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تلاش برای کاهش فساد اداری به عنوان یک ضرورت اخلاقی: تبیین نقش 

 تعهد کارکنان

 

1*محمد منتظریدکتر 
 2دکترعباس شول ،

 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  .1

 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،  دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان، ایران. .2

 (9/01/69،تاریخ پذیرش:5/01/69تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 بو  1عموومی اعتماد نزولی روند از مختلف تحقیقات و گزارشات شواهد،
اساس برخی  بر. (1،1کنند) می حکایت اخیر های ده  و سالها در دولتها

 دولتهوا بو  عمومی اعتماد کاهش این دلایل مهمترین از یکی تحقیقات،
 بو  نیاز امروزه رو این از. (3باشد)می لتیدو فساد از متعددی موارد وجود
 موضوو  یو  بو  1اداری فسواد کاهش یا جلوگیری برای ییهاراه ارائ 

 . (4است) شده تبدیل دولتی مدیریت در اساسی
 
 
 
 

 
 انحرافوی رفتارهوای ب  ک  است مبهم و پیچیده مسال  ی  فساد مسال 

 و فرهنگی نجارهایه از سرپیچی آنها سرمنشأ ک  دارد اشاره بوروکراتها
از آنجا ک  فسواد . (5باشد) می شهروندان انتظارات از تخطی یا اجتماعی

اداری سوء استفاده از امکانات عمومی بو  نفوم منوافم شخاوی اسوت، 
(. شواید در 6شوود)ای در ساحت اخلاق محسوب میمبارزه با فساد مسال 

 3رفتار اخلاقیوهل  اول چنین ب  نظر برسد ک  مقابل  با فساد اداری ی  
 دهای نادیده گرفتن اخلاقوووهزین  زاست، اما واقعیت این است ک  پیام

 
 
 

 چکیده
شواهد و تحقیقات متعددی حاکی از وجود فساد اداری در سازمانهای دولتی می باشد. از بعد اخلاقی، مبارزه با هم  انوا  فساد و ب  زمینه: 

با نقش میانجی  داریگیری معنوی با فساد اویژه فساد اداری ی  ضرورت اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با هدف بررسی رابط  بین جهت
 است. ه انجام شدتعهد سازمانی 

 ک  باشد یمادارات دولتی شهر سیرجان کارکنان  یۀشامل کل ی آنآمار ۀبوده و جامع ۀ همبستگیو از شاخ یفیتوص قیروش تحقروش: 
شامل  یریابزار اندازه گ وزیم گردید.ی انتخاب و پرسشنام  تحقیق در میان آنان تفای تاادنفر از آنان ب  شیوه طبق  174ای ب  حجم نمون 
بود. پایایی تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تایید شد. برای تایید روایی نیز از  استاندارد ۀپرسشنامس  

 انجام شد. در نرم افزار لیزرل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری هاداده لیو تحل  یتجز تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید.

رابط   رجانیس شهرگیری معنوی با نقش میانجی تعهد سازمانی با  فساد اداری در ادارات دولتی نشان داد ک  جهت تحلیل داده هاها: یافته
با فساد اداری در ادارات نیز تعهد سازمانی  گیری معنوی ب  طور مستقیم با فساد اداری و تعهد سازمانی وهمچنین جهت .داردی داریمعن

 .داردی داریمعنرابط   رجانیس شهردولتی 

گیری معنوی می تواند فساد اداری را کاهش دهد. این رابط  ب  دو صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق رابط  ارتقای جهتگیری: نتیجه
بندی ب  اخلاق و اصول اخلاقی در کاهش فساد اداری می با تعهد سازمانی کارکنان اتفاق می افتد. نتایج این تحقیق موید نقش مهم پای

 باشند.

