اول ینبه هم یاسوره ی قرآن کر

َـ »فروشان را مورد عتا  قرار داده است: کوبنده، ک  یلحن َوْی

ف  َ  یَن هلل َذا اْ َتاُلوْا َعََل النَّاس   * لِّْلُِفَطفِّ  ِ ْو  * َیْسَتْوُفونَ الَّ ََ َوهلل َذا َ اُلوُمْ  

ونَ  ُ
َزُنوُمْ  ُُیْف  خود وزن  یبرا یفروشان! آنان که وقت بر ک  وای ؛«وَّ

 خواهندمی که آنگاه و گیرندمی کامل طورحق خود را به کنند،یم
 (.3−1 ین،)مطفف گذارندیوزن کنند، ک  م یگراند برای

 جملـه از که دارند یمهم نکات فساد خصوص در بین نید یعلما
 مقـام با مرتب  کشور در یاقتصاد مفاسد با مبارزه یهادگاهید نیترمه 

 در یرهبـر یهـادگاهیـد نیتـرمه است.  یالعال مدظله یرهبر معظ 
 قـوا سـران بـه شـانیا یاماده هشت فرمان در توانیم را خصوص نیا

 فرمـان نیـا 2 بنـد در مـلال  . دیـد یاقتصـاد مفاسـد بـا مبـارزه درباره
ر خطا به یکسان است ممکن»: ندیفرمایم  بـا مبـارزه کـه کننـد تصـور

 ینـاامن موجـب ،یملـ یهـاثـروت از کنندگانسوءاستفاده و مفسدان
 بـه کـه دیـکن  یتفهـ اشـخاص نیا به. است هاهیسرما فرار و یاقتصاد
 یکسـان نـانیاطم و یاقتصـاد یفضا تیامن موجب مبارزه نیا عک ،
ــت ــه اس ــ ک ــدیم ــفعال خواهن ــال  تی ــاد س ــته یاقتص ــند داش . باش

 اقتصـاد و یمـال فسـاد انیقربان نینخست خود کشور، نیا دکنندگانیتول
 در چـه را فسـاد بـا مبـارزه کـار» شانیا نظر از 3 بند در ای. «اندناسال 
 و سـالمت از برخـوردار و مطمـئن افـراد به هیقضاا ۀقو در چه و دولت
 پـاک خود دیبا فتدیب در یناپاک با خواهدیم که یدست. دیبس ار امانت
 خـود دیـبا کننـد عمـل اصـالح راه در خواهندیم که یکسان و باشد،

 .«باشند صالح از برخوردار
 نتیجـه این به آن انوا  و فساد مفهوم بررسی از پ  اینجا، به تا

 ضـد هنجارهـای و قواعـد اسـالم در اینکـه بـه توجـه که رسیدی 
 دلیل و گیردمی قرار شدن فاسد معرض در کمتر دارد وجود فسادی

اسالم با انسـان  یانسان اقتصاد یتو ماه یشهدر تفاوت اند یدبا آن
 ینظـر یمبان بعدی بخش در بنابراین. باشد دارییهسرما یاقتصاد

 تعریـف داریسـرمایه نظام در که اقتصادی یداالمربوط به انسان ا
 .شودمی آورده اسالم ایداال اقتصادی انسان همچنین و شودمی

 
 یبا نگاه اسالم دارییهاز نگاه سرما یانسان اقتصاد تمایز. 3−2

 ایــ یابــبار تیــعقالن ،یاقتصــاد انســان از شــده مطــرح فیتعــار در
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ــازنهیشــیب ــایژگــیو از ،یس ــا یه ــو نی ــ الگ ــگرد یمعرف ــت دهی . اس
 تـا وشـدکیمـ فـرد هرا در نظـر دارنـد کـ نیا تیعقالن از اقتصاددانان

 سـخن، گرید به و آورد دست به محدود  منابع از را منفعت نیشتریب
 لیـتما بدان فرد هک یهدف هر خدمت در هالهیوس نیمؤثرتر از استفاده

ــتر دارد ــام(. 1377 1،)آربالس ــان 2،بنت ــدهکلرکحدا را انس ــذت نن  و ل
 را انسـان 3،تیو آدام اسـم دانسـتیمـ ینـاراحت و درد ننـدهکحداقل
 خـود ثروت ردنک لرکحدا دنبال به همواره هک ردکیم یمعرف یموجود

 .است شده آورده ادامه در بارهنیا در هایژگیو از یبرخ. است
نفـع  ییجـویپـ مفهوم به یاببار تیعقالن ابتدا همان از نیبنابرا

شد و بـه  یتلق یاقتصاد یهاتیفعال یاصل محرک عنوانبه یشخص
اقتصـاد  علـ در اقتصاد در نظر گرفتـه شـد.  یقانون کل کیصورت 

 تیمسـئولتنهـا  هکـ یانسـان رد؛را خلـق کـ یمفهوم انسان اقتصـاد
 علـ  در ن،یبنـابرا. اسـت شینفـع خـو و سود شیافبا ا یاجتماع
 جمـع هـ  دور را هـاانسـان هکـ گـرید یهـایدلبسـتگ همه اقتصاد

 یبـرا مردم آنها در هک یارو فداک یبرادر ،یارکهم همچون کند،یم
 تـال  خودشـان رفـاه رفـتن دست از متیگاه به ق یحت گرانیرفاه د

 (.1384)چ را،  است شده واقع  فلت مورد ند،ینمایم
مـورد نظـر  اقتصـادی انسـاناست که در اسالم  یدر حال این

در  یو اخـرو دنیـوی ی،و معنو یماد هایمندیبهره نندهکلرحداک
 بخشی اولویت با و یبکتر بهترین با مصرف و توزیع ید،گستره تول

  (.1382 نیا،یبه هنگام تباح  است )هادو یبه منافع اخرو
 یشناسـانسـان یمبـان بـر هیـکتبا  یاسالم شمندانیاند یبرخ

 ابعـاد نیـچون ا معتقدند ،انسان یوجود گانهابعاد سه یعنی ،قرآن
 یماد ری  ،یماد لذت به انسان لذت رهیدا گستر  سبب گانـهسه
 یاقتصـاد انسـان. شـودیمـ ییایـدن ری  یماد ریو لذات   یویدن

 یآخرت و ،یمعنو ،یماد یهایمندبهره نندهکلرمدنظر اسالم حداک
 باشـدیمـ بیـکتر نیبهتـر بـا مصـرف و عیـتوز و دیتول گسترهدر 

 یمعنوو  یماددو بعد  یدارا انسان ی(. به عبارت1386 ا،ینی)هادو
 یو اخـرو یویـدن گونـهبــر دو  لذات دگاهید نیا به توجه با .است

 ردنکـ لرحـداک یپـ در خود شیگرا تبع به انسان و شودیم  یتقس
 ایـدن دو هر در رنج از ردنک بیگر و ایدن دو هر از شیخو یها لذت

