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  فساد اداریرابطه ی تأمین معیشت کارکنان با میزان  بررسی

 دولتی  و  در ادارات اجرایی
 

 دکتر محمد تقی امینی  

 استان تهران پیام نور مرکزی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه

 پیمان ملکی

 مدیریت استراتژیک  کارشناسی ارشد 

 

 

 چکیده

 

که عوامل معیشتی می باشد  در ادارات دولتی بروز فساد اداریعوامل موثر بر  مهمترین یکی ازدر پژوهش حاضر 

 از بیماریهای مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود ، فساد یکیمورد بررسی قرار میگیرد، 

ت فساد اداری نیز در نتیجه ی تعامال یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر، شکل سازمان یافته به خود گرفتند،

این نگرانی همچنان در سازمان ها ادامه دارد و به ویژه امروزه  درونی و تعامل با محیط، از متن سازمان ظهور کرد.

در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر، نزد سازمان های اجرایی،دولتی به موازات گسترش فعالیتهای 

ان را بر آن داشته تا به شکل جدیدتر به این مسئله مهم مردم از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار شده و آن

به سوء استفاده از موقعیت اداری برای نیل به اهداف شخصی و یا  فسادهای اجرایی، دولتی در سازمان  بیندیشند.

تالش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی و همچنین سود خصوصی به بهانه سود عمومی و یک رفتار 

  .ی استضد اجتماع

در این تحقیق سعی داریم که یکی از عوامل بوجود آورنده فساد اداری که عوامل معیشتی می باشد را بررسی کرده 

مذکور موثرند یا خیر و در نهایت  های که آیا عوامل معیشتی بر بروز فساد اداری در سازمان و شناسایی کنیم

 م.یو مرتفع نمائ ، نتیجه گیری،  عوامل را اولویت بندی

 

 واژگان کلیدی:

 کارکنان معیشت –فساد اداری 
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 مقدمه

 

فساد اداری در بیشتر کشورها و در سازمان های مختلف وجود دارد کمتر کشور و جامعه ی انسانی را می توان 

 سراغ گرفت که از این پدیده ی شوم ،غده ی سرطانی و بیماری مزمن مبرا باشد.

ترین ترین اشکال فساد پدیده ای است که نه بر زمان خاصی تعلق دارد و نه به فساد اداری بعنوان یکی از رایج

جامعه خاصی مربوط میشود و هنگامی که زمینه ی مساعد برای توسعه و ترویج آن فراهم گردد هزینه های اضافی 

 سنگین و سهمگینی را به کشور و  جامعه  و دولت تحمیل میکند.

د  را سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منافع شخصی بنا به تعاریف مختلف میتوان فسا

تعریف کرد و در مجموع میتوان گفت که فساد اداری تالشی برای به دست آوردن پول و ثروت ،مقام و در نتیجه 

ه از قدرت از طریق غیر عرف و قانون و به دست آوردن سودی برای خود تحت عنوان سود عمومی و سوء استفاد

مقام های دولتی برای منافع شخصی بوده و میتوان از آن بعنوان یک رفتار هنجار شکن نام برد ؛ و همچنین این 

بیماری را میتوان به صورت دادن رشوه و یا زیر میزی برای تحریک کردن فرد به تخلف و تخطی از قانون تعریف 

 کرد.

بارزترین مصادیق آن فساد اداری است و از دو کلمه فساد و  و در تکمیل جمله قبل باید گفت که فساد که یکی از 

 .اداری بوجود آمده است غالبا رشاء و ارتشاء و اختالس و کارشکنی و تعلل در امور ارباب رجوع را شامل می شود

با تحقیقات انجام گرفته مشخص شده است که دنیای امروز جامعه مصرفی لقب گرفته و رشد بی رویه نیازهای  

ی و گرایش انسان ها به برطرف نمودن هر چه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتر گرفته و در این میان پول ماد

حرف اول را برای برطرف نمودن این نیازها میزند برای انسانی که امکان افزایش حقوق و  درآمد بیشتر برایش 