 

 .گیری معنوی، فساد اداریاخلاق، تعهد سازمانی، جهتکلید واژگان: 
 

 

 
 

   montazer56@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 

mailto:montazer56@yahoo.com


 تلاش برای کاهش فساد اداری به عنوان یک ضرورت اخلاقی: تبیین نقش تعهد کارکنان : دکتر عباس شول و دکتر محمد منتظری 
 

 841 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

4 ،
89

31
 
 

 
ش

وه
پژ

ه 
قال

م
ی

 
 

 

باعث ناکارآمدی اقتاادی می شوود بلکو   هاتنگرانبارتر است، زیرا ن   
(. بر ایون اسواس مبوارزه بوا فسواد اداری یو  7فرصت سوز نیز هست)

بو  شومار موی ضرورت اخلاقی در سازمانها و ب  ویژه سازمانهای دولتی 
 شناسایی ک  است مبتنی واقعیت این بر فساد از جلوگیری برای آید. تقلا

 .است دشوار غالبا جامع  ی  در فساد میزان تعیین و
  یو  تواند می فساد اثر بر آمده وجود ب  خسارات ک  است حالی در این

 اجتماعی اقتاادی، توسع  راه سر بر جدی مانعی و کرده ویران را کشور
 مووثر عوامل پیرامون متعددی تحقیقات اساس همین بر. باشد یاسیس و
یکی از عوامل کاهنده فسواد در سوازمانها  .است پذیرفت  صورت فساد بر

(. معنویت سیستم 8ب  ویژه سازمانهای دولتی، جهت گیری معنوی است)
هوای اخلواقی و ای از باورها شامل: مشارکت، سونت، ارزشیافت سازمان

  جامع  معنوی برای اعتقاد راسخ ب  خدا یا یو  قودرت رسومات در ی
برتر است. در همین راستا، جهت گیری معنووی بو  منزلو  ی مرجعیوت 
بخشیدن ب  ساختار روابط و مناسبات انسان در تموام ابعواد آن، در پرتوو 

(. این متغیر می تواند بو  عنووان 9رابط  انسان با خدا تعریف شده است)
ساد اداری در سازمانها مورد بررسی قورار گیورد. عاملی مهم در کاهش ف

می توان اینگون  استدلال کورد کو  افورادی کو  جهوت گیوری معنووی 
بیشتری دارند از دخالت و درگیر شدن در فعالیتهایی ماننود فسواد اداری 

های اخلاقی آنها مغایرت دارند، پرهیز ک  با نص و روح اعتقادات و ارزش
 (.8می کنند)

علاوه بر رابط  مسوتقیمی کو  جهوت گیوری معنووی بوا  از سوی دیگر،
(، از طریق غیر مستقیمی نیز می تواند ب  این 6کاهش فساد اداری دارد)

 4امر کم  نماید. ب  این صورت ک  جهت گیری معنوی با تعهد سازمانی
( و تعهد سوازمانی بالوا نیوز افوراد را از مشوارکت 11رابط  مثبتی داشت )

(. افراد بوا تعهود سوازمانی بالوا 11بر حذر می دارد)کردن در فساد اداری 
اهداف سازمان را اهداف خود فرض کورده، خوود را عیووی از خوانواده 
سازمان می دانند و از هر کاری ک  متیمن ضرر و زیان ب  سازمان باشد 
جلوگیری می کنند. همین امر دستمای  اصلی تحقیق حاضر قرار گرفوت. 

  مستقیم جهت گیری معنوی با کاهش فسواد از این رو با توج  ب  رابط
اداری و نیز رابط  غیر مستقیم از طریق افزایش تعهد سوازمانی و بوالتبم 
آن کاهش فساد اداری، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابط  بین جهت 
گیری معنوی با فساد اداری در ادارات دولتوی شوهر سویرجان بوا نقوش 

 میانجی تعهد سازمانی می باشد.
 مطورح فساد از گوناگونی تعاریف نگرشها، حسب بر گوناگون ممجوا در

 کوردن معنای نقض فرانسوی ب  ریش  لاتینی از فساد کلم  .است شده

 موی می شود نقض یا شکست  ک  است. آنچ  شده گرفت   شکستن  یا

 باشود. در اداری مقوررات ویوا اجتماعی یا اخلاقی رفتار شیوه ی  تواند

 را کسوی لاماننود، گزنود، مو مختلفوی معانی ،فساد برای فارسی زبان

 شوده سوتم و زیوان رکور و گرفتن، ستم،تباهی،بدکاری، شرارت، ظلوم

 (.11است)