 نیـاز مـوارد ا یاریبسـ در(. 1384 بـاز، ریـد و ی)کرمـ باشـدیم
                                                           

1. Arblaster. 

2. Bentam. 

3. Smith. 

در  مسـلمان انسـان. رنـدیگیمـ قـرار گریدکیدر تباح  با  هالذت
 هدر بـ یسـع یاسـالم ینـیببا توجه بـه جهـان یاقتصاد یرفتارها
 یاخـرو یهـالـذت هکچرا ندکیم یاخرو یهالذت آوردن دست

 نیـاآن  تبـعبــه  باشـدیم شتریب یفیو ک یمو از لحاظ ک دارتریپا
 نیـد از عتیو تب ایانبراه  دیبا برسد لذات نیا به بخواهد اگر انسان
 یهـالـذت بـر یاخـرو یهـالـذت تباح . ردیگ شیپ در را اسالم

 لـذاتبـه  چنانچـه ،یویـدن لـذات نیبرابنـا .دارنـد  یترج یماد
 توانـدیمـ و شودیم شمرده مجاز ند،کنوارد  بیآس انسان یاخرو

 (.1390 ا،ینی)هادو باشد داشته ملبت ریتمثدر سعادت انسان 
بــه روح و جنبــه  ،یاســالم ینــیبانســان در جهــان یینهــا مــالک

 یزم. باشـدیم نیچن بین خلقت هدف و است مرتب  بین ا یرمادی 
محتـرم شـمرده  یانسـان بیـ راه   یاسالم دگاهیداست که در   کربه 

 در مسـئله نیتـرانسان اسـت. مهـ  یتعال باعث هک فطرت ه شده و 
 یآن اسـت و رفتارهـا یاسـالم بعـد اخالقـ ینـیبجهان نظر از فطرت

 و ارزشمند تبکم نیا یاخالق بعد به توجه با مسلمان یاقتصادانسان 
 (.1378 ،یرمعبی)م شودیم ی رب یهادگاهید هیبق از متفاوت

 تعریـف گونـهایـن را مطلو  اقتصادی انسان توانمی بنابراین
. یو اخرو یویدن یدر دو دوره زندگ منافع حداکلرکننده انسان کرد،

 صـفر و اخـروی زندگی دوره بودن ترمدتیالبته با توجه به طوین
 قطعـا   اخروی، نامحدود زندگی مقابل در دنیوی زندگی دوره بودن
 طبــق چنــداســت. هر یدر مــوارد تــباح  بــا دوره اخــرو یــتاولو

 بـا نیـب اخـروی دوره منـافع حداکلرسـازی اسـالمی هـایآموز 
 (.1382 نیا،هادویقابل تحقق است ) یویدر دوره دن هایفعالیت

 
 دینداری. 3−3

 کـه اسـت یمیمفـاه نیتـرمهـ  از یکـی ،یمذهب یباورها و یندارید
 کـه یادهیـپد ایـ فـرد هـر بـهاسـت.  دهیـد خـود بـه یانسان یجوامع

 بعـد. شودیم گفته ندارید باشد، یمتجل آن در ینید آثار و هایستگیشا
 یسـو بـهرا  بندگان و شده انسان یمعنو و یماد تکامل باعث یندارید

 اثـر جوامـع و فـرد هیـتبک در نیـد. سـازدیمـ رهس ار یقیحق سعادت
 یبـایز صفات ظهور و انسان فکر و دید یبالندگ باعث و دارد ییسبابه

 (.1392 همکـاران، و پنـاه بدانیـ) شودیم یانسان ازاتیامت و یاخالق
 و نمـوده منـدهـدف را انسـان حرکات یارزشنظام  کی عنوانبه نید

 از یاریبسـ .سازدیم رهنمون کاملو ت یروان تعادل یسو به را انسان
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 نیتـرعمـده از یکـی عنـوانرا بـه نید ریاخ یهاسال در متخصصان
 قـرار توجـه مـورد افـراد یروانـ حـایت و رفتـار بـر مؤثر یرهایمتغ
 و یفرد بهداشت در یاساس عامل را نید یبرخمنظور  نیبد اند، داده

 (.1380 ،یسامان و ی)سهراب اندکرده یمعرف یاجتماع
 نیـد خصوص در یعیش یعلما یهادگاهید نیترمه  جمله از

 نظـر از. باشـدیم یآمل یجواد اللهتیآ و ییطباطبا عالمه نظرات
 یزنـدگ یبـرا مخصـوص یروشـ نیـد( 1363) ییطباطبا عالمه
 اتیح سبب و کندیم نیتمم زمانه  را آخرت و ایدن ریخ که است

 شـانیا نظـر از نیهمچنـ. شـودیمـ یاخرو کمال و یقیحق داریپا
 کـه یعملـ نیقـوان و سـنن و یعلمـ اصـول از است عبارت نید»

. است انسان یقیحق سعادت کنندهنیتضم آنها به عمل و دنیبرگب
 عیتشـر تا باشد هماهن  یانسان فطرت با نید است یزم رونیا از
 یاقتضـا انسـان نشیآفر آنچه به و باشد، داشته مطابقت نیتکو با

  ن  یل لِ ِّ   َوْجَهَِک   َفَأق  ْ فط ت  هیآ مفاد کهچنان دیگو پاسخ دارد را آن

 .«است هایْ َعلَ  النَّاَس  َفَط َ  یالَّت   اُیَّ  ف ْطَ َت  فا  یَحن  
 خضـو ، انقیـاد، را «دیـن» لغـوی معنای( 1377) آملی جوادی

 شـامل دیـن ایشـان نظـر از. دانـدمـی جـبا و تسلی  اطاعت، پیروی،
 جامعـه امـور اداره و انسـان پرور  هدف با احکامی و اخالق عقاید،

 ایـن حـق دیـن خصوص در که است چهارگانه علل دارای دین. است
 (:1385 آملی، جوادی) از عبارتند علل

 کننـدهتنظـی  متعـال خداوند آن براساس که دین، فاعلی علت
 شـامل دین عبارتی به و بوده دین عملی و اخالقی اعتقادی، اصول

 است؛ بشر رفتار و اعتقادات خصوص در خداوند اراده

 تقسـی  نهـایی و میـانی  ایت دو براساس که دین، غایی علت
 بـه مـردم قیام طریق از دنیوی سعادت تحقق میانی  ایت. شودمی

 کـه اخـروی سـعادت تحقـق نهـایی  ایـت و. است عدل و قس 
 عـدل و قسـ  اهـل فعـل، مقـام در بایـد تنها نه انسان آن براساس

 و معرفـت اهل نیب عقلی و قلبی هاییافته مقام در باید بلکه باشد،
 دیـن، نهایی هدف که گفت توانمی پ . شود نورانی و بوده شهود

 است؛ الهی نور به انسان شدن نورانی
 صـوری علـل. اسـت فرو  و اصول شامل دین، صوری علت