،چه راهی وجود دارد که او بتواند به رفع  میسر نیست و راه های مشروع کسب درآمد بیشتری نیز بر او وابسته است

نیازهای رو به رشد زندگی فائق آید؟تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و  درآمد افراد جامعه بویژه 

کارکنان ،حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر ،نه تنها سطح درآمد 

سطح نیازهای مادی غلبه کند ،بلکه از حرکتی نزولی)نسبت به رشد نیازهای مادی( برخوردار شده  نتوانسته به

 است . 
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شایان ذکر است فساد اداری نه تنها عدالت و حق شهروندان را نقض میکند بلکه برای رشد و توسعه کشور  نیز 

 و حداقل دامنه ی آنرا کاهش داد.زیانبار است اما برخالف تصور افراد بدبین میتوان با آن مبارزه کرد 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در راستای وظایف خود که اهم آن های اجرایی،دولتی استان ها  سازمان ل حاضر به موازات گسترش فعالیتدر حا

است و از  انجام هر چه بهتر وظایف محوله در جهت پیشبرد اهداف و چشم انداز کشور جمهوری اسالمی ایران

محدود شدن نقش آفرینی اخالقیات در زندگی بشر و بنابراین کمرنگ شدن احساسات و ارزش های  طرفی

دیگری مورد توجه  مقوله فساد اداری بیش از هر زمان ،تیاراتی که به پرسنل تفویض میشودوفادارانه نسبت به اخ

محوله ی خود به ناچار بایستی توجه به منظور ادامه هر چه بهتر وظایف  ها بویژه که این سازمان ،قرار گرفته است

مخصوصا که در جامعه ی ما به عنوان تنها نمونه ی عملی نظریه  بیش از پیشی به این بیماری مزمن بنماید،

این  ،ورهای مذهبی ملت پی ریزی شده استدولت/مذهب که اساس نظام بر محور ارزش ها و مشروعیت آن بر با

خواهد شد لذا در باب اهمیت موضوع تحقیق ذکر این نکته کفایت خواهد پدیده از حساسیت ویژه ای برخوردار 

در حال حاضر رفع مظاهر مختلف  ها کرد که یکی از بزرگترین دغدغه های مسئولین و مدیران دلسوز این سازمان

در اکثر  تخلفات اداری به طور گسترده ،تحقیقات اخیر نشان داده است که اوال فساد از جمله فساد اداری می باشد.

الت اداری و تضییع حقوق تخلفات اداری نه تنها از نظر نقض عدثانیا،  کشورهای در حال توسعه وجود دارد.

، بر خالف تصور بلکه از نظر رشد و بهبود وظایف سازمان نیز برای جامعه به شدت زیان آور است و ثالثا ،شهروندان

 (741::83:)الوانی، ساد یا حداقل کردن دامنه آن وجود دارد.روش های موثری برای کنترل این ف ،بسیاری از افراد

زیان بار بودن و قابل کنترل بودن فساد اداری ملزم خواهیم  ،این سه واقعیت یعنی فراگیر بودن بنابراین با پذیرفتن 

چنین  .ریمشد که در جهت کاستن از دامنه فساد و زیان های ناشی از آن به اقدامات جدی تر و اصولی تر روی بیاو

اقدام نمودن در  ،و جامع مسئله و به تبع این شناختالزمه اش شناخت دقیق  اقداماتی گر بخواهد اثر بخش باشد،

 ودن و ریشه کن ساختن آن می باشد.مجهت کمرنگ ن

 

 تحقیق فرضیه های  
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 دارد.مذکور رابطه  های در فساد اداری سازمان های دولتیالف( عوامل اقتصادی کارکنان سازمان 

 مذکور رابطه دارد. های در فساد اداری سازمان های دولتیب( عوامل رفاهی، خدماتی کارکنان سازمان 

 .در فساد اداری سازمان مذکور رابطه دارد های دولتی ج( عوامل فرهنگی، اجتماعی کارکنان سازمان

 

 تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه

 

معه با سایر جوامع متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز این ارزش ها در ارزش های فرهنگی و اخالقی هر جا