 هوای طلبی جاه دلیل ب  ک  داند می رفتاری را برخی صاحبنظران فساد
 صوورت بو  و باشد وظیف  انجام عادی شیوه از انحراف معرف شخای،
 پوارتی ارتشوا، قبیول از اعموالی دادن انجام و مقررات قوانین و از تخلف

 براسواس فسواد (. از دیدگاه دیگوری13کند) می تجلی اختلاس و بازی

ایون  بو  کارمندان، تامیم در و خانوادگی اجتماعی هایوابستگی نقش
 اداری هایتاومیم اتخار در دولتی مسئول و کارمند ی  ک  است معنا

 اجتمواعی و خوانوادگی علایق و  روابط و یا 5شخای منافم تأثیر تحت

 (.14می شود) فساد مرتکب مسیر این از گرفت ، قرار
 یوا انحوراف از گونواگون موارد ب  اداری فساد ک  دارند محققان عقیده

 قابل شغلی موقعیت و مقام از نامشرو  استفاده و شخای قدرت اعمال

(. فساد اداری بر تجاوز و تخطی از قوانین توسط مقامات 15است) اطلاق
ولتی تأکید داشت  و از لحاظ ماهیتی، کاملاً قانونی و ب  دلیول سوادگی، د

دارای مزایای تحلیلی هستند. رایوج تورین تعریوف فسواد از منظور اداره 
این است ک  فساد، رفتار برخاست  از وظایف رسمی ی  عامول  6عمومی

دولتی، ب  خاطر منفعت شخاوی)اعم از پسوت، پوول، شوهرت و غیوره( 
  (.16است)
اد در نظام اداری در اثر تخلفات مکرر و مسوتمر کارکنوان بو  وجوود فس
آید و جنب  ای فراگیر دارد ک  آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار می

ترین آنها عبارتنود دارد. این تخلفات انوا  گوناگونی دارند ک  رایجباز می
نوت خوواری، از: فساد مالی)ارتشاء، زیادستانی، اختلواس، کلواهبرداری، را

فساد مالیاتی و مانند آنها(، فسواد رفتارهوای اداری)اسوتفاده شخاوی از 
اموووال دولتووی، اسووراف، کووم کوواری، توورع خوودمت در سوواعات اداری، 
خویشاوندگرایی و مانند آنها( و فسواد قانونی)فسواد در فوروش امووال و 

هوای املاع دولتی، تبانی در معاملات، فساد در صدور مجوز برای فعالیت
 (.6بخش خاوصی و مانند آنها()

تحقیقات انجام شده پیراموون عوامول مووثر بور فسواد اداری بو  نقوش 
 اعتقادات و جهت گیری معنوی در کاهش فساد اداری صح  گذاشت  اند

 (. 17و 6)
نیاز انسان ب  معنویت قدمتی ب  عمر تاریخ دارد، زیرا بشر از همان آغواز 

کورده گاه قدرتمند احساس نیاز می زندگی خود ب  حامی و مقتدر و تکی 
ی از باورها شامل مشارکت، سنت، اافت است.  معنویت، سیستم سازمان ی

ی اخلاقی، رسومات، مشارکت در ی  جامع  معنوی برای اعتقاد هاارزش
(. لینسکی معنویت را مجموع  6تر ب  خدا یا ی  قدرت برتر است) راسخ

انود کو  سرنوشوت فورد را شوکل دعقایدی درباره طبیعت نیروهایی می
شووند. دهند و اعمالی ک  در نتیجو  توسوط یو  گوروه پذیرفتو  میمی

و جوو بورای معنوا و  جست»کند:پارگامنت معنویت را اینگون  تعریف می
در ایون تعریوف، سو  واکه کلیودی «. شوودارزشی ک  مقدس شمرده می

ین است ک  و جو و مقدس. در اینجا فرض بر ا وجود دارد: ارزش، جست
شان ارزش و معنا داشت  باشد.  روند ک  در زندگیمردم در پی چیزی می

هوا همچنین در این تعریف از معنویت، بر این تکی  شده است ک  انسان 
و جوی ارزش و اهمیت  مدار هستند و در جست موجوداتی فعال و هدف