 کـه است  کر به یزم. آیدمی دست به برهانی عقل و نقل براساس
 و فـردی شـئون همـه دیـن ادلـه مجموعـه از اسـتنباط و استخراج
 دهد؛می پوشش را انسان اجتماعی

 اسـاس ایـن بر. است انسانیت حقیقت شامل که ،مادی علت
 توانـدمـی انتخا  و اختیار شناخت، تفکر، قدرت داشتن با انسان
 و عملـی و علمـی شـئون کـه ایگونـه بـه بـوده؛ دین تحقق ظرف

 او، اسـتعمال و اتصـاف مراتـب و عملی عبم و علمی جبم مراحل
 .شود دین قواعد و احکام موضو 
 سـرانجام بـه فـرد و جامعـه بـرای را مختلفـی کارکردهای دین

 و مفیـد امـری جامعـه در دیـن که گرفت نتیجه توانیم .رساندمی
 همبسـتگی و زد خواهـد رقـ  را اجتمـاعی نظ  که است کارکردی
 تـرینعمـده از یکـی. کـرد خواهـد ایجـاد افـراد بـین را اجتماعی
 فسـاد کـه آنجـایی از و باشـدمی اخالق به پایبندی دین، تمکیدات

 کـه افـرادی رسـدمی نظر به شود،می محسو  اخالقی  یر امری
 دیـن دستورات چارچو  در رفتار به ملبم را خود هستند، دیندارتر

 .دارند فساد به نسبت تریمنفی گرایش خاطر همین به و دانندمی
 کیـ ازمنـدین مقاله نیا در فساد بر یندارید ریثمت یبررس یبرا

 سـنجش مـدل نینخست یگرهاردلنسک . یهست نید سنجش اریمع
 انـوا  زمـان گـذر بـا کـرد شـنهادیپ 60 دهـه لیاوا در را یندارید

 ارااـه مختلـف یکردهـایرو با یندارید سنجش مدل از یگوناگون
 (.1384 زند،ی)شجاع اندشده

 سـه در را ینـدارید یریـگانـدازه یهارو  (1391) فردیاریخدا
 فکـن فـرا و یگبارشـ خـود مختلـف، یهاتیموقع در مشاهده رو :

 بـه کـه یافـراد شمار  به توانیم اول رو  در .کنندیم یبند یتقس
 از نقـل بـه ؛1934 1ورت،یـ)آل  بـرد نـام رونـدیم یمذهب یهامکان
 یکـی ،(شـده کنتـرل یهـامشـاهده) شیآزما رو  (.1987 2،براون

 یریـگانـدازه ماننـد باشـد،یمـ ینـدارید سنجش یهااسیمق از گرید
 .کننـدیمـ دعـوت یمذهب تیفعال کی در شرکت یبرا افراد مشارکت

 بدانیـ) هیـریخ کمـک برنامه کی در شرکت یبرا دعوت ملال عنوانبه
 بضـاعتیبـ فـرد کیـ با فرد شدن روهروب ای( 1392پناه و همکاران، 

 نـو  دو بـه کـه اسـت پرسشنامه ،دوم رو  (.1976 و 1978  ،ی)آن
 الؤسـ دو ایـ کیـ شـامل کوتاه پرسشنامه .شودیم  یتقس بلند و کوتاه

 فـرد کیـ شـما ایآ» :یقضاوت خود با همراه  یصر اریبس هگا .باشدیم
 بـه مـاه در بـار چند  البا  » ترشفاف ری  یکم گاها   و «د؟یهست یمذهب

 هستند. «د؟یرویم سایکل
                                                           

1. Allport. 

2. Brown. 
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 اعتقادات

 اخالقیات

 شرعیات عبادیات

دینداری 
 اجتماعی

 

 : مدل پیشنهادی سنجش دینداری در ایران2جدول 

 پیامدهای دینداری های دینداری نشانه ابعاد دینداری ابعاد دین وجوه دین ابعاد وجودی انسان

 بینن اههی داشتن معلومات دینی معتاد بودن اعتاادات معرفتی ذهن

 عاطفی روان

 مؤمن بودن ایمانیات
 اهل معنا بودن 

 اهل عبادت بودن عبادیات
 ان ام فردی عبادت
 ان ام جمعی عبادت

 متخلق بودن  اخالقی عمل درن اخالقیات

 متشرع بودن شرعیات عملی تن

 عمل به تکاهیف فردی
 ظاهر دینیداشتن 

 متای بودن

 ابراز هوی  دینی

 عمل به تکاهیف جمعی

 داشتن اهتمام شعائری
 داشتن مشارد  دینی
 داشتن معاشرت دینی
 اهتمام دینی در خانواده

 (1384) زندیشجاع: منبع
 

 آوردن دســت بــه ،ینــدارید مفهــوم یریــگانــدازه از مقصــود
 یبررسـ مـورد مفهـوم بـا ارتبـاط در جامعـه کی از یکل یریتصو

 قابـل آن جینتـا کـه شـود انتخـا  یاگونـهبه مطالعه رو  است،
 ابـبار و رو  نیتـرمناسـب رونیـا از .باشـد جامعه کل به  یتعم

 .باشـدیمـ پرسشـنامه ابـبار از اسـتفاده یموارد نیچن در سنجش
 بـبر  یانمونه با ت،یجمع کی در یندارید سنجش یبرا ن،یبنابرا

 استفاده و یکم یهارو  اببار، و رو  نیترمناسب ر،یپذ یتعم و
 در واقـع در ینـدارید یهاسنجه مختلف انوا  .است پرسشنامه از

 زنـدیشـجاع مـدل .است شده استفاده و ارااه ازین نیهم به پاسخ
 کیـ کـه ینحـو به را رواب  مجموعه نیا (2) جدول در (1384)

 یاجبا انیم وندیپ و مراتب و آورد دیپد را یمفهوم منسج  دستگاه
 .کندیم ارااه دهد نشان بین را آن

 ییروا و هیته یاستاندارد پرسشنامه شده شنهادیپ مدل براساس
در  (1386) افرریپو و زادهسراج قیتحق در و شد آزمون آن ییایپا و

 استاک و 1گالرک ،(1391) فردیاریسه سنجه خدا یتجرب سهیمقا
نمونه  کی یبرا آنها یآورجمع و( 1384) زندی( و شجاع1956)

و  ییکه هر سه سنجه از روا دندیرس جهینت نیمشخ  و ثابت، به ا
 فـریاریبرخوردارند. افـبون بـر آن سـنجه خـدا یقابل قبول ییایپا
 و دهـدیم نشان گرید سنجه دو از بایتر را یندارید بانیم( 1391)

                                                           

1. Gelark 

 بـا  یتقر سـنجه سـه هر رهایمتغ ریسا با هاسنجه نیا رابطه لحاظ از
 را ارااه دادند. یکسانی جینتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : عوامل مؤثر بر بروز فساد اقتصادی2شکل 