 (. 18باشند)می 
بو  سواختار روابوط و  ی مرجعیت بخشیدنب  منزل  7گیری معنویجهت

مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابط  انسان با خدا تعریف شده 
آورد کلوی (. در همین راستا، مقاود از جهت گیری معنووی روی9است)

شخص ب  تعالیم و آموزه های معنوی است ک  در ارتبوا  بوا موجوودی 
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را در  ی از اعتقووادات، اعمووال و تشووریفات خووا امجموعوو متعووالی 
(. آلپوورت بحثوی بوا 19چهارچوب معنویت در زندگی شوامل موی شوود)

عنوان جهت گیری معنووی درونگرایانو  و برونگرایانو  را مطورح کورده 
است. وی بر این باور است کو  در جهوت گیوری معنووی برونگرایانو ، 
معنویت برای اهوداف غیور معنووی اسوتفاده موی شوود )ماننود حمایوت 

گرایانو ، یوت(، بنوابراین در جهوت گیوری بوروناجتماعی و احساس امن
ی برتور از هواارزشمعنویت ب  صورت ابزاری برای دستیابی ب  اهداف و 

معنویت انگاشت  شده است، همچون مقابل  بوا مشوکلات و یوا پیشورفت 
مداری بیرونی ابعاد غیر روحانی و زنودگی را بورای فورد، زندگی. معنویت

ید و برای ارزیابی ایمان سکولار نابالغانو  مقدم از ابعاد معنوی آن می نما
(. اما در جهت گیری معنویت درون گرایان ، معنویت 6طراحی شده است)

ب  عنوان انگیزه غالبی در زندگی اجتماعی بو  کوار موی رود. بو  تعبیور 
آلپورت جهت گیری درون گرایان ، کل زندگی را غرق در انگیزش و معنا 

ت. برای اشخا  با جهت گیری درونی می کند و الهام بخش عبادت اس
معنوی، نیازهای غیر معنوی هر چنود مهوم باشوند ولوی اهمیوت غوایی 

 (. 11کمتری دارند)
یکی از عوامل تاثیر گذار دیگر بر فساد اداری ک  خوود متواثر از نگورش 

(، 11باشد، تعهد سوازمانی اسوت)اعتقادی و جهت گیری معنوی هم می
نقوش جودی آن در عملکورد و موفقیوت ک  بر همین اساس و ب  دلیل 

(. تعهود 11سازمان مورد توج  محققان رفتار سازمانی قرار گرفتو  اسوت)
سازمانی نوعی نگرش است ک  فرد بر اساس آن نسبت ب  ی  سوازمان 

(. بو  عبوارت دیگور، تعهود 5خا  احساس هویت و وابستگی می کند)
  سوازمان سازمانی ب  عنوان میزان احساس هویوت و وابسوتگی فورد بو

(. از نظر مفهومی تعهد سازمانی حداقل با س  مؤلف  13تعریف شده است)
قابل تشخیص است: اولاً: تعهد سازمانی اعتقاد قوی و پذیرش اهوداف و 

های سازمان را منعکس می نماید، ثانیاً: تعهود بور رفتوار افوراد در ارزش
د سوازمانی سازمان در جهت تحقق اهداف تاثیر می گذارد، و ثالثواً: تعهو

ی  تمایل عمیوق بورای ادامو  عیوویت فورد در سوازمان ایجواد موی 
 (.14کند)

ک  تعهد فرد  8صاحبنظران تعهد را ب  دو جزء تقسیم کردند: تعهد ارزشی
را ب  حمایت از اهداف سازمانی نشان موی دهود و تعهود بو  مانودن در 

ی ک  ب  تمایل فرد برای ادامو  عیوویت در سوازمان اشواره مو 9سازمان
های پیرامون تعهود سوازمانی، (. می یر و آلن برای تبیین دیدگاه15کند)

(. آنهوا در 16اصطلاحات تعهد عاطفی و تعهد مسوتمر را بو  کوار بردنود)
تحقیقات بعدی تعهد تکلیفی یا هنجاری را ب  عنووان جوزء سووم تعهود 

بو  وابسوتگی احساسوی کارکنوان بو   11(. تعهد عاطفی17مطرح کردند)
حساس هویت کردن ب  واسط  عیویت در سوازمان، و درگیور سازمان، ا