 (1384) زندمنبع: تهیه شده براساس ش اعی
 

شـامل اعتقـادات،  یندارید مختلف یهاجنبه ینظر یمبان براساس
 ارااـه( 2در شـکل ) یاجتماع ینداریو د اتیشرع ات،یعباد ات،یاخالق
 .ردیگیم قرار مدنظر پرسشنامه در هاجنبه نیا که. است شده

 
 تحقیق نتایج و یق. روش تحق4

 کیـتکن نیهمچنـ. باشـدیمـ یلـیتحل یفیتوصـ نـو  از مطالعـه نو 
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 ابتـدا یعبـارت بـه. است یاپرسشنامه رو  قیطر از هاداده یآورجمع
 یبررسـ ینـدارید مسـئله و یاقتصاد فساد مقوله به یسنجنگر  نگاه

 در. گـرددیم لیـتحل سـؤال دسـته دو نیا انیم ارتباط س   و شود یم
 دهیـپد با آن رابطه و افراد یندارید نسبت لیتحل و هیتجب به نامهپرسش

 جـدول بـه توجـه بـا منظـور نیبد. است شده پرداخته یاقتصاد فساد
 385 تعــداد راز،یشــ دانشــگاه انیدانشــجو یآمــار جامعــه و مورگــان

 .است شده گرفته قرار نمونه افراد اریاخت در و دهیگرد هیته پرسشنامه

 
 قیتحق یالگو. 4−1

 نیـا یشـده، بـه بررسـ انیب ینظر یبا توجه به مبان قسمت نیا در
فساد  دهیافراد در بروز پد ینداریسط  د ایکه آ شد پرداختهموضو  

شـد کـه  هیـته یاپرسشـنامه منظـور نیـا به است؟ مؤثر یاقتصاد
 سـؤایت بـه مربـوط آن ییابتـدا بخـش باشد؛یم بخش دو یدارا

ــدارید ــت ین ــه اس ــامل ک ــه ش ــامؤلف ــادات، یه ــعباد اعتق  ات،ی
 تیـنها در کـه باشـدیم یاجتماع یندارید و اتیشرع ات،یاخالق

بخش دوم پرسشنامه مربوط  دهند؛ یم لیتشک را یندارید شاخ 
 ،یشـناخت یهامؤلفه شامل که باشدیم یاقتصاد فساد ؤایتبه س

 فســاد بــه مربـوط ســؤایت ریســا و ینگرشـ ،یرفتــار ،یاحساسـ
 شده مشخ ( 3) شکل در که طورهمان نیبنابرااست.  یاقتصاد
 مختلـف یهـاجنبـه یبررس پرسشنامه نیا یهایخروج از هدف

 .است فساد مختلف یهامؤلفه بر یندارید
 

 

 
 

 

 
 

 نامه تحلیل نتایج پرسش  : مدل3شکل 

 دستاورد ت ایقمنبع: 

 

 پایایی و اعتبار. 4−2

و در  ی پرسشنامه، پرسشـنامه مـورد نظـر تنظـ ییسنجش روا برای
نظـران قـرار گرفـت و پـ  از و صـاحب یداز اسات یتعداد یاراخت

 دسـت به جینتاصورت گرفت.  ییاستخراج نظراتشان، اصالح نها
که  شده استفاده رهایمتغ ییایپاجهت سنجش  هاپرسشنامه از آمده

 هـاسـؤال همه جینتا براساس س  ( ارااه شده 3) جدولدر  جینتا
 .هستند ییایپا ییدارا

 
 نامه اول: آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسش3جدول 

 آلفای کرونباخ ها مؤلفه مفهوم نوع متغیر

 دینداری مستال

 دررد 92 اعتاادات
 دررد 4/98 عبادیات

 دررد 8/87 اخالقیات
 دررد 4/96 شرعیات

 دررد 8/87 دینداری اجتماعی

 فساد اقتصادی وابسته

 دررد 3/92 شناختی
 دررد 8/92 اضساسی
 دررد 57 رفتاری
 دررد 6/92 نگرشی

 دررد 5/94 سایر سؤاالت
 منبع: دستاورد ت ایق

 

 نتایج توصیفی آمار. 4−3

 385 پرسشــنامه یهـاداده یآمـار فی( توصــ4) جـدول یمبنـا بـر
 38سال، حداکلر سـن  19شده است. حداقل سن  اهدهنده اراپاسخ

 سـن سـال 25 تـا 18 نیبـ دهنـدهافراد پاسخ شتریسال بوده است. ب
( نباشـند، −2 ،2) ۀبـاز در یدگیکش و یچولگ که یصورت در. دارند
 مقــدار( 4) جــدول براســاسنرمــال دور هســتند.  عیــهــا از توزداده
 791/0آن  یچـولگ بیو ضـر 085/1سـن  ریمتغ یدگیکش بیضر

 .است ریمتغ نیا عینرمال بودن توز دهندهنشان آمار نیکه ا باشدیم

 
 : توصیف متغیر سن4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر
 156/64 247 25−18 سن

26−33 135 065/35 
34−41 3 779/0 

 3/62 240 زن جنسی 
 7/37 145 مرد

 5/66 256 م رد تیهل
 5/33 129 متیهل

 100 385 م موع
 منبع: دستاورد ت ایق

 

 

های جنبه
 دینداری
 اعتاادات
 عبادیات

 اخالقیات
 شرعیات

 دینداری اجتماعی

 های فسادمؤلفه
 شناختی
 اضساسی
 رفتاری
 نگرشی
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 های آماری نمونه: ویژگی5جدول 

 یچولگ کشیدگی انسیوار  اریانحراف مع میانگین تعداد متغیر
 791/0 085/1 786/9 12824/3 4649/24 385 سن

 511/0 −748/1 235/0 48517/0 3766/0 385 جنسی 
 702/0 −516/1 223/0 47263/0 3351/0 385 تیهل  یو ع

 منبع: دستاورد ت ایق
 

 بر و است شده داده قرار مرد= 1 و زن= 0 رهایمتغ یگذارارز  در
 بـه پاسـخ در زنـان بـه نسـبت مـردان تعـداد( 4) شماره جدول یمبنا

. باشـندیدهنده زن مافراد پاسخ شتریپرسشنامه کمتر است و ب سؤایت
 اسـت موضـو  نیا انگریب و است −748/1 ریمتغ نیا یدگیمقدار کش

 نیهمچنـ. دارد قـرار نرمـال نقطـه از تـرنییپا تیجنس ریمتغ عیتوز که
 .است متقارن عیتوز که معناست نیا به یچولگ مقدار

= 1 و مجرد= 0 تمهل وضعیت متغیر گذاریارز  در همچنین
 افـراد تعداد( 5) جدول مبنای بر و است شده گرفته نظر در متمهل
 یبمقـدار ضـر ین. همچنـباشـدیمـ متمهـل افراد از بیشتر مجرد
 −516/1و  702/0برابـر بـا  یـببه ترت یدگیکش یبو ضر یچولگ

 .ستا یرمتغ یعنرمال بودن توز بیانگر ینکه ا باشد،یم
 رو  از پرسشـنامه 77 تـا 5 شماره ؤایتپاسخ به س یلتحل برای

 ارز  دارای مخـالف کـامال   گبینه ترتیب به و شده استفاده کدگذاری
موافق بـه و موافق. 4 حدودی، تا. 3 مخالف،. 2 یک،  5ارز   کـامال 

 بـه شـده داده امتیاز متوس ( 6جدول ) دراختصاص داده شده است. 
 .است شده ارااه سؤال هر

 
 داده شده به هر سؤال: متوسط امتیاز 6جدول 

داده  ازیمتوسط امت پرسش ردیف نوع مؤلفه
 شده

 اعتاادات

 ٪ 7/98 تمام هستی مخلوق خداوندی اس  ده شریکی ندارد. 5
 ٪4/98 از جانب خدا به پیامبری مبعوث شده اس . م مد 6
 ٪86 .گوید ضایا  م ض اس می قرآن دتاب اههی و دالم خداس  و هرآنچه 7
 ٪79 شود. نیکوداران به بهش  و بدداران به جهنم خواهند رف .در روز قیام  به اعماا و رفتار ما دقیاًا رسیدگی می 8

 عبادیات

 ٪52 خوانم.در هر شرایشی نمازم را می 9
 ٪44 "نگیرم".های ماه رمضان خود را آید ده بدون هرگونه عذر شرعی روزهدم پین می 10
 ٪62 خوانم. معمواًل قرآن می 11
 ٪49 های اضیا در ماه رمضان هستم.اهل شرد  در مراسم شب 12
 ٪46 دنم نمازم را به جماع  و در مس د بخوانم.سعی می 13
 ٪42 دنم.ها و امادن مذهبی شرد  میمعمواًل در م اهس دعا در مساجد، هیئ  14

 اخالقیات

 ٪7/96 دنم تا ضد امکان به موقع به قوهم عمل دنم.دهم، سعی میگذارم یا قوهی به دسی میدسی قرار میوقتی با  15
 ٪74 در هیچ و عی ضا ر به دروغ گفتن نیستم. 16
 ٪58 در دمک به دیگران انتظار جبران متاابل ندارم. 17
 ٪6/54 بخشم.دنم، و آنها را میآزار و اذی  دیگران را فراموم می 18

 شرعیات
 

 ٪62 در ضد توان اهل امور خیر هستم. 19
 ٪43 تواند ارالح اجتماعی دربر داشته باشد.اجرای امر به معرو  و نهی از منکر می 20
 ٪37 در معاشرت با دوستان مذهبی بودن آنان برایم مالک اس . 21
 ٪44 دهم.های دینی اهمی  زیادی میدر انتخاب همسر به مالک 22
 ٪62 ها هستم.اهل شرد  در مراسم اعیاد مذهبی و عااداری 23
 ٪51 از نظر من آراین غلیظ زن در ماابل مردان نام رم اشکاا دارد. 24
 ٪36 های تنگ و چسبان چه برای مردان و چه زن، اشکاا دارد.از نظر من پوشیدن هباس 25
 ٪62 شویم.اوهین فرر  آن را میشود در هر وقتی دستم به چیا ن سی آهوده می 26
 ٪8 دینداری تنها به قلب پاک اس ، نه عمل به دستورات دینی. 27
 ٪79 از نظر من نگاه همراه با هذت به نام رم ضرام اس . 28
 ٪72 از نظر من خوردن شراب )نوشیدنی اهکلی( ضرام اس . 29

 زنان(. پوشانم )ویژهدر ماابل مردان نام رم موهایم را می 30
 ٪43 از نظر من استفاده از دستبند، انگشتر و زن یر طال برای مردان اشکاا دارد )ویژه مردان(.

دینداری 
 اجتماعی

 ٪39 من برای دفاع از اعتاادات خود و ضکوم  اسالمی، ضا ر به فدای جان خود هستم. 31
 ٪66 ام.من برای ضل مشکالت مردم، ضا ر به از خودگذشتگی 32
 ٪84 من نسب  به پایماا دردن ضاوق دیگران و هرگونه آسیب به زیردستان خود ضساس هستم. 33
 ٪6/41 در رورت وجود جنگ، من ضا ر به ایثار و فداداری هستم. 34
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داده  ازیمتوسط امت پرسش ردیف نوع مؤلفه
 شده

 ٪7/72 روم برای اینکه امام من را در آخرت شفاع  دند.می من به زیارت امام ر ا 35
 ٪3/41 .زیرا طبق اضادیث زیارت ایشان ثواب زیادی دارد روم،من به زیارت امام ر ا می 36
 ٪78 روم.می تر شدن به خداوند به زیارت امام ر امن برای رسیدن به قرب اههی و نادیک 37
 ٪30 خوانم.من برای م ازات نشدن در آخرت، نماز اوا وق  خود را می 38
 ٪2/47 خوانم.آخرت میمن نماز اوا وق  خود را برای دسب پادام در  39
 ٪4/63 خوانم.من نماز اوا وق  خود را برای رسیدن به قرب اههی می 40
 ٪44 دهم.من از ترس م ازات در آخرت دار ناشایسته ان ام نمی 41
 ٪42 دنم.من برای به دس  آوردن پادام در آخرت، از دارهای ناشایس  دوری می 42
 ٪5/73 دهم.رسیدن به قرب و ر ای اههی ان ام میمن اعماا پسندیده را برای  43
 ٪22 گذارم.من برای اینکه در آخرت م ازات نشوم به دیگران اضترام می 44
 ٪7/36 دنم.من برای دسب رزق و روزی بیشتر به دیگران نیکی می 45
 ٪6/54 گذارم.دنم و به آنها اضترام میمن برای ر ای خدا با مردم مدارا می 46
 ٪14 زنم.من از ترس م ازات در آخرت، دس  به امر به معرو  و نهی از منکر می 47

شود. من در رورت وجود شرایط امر به دننده از منکر در آخرت، پادام ویژه داده میبرای اینکه به امردنندگان به معرو  و نهی 48
 ٪24 دنم.معرو  و نهی از منکر می

 ٪49 زنم.دس  به امر به معرو  و نهی از منکر میمن برای ر ای  خداوند،  49
 ٪22 دنم.من برای م ازات نشدن در آخرت به وظایف شرعی خود مانند: انفاق عمل می 50
 ٪5/33 دنم.من برای دسب پادام در آخرت به وظایف شرعی خود عمل می 51
 ٪3/42 اخروی، و ررفًا جه  جلب ر ای  خداوند انفاق دنم.گونه چشمداش  دنیوی و ضتی من دوس  دارم امواهم را بدون هیچ 52