بو   11شدن آنان در فعالیت های سازمان اشاره موی کنود. تعهود مسوتمر
(. 18های مربو  ب  تورع سوازمان دلالوت دارد)آگاهی کارکنان از هزین 
نیز، احساس تکلیف و التزام فرد بورای ادامو   11تعهد تکلیفی یا هنجاری
 (.19ا منعکس می نماید)شغل خود در سازمان ر

دهد ک  بور اسواس آن مدل مفهومی تحقیق را نشان می 1شماره  نگاره
 فرضیات تحقیق ب  شرح زیر تدوین گردیدند:

 
 : مدل مفهومی تحقیق8نگاره 

 

 روش
روش، توصویفی از شواخ  از نظور  کاربردی،حاضر از نظر هدف پژوهش 

جامع  آماری این پوژوهش، کلیو  کارکنوان ادارات  همبستگی می باشد.
نفر از این  174ی ب  تعداد  آماردولتی شهر سیرجان می باشند ک  نمونۀ 

ای تاادفی انتخاب و پرسشونام  تحقیوق در میوان جامع  با روش طبق 
پرسشنام  برگشت داده شوده موورد تجزیو  و تحلیول  158آنان توزیم و 

زن بودنود.  7/47درصود مورد و  3/51مطالع  قرار گرفتند. از نمون  مورد 
 41تا  31درصد مربو  ب  محدوده  3/41بیشترین دامن  سنی با فراوانی 

درصود مربوو  بو   6/56سال بود. بیشترین مدرع تحایلی با فراوانوی 
تا  6درصد ب  دامن   8/19کارشناسی و بیشترین سابق  خدمت با فراوانی 

 سال تعلق داشت.  11
( 6ای)گویو  15پرسشونام   های مورد نیواز از سو ی دادهآورجهت جمم

جهت سنجش ادارع از فساد مالی، رفتارهای اداری و قانونی، پرسشنام  
 14گیری معنووی، و پرسشونام  ای آلپورت برای سنجش جهتگوی  11

یر برای سنجش تعهد سازمانی کارکنوان اسوتفاده شود. سوالی آلن و می
 تایی لیکرت طراحی شدند. 5طیف  ها بر اساسهم  پرسشنام 

ها بو  صوورت تاوادفی سواده در اختیوار برای بررسی پایایی، پرسشنام 
نفری از کارکنان جامعۀ هدف قورار گرفوت. ضورایب  41نمونۀ مقدماتی 

بورای  SPSSافزار آماری آلفای کرونباخ محاسب  شده با استفاده از نرم
ی پایوایی ایگوو CRنمونۀ مقدماتی، و نیوز شواخص پایوایی ترکیبوی 

(. توضیح آنک  بر اساس قواعد، برای هر دو 1مناسب سنج  بودند)جدول 
نشان دهنده پایایی قابول قبوول ابوزار  7/1شاخص فوق مقدار بزرگتر از 

 (.31ها می باشد)گردآوری داده

 : ضرایب پایایی و همبستگی متغیرها8جدول 
آلفای  متغیر

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

8 2 3 

   1 89/1 87/1 گیری معنویجهت

  1 488/1 91/1 94/1 فساد اداری

 1 514/1 451/1 86/1 91/1 تعهد سازمانی

 
ها از تحلیول عواملی تاییودی همچنین برای بررسوی روایوی پرسشونام 

استفاده شد ک  صورتی از اعتبار سازه است. شاخاهای مربو  ب  برازش 
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ستای تحلیل عاملی تاییودی مدلهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق در را
ها داشتند و ایون بو  معنوی در هر س  مدل نشان از برازش مناسب مدل

ها می باشد. در این تحقیوق بورای تجزیو  و روایی قابل قبول پرسشنام 
ها و تایید یا رد فرضیات از روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل داده

 ده است.استفاده ش 8/8با کم  نرم افزار لیزرل نسخ  
 

 یافته ها

 معنواداری اعوداد و اسوتاندارد ضرایب از فرضیات رد یا تأیید منظور ب 

 هموان لیوزرل افوزار نورم در معناداری عدد از منظور .می شود استفاده

 بورای تفواوت کو  این  با باشد می SPSS نرم افزار   در sigمفهوم 

یوا  96/1 از بزرگتور بایود آن معنواداری عودد ضریب، ی  بودن معنادار
 باشد بزرگتر  96/1از  چقدر هر باشد. عدد معناداری  -96/1کوچکتر از  