 شناختی

 ٪3/86 با مفهوم اختالس از نظر علم اقتصاد آشنا هستم. 53
 ٪2/88 با مفهوم رشوه از نظر علم اقتصاد آشنا هستم. 54
 ٪78 با مفهوم تالب از نظر علم اقتصاد آشنا هستم. 55
 ٪73 علم اقتصاد آشنا هستم.با مفهوم جعل و اخاذی از نظر  56

 اضساسی

 ٪6/96 اختالس عمل ناپسندی اس . 57
 ٪6/96 رشوه عمل ناپسندی اس . 58
 ٪4/88 تالب عمل ناپسندی اس . 59
 ٪1/97 جعل و اخاذی عمل ناپسندی اس . 60

 رفتاری

 ٪7/1 زنم.اگر بتوانم دس  به اختالس می 61
 ٪5/0 زنم.میاگر بتوانم دس  به گرفتن رشوه  62
 ٪18 زنم.اگر بتوانم دس  به تالب می 63
 ٪1 زنم.اگر بتوانم دس  به جعل و اخاذی می 64

 نگرشی

 ٪3/87 اختالس در جامعه بسیار زیاد اس . 65
 ٪5/87 رشوه در جامعه بسیار زیاد اس . 66
 ٪9/73 تالب در جامعه بسیار زیاد اس . 67
 ٪6/82 بسیار زیاد اس .جعل و اخاذی در جامعه  68

های آن به رورت عادالنه توزیع نشده باشد، در این شرایط اگر در پس  و  دنید ده فرر ای زندگی میفرض دنید در جامعه 69
 ٪1/11 برم.ها را به نفع خود داشته باشم، از آنها به نفع خود بهره میماامی قرار بگیرم ده امکان استفاده از این فرر 

 ٪1 های غیر م از استفاده دنم.برای رفع مشکالت اقتصادی خود، ناچارم از راه 70

در شرایشی ده رقاب  برای به دس  آوردن ش ل بسیار زیاد اس  و بیکاری رو به افااین اس ، اگر در جایگاه خاری قرار بگیرم،  71
 ٪2/25 گیرم.دار میابتدا نادیکان و اقوام خود را به

های اخذ وام برای خود و به شرایط اقتصادی ضادم بر جامعه، اگر در سم  مدیری  یک بانک باشم، از تمامی فرر با توجه  72
 ٪4/11 دنم.اطرافیانم استفاده می

 ٪1 بندم.اگر در سم  مدیری  یک بانک باشم، قراردادهای سوری ده در منافعن شریک شوم، می 73

عنوان دارمند یک وظایف مهمی برعهده دارید، با توجه به اختال  طبااتی موجود در جامعه و بهخود را در شرایشی تصور دنید ده  74
 ٪8 شرد ، آیا ضا ر هستید ده به رورت مخفی برای ان ام این وظایف پوا بیشتری را از دارفرمایان تاا ا دنید.

های درمانی بسیاری را دارد، در این شرایط هاینهفرض دنید مدیری  یک سازمان برعهده شماس  و فرزند شما بیمار اس  و  75
 ٪4/16 های سازمان هستید.جایی ضساببرای بهبود فرزند خود ضا ر به جابه

 ٪2 دنم.ها و منافع عامه به نفع خود استفاده میمن برای رفع مشکالت اقتصادی خود، از دارایی 76
 ٪9/11 پرداخ  وجه در جه  ت ییر شرایط به نفع خود هستم.من برای به دس  آوردن موقعی  بهتر، ضا ر به  77

 منبع: دستاورد ت ایق
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 استنباطی آمار. 4−4

ــ ــؤایت یبررس ــمق یدارا س ــه اسی ــبا یارتب ــون از دی ــاآزم  یه
 ؤایتبـودن سـ نرمـال و یداریمعنـ از نانیاطم یبرا کیناپارامتر

 از سؤایت بودن نرمال یبررس یبرا نجایدر ا نیبنابرااستفاده کرد. 
 کـه.  یاسـتفاده کـرد 1رنفیاسم−کولموگروف کیناپارامتر آزمون

 یصـورت در آزمـون نیا طبق( ارااه شده است. 7) جدول در جینتا
 بـا را هـاداده تـوانیمـ باشد، 05/0 از شتریب یداریمعن سط  که

 .کرد فرض نرمال ییبای نانیاطم
 

 (: آزمون معناداری سواالت7جدول )

 متغیر
 اسمیرنف−کولموگروف

 سطح معناداری درجه آزادی آزمون آماری
 000/0 385 140/0 سن

 000/0 385 405/0 جنسی
 000/0 385 426/0 و عی  تیهل

 000/0 385 359/0 میاان ت صیالت
 000/0 385 144/0 دینداری
 000/0 385 286/0 اعتاادات
 000/0 385 168/0 عبادیات

 000/0 385 136/0 اخالقیات
 000/0 385 173/0 شرعیات

 000/0 385 146/0 دینداری اجتماعی
 000/0 385 244/0 شناختی
 000/0 385 268/0 اضساسی
 000/0 385 175/0 رفتاری
 000/0 385 208/0 نگرشی

 000/0 385 206/0 69سؤاا 
 000/0 385 312/0 70سؤاا 
 000/0 385 291/0 71سواا 
 000/0 385 270/0 72سؤاا 
 000/0 385 288/0 73سؤاا 
 000/0 385 225/0 74سواا 
 000/0 385 190/0 75سؤاا 
 000/0 385 233/0 76سؤاا 
 000/0 385 199/0 77سؤاا 

 منبع: دستاورد ت ایق
 
 

                                                           
1. Kolmrograph   / Esmirnov 

 همبستگی ضریب. 4−5

 بـه توجـه بـا را ناپارامتریـک همبستگی تحلیل رو  بخش این در
 آوردن دسـت بـه منظـور بـه( یبـیترت یفی،ک ی،)اسم متغیرها نو 

 مورد پرسشنامه در شده مطرح هایفرضیه رد یا پذیر  بین ارتباط
 همبسـتگی تحلیـل بـه مربـوط بـرآورد در. گیـردمـی قرار ارزیابی

 :باشدمی زیر صورت به هافرض بندیصورت ناپارامتریک
 وجود ندارد. یهمبستگ یرهامتغ ینب (:H0) صفر فرض

 وجود دارد. یهمبستگ یرهامتغ ینب (:H1) مخالف فرض

 بود، کمتر یا 05/0 داریمعنی سط  مقدار اگر( 8جدول ) در
 اطمینـان درصد 95 با گیری می نتیجه و کنی می رد را صفر فرض

 بیشـتر 05/0 از آن مقـدار اگـر ولـی دارد وجود رابطه متغیرها بین
 .ندارد وجود متغیر دو بین همبستگی که است معنی بدین بود،

 
 : بررسی آزمون پیرسون8جدول 

سطح  ارزش 
 معناداری

 202/0 065/0 یو شاخص شناخت یندار یشاخص د نیرابشه ب
 000/0 282/0 یو شاخص اضساس یندار یشاخص د نیرابشه ب

 000/0 −493/0 رابشه بین شاخص دینداری و شاخص رفتاری
 499/0 −035/0 یو شاخص نگرش یندار یشاخص د نیرابشه ب

 008/0 −136/0 69رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 
 025/0 −114/0 70رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 

 000/0 −275/0 71و سؤاا  یندار یشاخص د نیرابشه ب یبررس
 000/0 −195/0 72رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 
 000/0 −201/0 73رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 
 050/0 −099/0 74رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 
 000/0 −230/0 75رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 
 003/0 −150/0 76رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 

 270/0 -056/0 77رابشه بین شاخص دینداری و سؤاا 
 منبع: دستاورد ت ایق

 
فسـاد را  دهیـپدافـراد  ،ینـدارید سـط  شیافـبا بـا جینتا براساس

 از کمتـر زننـد،یمـ فسادآلود اعمال به دست کمتر دانند،یناپسندتر م
 ریـ  اعمال انجام از افراد برند،یموجود به نفع خود بهره م یهافرصت

کمتـر دسـت بـه  افـراد کنند،یم یرفع مشکالت خود دور یبرا مجاز
موجود بـه  یهااز فرصت سوءاستفادهدست  کمتر زنند،یم یبازیپارت
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 بـا را خـود تیوضـع ینـابرابر احسـاسکمتر  افراد زنند،ینفع خود م
و وضـع مشـکالت   یشرا بهبود یبرا کمتر افراد کنند،یم جبران فساد

 .زنندیبهتر خود دست به اعمال ناپسند م تیو کسب موقع

ــدول در ــتگی( 9) ج ــان همبس ــه می ــایمؤلف ــداری ه  و دین
 .است شده ارااه مالی فساد هایمؤلفه

 
 های فساد مالیهای دینداری و مؤلفه: همبستگی میان مؤلفه9جدول 

 سطح معناداری ضریب پیرسون آزمون 

 دهنده شاخص دینداری و شاخص شناختیهای تشکیلهمبستگی بین مت یر

 143/0 075/0 اعتاادات
 577/0 029/0 عبادیات

 345/0 048/0 اخالقیات
 044/0 103/0 شرعیات

 788/0 −014/0 دینداری اجتماعی

 دهنده شاخص دینداری و شاخص اضساسیهای تشکیلهمبستگی بین مت یر

 000/0 298/0 اعتاادات
 000/0 282/0 عبادیات

 000/0 233/0 اخالقیات
 000/0 315/0 شرعیات

 718/0 018/0 دینداری اجتماعی

 دهنده شاخص دینداری و شاخص رفتاریهای تشکیلهمبستگی بین مت یر

 000/0 −479/0 اعتاادات
 000/0 −469/0 عبادیات

 000/0 −354/0 اخالقیات
 000/0 −523/0 شرعیات

 000/0 −252/0 دینداری اجتماعی

 دینداری و شاخص نگرشیدهنده شاخص های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 170/0 −070/0 اعتاادات
 059/0 −096/0 عبادیات

 368/0 046/0 اخالقیات
 094/0 −086/0 شرعیات

 000/0 270/0 دینداری اجتماعی

 69دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 099/0 −084/0 اعتاادات
 015/0 −124/0 عبادیات

 002/0 −160/0 اخالقیات
 023/0 −116/0 شرعیات

 001/0 −162/0 دینداری اجتماعی

 70دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 204/0 −065/0 اعتاادات
 043/0 −103/0 عبادیات

 002/0 −154/0 اخالقیات
 024/0 −115/0 شرعیات

 181/0 −068/0 دینداری اجتماعی

 71دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلبین مت یرهمبستگی 

 000/0 −190/0 اعتاادات
 000/0 −278/0 عبادیات

 000/0 −270/0 اخالقیات
 000/0 −231/0 شرعیات

 000/0 −314/0 دینداری اجتماعی
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 سطح معناداری ضریب پیرسون آزمون 

 72دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 000/0 −099/0 اعتاادات
 000/0 −200/0 عبادیات

 000/0 −227/0 اخالقیات
 000/0 −179/0 شرعیات

 002/0 −159/0 دینداری اجتماعی

 73دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 000/0 −248/0 اعتاادات
 009/0 −134/0 عبادیات

 000/0 −313/0 اخالقیات
 000/0 −180/0 شرعیات

 000/0 −179/0 اجتماعی دینداری

 74دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 004/0 −146/0 اعتاادات
 335/0 −049/0 عبادیات

 000/0 −213/0 اخالقیات
 172/0 −070/0 شرعیات

 010/0 −132/0 دینداری اجتماعی

 75 دهنده شاخص دینداری و سؤااهای تشکیلهمبستگی بین مت یر

 000/0 −252/0 اعتاادات
 000/0 −181/0 عبادیات

 000/0 −282/0 اخالقیات
 000/0 −201/0 شرعیات

 000/0 −242/0 دینداری اجتماعی

 76دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 000/0 −189/0 اعتاادات
 089/0 −087/0 عبادیات

 004/0 −145/0 اخالقیات
 022/0 −116/0 شرعیات

 000/0 −259/0 دینداری اجتماعی

 77دهنده شاخص دینداری و سؤاا های تشکیلهمبستگی بین مت یر

 076/0 −091/0 اعتاادات
 704/0 −019/0 عبادیات

 015/0 −123/0 اخالقیات
 976/0 −002/0 شرعیات

 000/0 −218/0 دینداری اجتماعی
 منبع: دستاورد ت ایق

 
 زیـر ایـن سـط  افـبایش بـا: آمـده دسـت بـه نتـایج براساس

 و اخالقیــات عبادیــات، اعتقــادات، شــامل دینــداری هــایشــاخه
 افـرادو  داننـدمـی ناپسـندتر را فساد پدیده آناندر افراد،  شرعیات

 سـط  افبایش صورت در. زنندیبه اعمال فسادآلود دست م کمتر
 ی،اجتمـاع دینـداری و شـرعیات اخالقیـات، عبادیات، متغیرهای

 از ناعادینـه ی در شـرا یرنـدقـرار بگ یکه در پست و مقام یافراد
 سـط  افـبایش بـا. برنـدنمی بهره خود نفع به موجود هایفرصت

 دینداری، شاخ  دهندهتشکیل عوامل عنوانبه شده یاد متغیرهای
حل مشکالت خـود اسـتفاده  برای مجاز  یر هایراه از کمتر افراد

دسـت  کمتـر یابـد،یو تقلب کاهش مـ بازییپارت میبان کنند،یم
 ینهمچنـ زننـدیموجود به نفع خود مـ هایصتاز فر سوءاستفاده

خـود و  یحل مشـکالت، کـاهش فاصـله طبقـات یدر راستا افراد
 .زنندیکمتر دست به اعمال فسادآلود م خود ی بهبود شرا
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 خطی رگرسیون تحلیل. 4−6

مسـتقل  یـروابسته و متغ یرمتغ ینمعنادار بودن رابطه ب یبررس برای
 جـدول در نتـایج که. شودیاستفاده م tو  Fاستاندارد  یهااز آماره