 وابسوت  متغیر روی اثر قویتری مستقل متغیر ک  است آن نشان دهنده

باشود، هور چو  بوار بارهوای عواملی می استاندارد ضریب از دارد. منظور
ده عاملی بزرگتر و ب  عدد ی  نزدیکتر باشد، یعنوی متغیور مشواهده شو

 معنای ب  )سؤال( بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید و

 مقودار ایون اگور اسوت. وابست  متغیر بر مستقل متغیر بیشتر اثرگذاری

باشد خووب و اگور بالوای  6/1تا  3/1باشد، متوسط اگر بین  3/1کمتراز 
 (.31باشد عالی است) 6/1

 
مقادیر معناداری حاصل ازالگویابی معادلات  :2نگاره 

 ساختاری پژوهش
 

گیری معنوی و فساد اداری اعداد معناداری بین جهت 1با توج  ب  نگاره 
می باشوند کو  چوون  -44/1، بین تعهد سازمانی و فساد اداری  -66/4

است و همچنین اعداد معناداری بین جهت  -96/1این مقدار کوچکتر از 
می باشد ک  ایون مقودار بزرگتور از  65/4تعهد سازمانی  گیری معنوی و

گیری معنوی با فسواد اداری بوا می باشد بنابراین رابط  بین جهت 96/1
 دار می باشد.نقش میانجی تعهد سازمانی معنی

 

 
: مقادیر ضرایب استاندارد شده حاصل از الگویابی 3نگاره 

 ژوهشمعادلات ساختاری پ
 

دار است، گیری معنوی با فساد اداری نیز معنیهمچنین رابط  بین جهت
گیوری معنووی و فسواد و ضریب استاندارد بین جهوت 3ک  طبق نگاره 

( این رابط ، قوی و ب  صورت معکوس می باشود. رابطو  -61/1اداری )
گیری معنوی با تعهد سازمانی نیوز مسوتقیم اسوت. همچنوین بین جهت

 -31/1ضریب استاندارد بین تعهد سازمانی و فساد اداری   3طبق نمودار
می باشد نشان از رابط  قوی  6/1و  3/1می باشد ک  چون این عدد بین 

 و معکوس تعهد سازمانی با فساد اداری دارد. 
ارائو  شوده  1خلاص  نتایج الگویابی معادلات ساختاری در جدول شوماره 

 است:

 معادلات ساختاری : نتایج الگویابی2جدول شماره 
 رابطه نتیجه اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم  tارزش  روابط متغیرهای تحقیق

 معکوس تایید -61/1 - -61/1 -66/4 فساد اداری -گیری معنویجهت

 مستقیم تایید 56/1 - 56/1 65/4 تعهد سازمانی -گیری معنویجهت
 معکوس تایید -31/1 - -31/1 -44/1 فساد اداری -تعهد سازمانی

 معکوس تایید -16/1 -31/1*56/1=-16/1 -  فساد اداری -تعهد سازمانی -گیری معنویجهت
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شاخص های برازش مدل در الگویابی معادلات  3در جدول شماره 
شود مدل تحقیق از ساختاری ارائ  شده است. همانطور ک  ملاحظ  می

ص ها برآورده شده برازش مناسبی برخوردار است و سطح پذیرش شاخ
 .است

 

 های برازش مدل پژوهش: شاخص3جدول 
 χ2/df RMSEA GFI RMR CFI IFI NFI NNFI متغیر

 94/1 94/1 96/1 96/1 133/1 97/1 168/1 19/1 شاخصهای مدل

 >91/1 >91/1 >91/1 >91/1 <5/1 >91/1 <1/1 <5 سطح مناسب

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه

 
هور چو  از  dfӼ/ 2، شواخص 3با توج  ب  مقادیر شاخاها در جودول 

کوچکتر باشد دارای برازش بهتری است. مقدار ب  دسوت آموده  5مقدار 
 می باشد. بنابراین قابل قبول است. 5ک  مقداری کوچکتر از  19/1برابر 