 .است شده ارااه( 10)

 

 : تحلیل رگرسیون متغیر دینداری و شاخص احساسی10جدول 

 
 

 ضرایب
 

 متغیر

 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد
 B Std. Error Beta سطح معناداری tآماره 

 بین دینداری و شاخص اضساسی
 000/0 931/29  504/0 090/15 ثاب  عدد

 000/0 757/5 282/0 004/0 025/0 شاخص دینداری

 دینداری و شاخص رفتاری
 000/0 529/24  550/0 479/13 عدد ثاب 

 000/0 −092/11 −493/0 005/0 −053/0 شاخص دینداری

 69دینداری و سؤاا 
 000/0 847/12  229/0 943/2 عدد ثاب 

 008/0 −681/2 −136/0 002/0 −005/0 شاخص دینداری

 70دینداری و سؤاا 
 000/0 077/11  187/0 067/2 عدد ثاب 

 025/0 −247/2 −114/0 002/0 −004/0 شاخص دینداری

 71دینداری و سؤاا 
 000/0 243/16  245/0 981/3 عدد ثاب 

 000/0 −603/5 −275/0 002/0 −012/0 شاخص دینداری

 72دینداری و سؤاا 
 000/0 391/13  226/0 023/3 عدد ثاب 

 000/0 −882/3 −195/0 002/0 −008/0 شاخص دینداری

 73دینداری و سؤاا 
 000/0 131/13  191/0 507/2 عدد ثاب 

 000/0 −011/4 −201/0 002/0 −007/0 شاخص دینداری

 74دینداری و سؤاا 
 000/0 985/12  209/0 714/2 عدد ثاب 

 050/0 −955/1 −099/0 002/0 −004/0 شاخص دینداری

 75دینداری و سؤاا 
 000/0 724/14  237/0 491/3 عدد ثاب 

 000/0 −630/4 −230/0 002/0 −010/0 شاخص دینداری

 76دینداری و سؤاا 
 000/0 954/12  197/0 556/2 عدد ثاب 

 003/0 −979/2 −150/0 002/0 −005/0 شاخص دینداری

 77دینداری و سؤاا 
 000/0 476/10  241/0 528/2 عدد ثاب 

 270/0 −105/1 −056/0 002/0 −002/0 شاخص دینداری
 قیتحق دستاورد: منبع

 
 فسـادآلود اعمـال از افراد ،یندارید بانیم شیافبا با :جینتا براساس

 کـه یصـورت در افـراد ،یندارید سط  شیافبا با. کنندیم یدور شتریب
 هـافرصت نیا از استفاده به دست کمتر رندیبگ قرار یمقام و پست در
 یهـاراه از کمتـر خـود مشـکالت حل یبرا افراد زنند،یم خود نفع به
 نیـدر ا یبـازیپـارت و تقلب بروز احتمال کنند،یم استفاده مجاز ری 

 ابـد،ییفسادآلود کـاهش مـ یهاتیفعال بانیم ابد،ییکاهش م  یشرا
 هـاییاز دارا افراد ابد،ییم کاهش یاخا  و جعل با مرتب  اعمال بانیم

 شیافـبا بـا نیهمچنـ. کننـدینمـو منافع عامه به نفـع خـود اسـتفاده 
 یارتقـا و مشـکالت حـل و  یشـرا بهبـود یبـرا کمتـر افراد یندارید

 .کنندیم سوءاستفاده خود، یاجتماع گاهیجا
 

 پیشنهادات و بندیجمع. 5

بـه  یو فسـاد اقتصـاد دینـداری میـان ارتبـاط بررسی مقاله این در
 اعتقـادات،شـامل  دینـداری هـایمؤلفـه همچنین و یصورت کل
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 هـایمؤلفـه و اجتماعی دینداری و شرعیات عبادیات، اخالقیات،
 رفتــاری و نگرشـی شـناختی، احساســی،شـامل  یفسـاد اقتصـاد

 سط  چقدر هر بود امر این مؤید نظری مبانیشده است.  بررسی
 پایبنـدی نیـب میـبانبای باشد به همان  یدر بستر اجتماع دینداری

به سـالمت رفتـار  کنندهیقتشو یها و هنجارهاکنشگران به ارز 
 معیارهـای از خـارج اعمـالی انجـام احتمـال و بود خواهد تریقو
 یاجتمـاع یلیـتبه خطر افتادن منبلـت و ح یلشده، به دل یرفتهپذ

 یـبانبـودن م یینپا یب. در حالت عک  نیافتخواهد افراد کاهش 
سسـت  ینظام اجتماع یمذهب هایارز  با را فرد پیوند ینداری،د

شـده را  یرفتـهکنش خارج از چارچو  ضواب  پذ ینهو زم یدهگردان
 .دهدیم یشافبا

 بـین کـه اسـت آن از حـاکی نیب تحقیق فرضیات آزمون نتایج
ــر ــته متغی ــاد وابس ــادی فس ــداری و اقتص ــت در دین ــی حال  و کل

ــاخ  ــایش ــکیل ه ــدهتش ــایدهن ــد  آن ه ــادات،)بع ــد اعتق  بع
( اجتمـاعی دینداری بعد و شرعیات بعد عبادیات، بعد اخالقیات،

 ایـنبـا  بـود، برقـرار قوی نسبتا   معکوس ایرابطه جبای حالت در
 یابـد، افـبایشمببـور  یـقتحق دینداری متغیر هرچقدر که توضی 

خواهـد  کاسـتن بـه میـل نیـب اقتصـادی فسـاد به مربوط شاخ 
 انجام احتمال افراد، دینداری سط  افبایش با که معنا بدین. داشت

 کـاهش راسـتای در بنـابراین. کنـدمـی پیدا کاهش فسادگونه رفتار
 در اسـالمی هـایارز  تقویـت مقالـه ایـن نتـایج براساس فساد

 در کارآمـد صـورت بـه دینـی دستورات عمومی آموز  و جامعه
 و ترقوی جامعه در مذهب چههر دیگر بیان به. دارد اهمیت جامعه

 یبـا پشـتوانه بهتـر توانـدمـی مـذهبی باشـد حکومـت ترگسترده
 هـاگـذارییاسـت. سیدنما یجاددر جهت کاهش فساد ا یاقدامات

 مناسـب هایسازیفرهن  وسیله به مردم عموم به مربوط تواندمی
 بـه توجـه بـا گـذاریقـانون حتی و تخصصی سط  در همچنین و

 .باشد دینی احکام

 هایداده که جهت آن از پژوهش این هایمحدودیت جمله از
 مبنـای بـر و اسـت شـده آوریجمـع پرسشـنامه طریق از مربوطه

ــاری ــت، ا خوداظه ــراد اس ــناف ــراد  ی ــه اف ــود دارد ک ــان وج امک
 .باشند نکرده بیان دقیقموجود را  هاییتواقع
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