)میانگین مجذور خطاهای مدل( این شاخص  RMSEAشاخص دیگر 
اس خطاهای مدل ساخت  می شود. زمانی ک  مقدار این آماره کمتر بر اس
باشد نشان می دهد ک  مدل از برازش خوبی برخوردار است. در  15/1از 

 18/1باشد برازش قابل قبول و اگر بوین  18/1تا  15/1صورتی ک  بین 
باشود بورازش ضوعیف  1/1باشد برازش متوسط و اگر بزرگتور از  1/1تا 

و کووچکتر  168/1با توج  ب  اینک  مقدار ب  دست آموده (. 31، 31است)
کنود. شواخص می باشد از برازش قابل قبول مدل حکایت موی 18/1از 

RMR  داشت  باشد و هور چو  بو   5/1ک  بایستی مقداری کوچکتر از
صفر نزدی  تر باشد، از برازش بهتری برخودار خواهد بود. بوا توجو  بو  

اسوت، بنوابراین بورازش مودل  133/1بر با اینک  مقدار ب  دست آمده برا
 قابل قبول و مناسب است.

هور چو  از  NNFIو  GFI ،CFI ،IFI ،NFIهمچنین شاخاهای 
بیشتر باشند مدل از برازش خوبی برخوردار است. با توج  ب  اینکو   9/1

هسوتند بنوابراین مودل تحقیوق از  9/1مقادیر ب  دست آموده بزرگتور از 
 ی باشد.برازش خوبی برخوردار م

 

 بحث
گیوری معنووی بوا فسواد این پژوهش با هدف بررسی رابط  بین جهوت

اداری با نقش میانجی تعهد سوازمانی در ادارات دولتوی شوهر سویرجان 
های این پژوهش نشان داد ک  جهت گیوری معنووی انجام گرفت. یافت 

رابط  معناداری با فساد اداری دارد. ب  این معنی کو  افوزایش در جهوت 
-معنوی باعث کاهش فساد اداری می شود ک  این نتیج  با یافت  گیری

( همخوانی دارد. تقویت جهت گیری معنوی 6،17های تحقیقات گذشت )
و ب  عبارت بهتور،  14ک  یکی از بارزترین ماادیق آن تقویت خودکنترلی

تواند عامل مهمی در کاهش رفتارهای انحرافی تقوای الهی می باشد می
(. تقوا ب  عنووان یو  17و اداری کارکنان ب  شمار آید) و تخلفات شغلی

، از قدرت بازدارنودگی و نیوروی پرتووانی برخووردار 13اصل متقن اخلاقی
است ک  انسان را از پرتگاهها حفظ و از سستی ها و خطاها باز می دارد. 
حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است ک  بودون آن امکوان 

ر منجلاب فساد و از جمل  فساد اداری بیشتر می غوط  ور شدن انسان د
 شود. 

گیوری معنووی رابطو  های این پژوهش جهوتهمچنین بر اساس یافت 
مثبتی با تعهد سازمانی دارد. ب  عبارت دیگر اگور جهوت گیوری معنووی 
افزایش یابد تعهد سازمانی نیز افزایش پیدا می کند ک  نتایج این تحقیق 

گیری معنووی)بیرونی و قبلی ک  نشان داد جهتهای پژوهشهای با یافت 
درونی( با تعهد سازمانی دبیران دوره راهنمایی شهر همدان رابط  معنوی 

 (. 33داری دارد، منطبق است)
این تحقیق نشان داد ک  تعهد سازمانی رابط  منفی با فسواد اداری دارد، 

سوازمان یعنی با افزایش تعهد سازمانی کارکنان، میوزان فسواد اداری در 
کاهش پیدا می کند. کارکنان با تعهد بالا مایل هستند هویوت خوود را از 

ای داشت  سازمانشان کسب کرده و در محیط کاری خود مشارکت فعالان 
در این راستا آنان از هر گون  اقدامی ک  دستیابی بو  اهوداف  (.34باشند)

ان بو  کنند. زمانی کو  تعهود کارکنوسازمان را مخدوش سازد پرهیز می
سازمان پایین باشد آنها برای برطرف کردن نیازهای خود با سوءاسوتفاده 
از امکانات دولتی برای رسیدن بو  نتوایج غیور اداری موجبوات تخریوب 
مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون، کاهش احتورام بو  قوانون، عودم 

دهوی و در یو  کلوام افوزایش فسواد اداری در پوسشفافیت و حسواب
 (. 11آورند)تی را فراهم میهای دولسازمان

ای با توج  ب  نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مدیران ادارات دولتی برنام 
منسجم جهت تقویت باورهای معنوی خوود و کارکنوان تودوین نماینود. 

های فوردی و اجتمواعی ای منسجم و متشوکل از برنامو معنویت پیکره
ها، صودمات برنامو  است ک  برخورد گزینشی و سلیق  ای در اجرای این

جبران ناپذیری ب  اعتقادات افراد وارد می آورد. مدیران بایود در متخلوق 
شدن ب  اخلاق و رفتارهای معنوی پیش قدم باشند تا تاثیر بیشوتری بور 
کارکنان خود داشت  باشند. دوری از ریاکاری و نفاق، اهتمام ورزیدن بو  

پوذیری بو  عنووان تهای معنوی مخلاان  و تقویت حس مسئولیبرنام 
ی  حس درونی ک  تاثیر بسزایی در ایجاد و تقویت جهت گیری معنوی 
و تعهد سازمانی و بالطبم آن کاهش فساد اداری دارد، می تواند سورلوح  

 عمل و اقدام مدیران و کارکنان ب  ویژه در ادارات دولتی قرار گیرد.
 

 نتیجه گیری
گیری معنوی و التزام بو  هتنتایج این تحقیق نشان دادند مادامی ک  ج

اصول اخلاقی مورد توج  کارکنان و مدیران سازمانها قرار نگیرد، مبوارزه 
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با فساد اداری ب  ویژه در ادارات دولتی با پیشرفت قابول تووجهی روبورو 
تواند فسواد اداری را کواهش گیری معنوی مینخواهد شد. ارتقای جهت

ر مستقیم از طریق رابطو  بوا دهد. این رابط  ب  دو صورت مستقیم و غی
تعهد سازمانی کارکنان اتفاق می افتد. نتایج این تحقیق موید نقش مهم 

 در کاهش فساد اداری می باشند. 15پایبندی ب  اخلاق و اصول اخلاقی
 

 ملاحظه های اخلاقی
با علم ب  اینک  انجام پژوهش ب  ویژه در ارتبا  با مقولو  فسواد اداری و 

منو  ب  اخذ مجوز از سازمانها بوود، قبول از توزیوم جهت گیری معنوی، 
ها با حراست سوازمان همواهنگی هوای لوازم بو  عمول آمود. پرسشنام 

ها و انتظارات مشارکت کنندگان، بو  همچنین با عنایت ب  حقوق، ارزش
همراه پرسشنام  اهداف تحقیق تبیین شد و پژوهشگران متعهد شدند ک  

دهنودگان و بوا رعایوت رکر نام پاسوخ های تکمیل شده بدونپرسشنام 
 داری در نزد آنان نگهداری خواهد شد.اصل امانت

 

 سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود فرض می دانند از کلی  مدیران ادارات دولتی 
سیرجان و کارکنان محترم این ادارات ک  در تحقق این پژوهش نقش 

 تعیین کننده ای داشتند، تقدیر و تشکر ب  عمل آورند.
 

 هنام واژه
 Public trust .1 اعتماد عمومی

 Administrative corruption .2 فساد اداری
  Ethical behavior.3 رفتار اخلاقی

 Organizational commitment .4 تعهد سازمانی
 Individual interest .5 منفعت فردی
 Public administration .6 اداره عمومی

 Religiousness .7 جهت گیری معنوی

 Value commitment .8 تعهد ارزشی

9. Commitment to stay in organization 

 تعهد ب  ماندن در سازمان
 Affective commitment .10 تعهد عاطفی

 Continuance commitment .11 تعهد مستمر

 Normative commitment .12 تعهد هنجاری
 Certain ethical principle .13 اصل متقن اخلاقی 

 Self-controlling .14 خودکنترلی

 Ethical principles .15 اصول اخلاقی
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