طول زمان تغییر میکند .برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم 

که از دید مردم مصداق فساد را میابد  تعریف کرد .در این راستا اقدامی )در چارچوب فعالیت های اداری و دولتی (

در این نوع قرار دارد .مشکل مهمی در اینگونه تعاریف  2و نای  :جامعه غیر اخالقی و مضر باشد.تعاریف مک مولن

وجود دارد ،این است که غالبا دیدگاه مردم یکسان نیست .در خصوص رفتار اداری ،به طور قالب ،دیدگاه نخبگان 

دارند.با توجه به این اختالف ها یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن  سیاسی و  توده های مردم با یکدیگر اختالف

 (10:1375فساد اداری را به سه گونه سیاه،خاکستری و سفید تقسیم میکنند.)حبیبی ، 7هیمر

 

 فساد اداری سیاه

 

ریافت کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود برای مثال،میتوان از د

 رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

 

 

 فساد اداری خاکستری

 

                                                           
molenMak 1 

nay2 
Hiden_himer3  
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ر مورد آن بی تفاوت هستند .مثال کوتاهی کارمندان ن منفور است،اما توده های مردم دکاری که از نظر اکثر نخبگا

و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید  در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندان برخوردار نیستند

  بودن آنان معتقد نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فساد اداری سفید

 

کاری که ظاهرا مخالف قانون است،اما اکثر اعضای جامعه )نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی (آنرا آنقدر مضر و با 

ز موارد نقض مقرراتی است که در اثر اهمیت نمیدانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند .برای مثال ،چشم پوشی ا

 تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند.

 

 تعریف فساد بر اساس منافع عمومی

 

را گروهی از اقدامات کارمندان و مسئوالن دولت میدانند که اوال به منافع عمومی برخی از محققان فساد اداری 

رساندن فایده به عامل )کارمند اقدام کننده (یا به شخص ثالثی که عامل را برای  لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام آن

 باشد. انجام این اقدام اجیر کرده است،
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مدعی است که هر جا صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی می باشد ،بر اثر :بر اساس این کار ،کارل فردریچ 

ام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد این فرد به منافع عمومی دریافت رشوه ای نقدی یا جنسی اقواء شود و بر انج

 (:78::24گیوریان،زیان رسانده است.)

م نظام نیز چنین اظهار میدارد که یکدستگاه فاسد سبب ایجاد اختالل در تما 7و اچ.دی.السون 2آرتولد روگو

 ی میگردد .اجتماع

ستیم که ممکن است همه اقشار مختلف جامعه در مورد ن تعریف همانند تعریف قبلی ،با این مشکل مواجهه هدر ای

منافع عمومی برداشت یکسانی نداشته باشند .تضاد بین طبقات مختلف اجتماعی نظیر کارگران و صاحبان سرمایه 

ممکن است سبب شود اقدامی که از نظر یک گروه موافق منافع عمومی تلقی میشود ،از نظر گروه دیگری مضر و 

 عمومی باشد .مغایر با منافع 

گروه اول  گری از دیدگاه صاحبان صنایه و کارگران یکسان تعبیر نمیشود.ربرای مثال ،قانون ممنوعیت اعتصابات کا

،اجرای این قانون را برای حفظ نظام و جلوگیری از اخالل در روند ضروری میدانند در حالی که گروه دوم ،آنرا 

 (781::9:آتشک،). و جلوگیری از افزایش حقوق آنان تلقی میکنند ابزاری برای استثمار هر چه بیشتر کارگران

ی که دست بعضی از اشخاص را باز ولت ایجاد کرده است می جوید شرایطفساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که د

ی هستند میگذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی از دستگاه های دولت

 ،امتیازهایی به دست آورند.

 (748::27سلیمی،) .این رشوه غالبا بعنوان هدیه داده میشود

 

 پژوهش این  روش تحقیق در 

 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که بارویکرد به بررسی رابطه بین تامین معیشت کارکنان با فساد اداری در 

اهد گرفت روش اجرای پژوهش برمبنای روش توصیفی از نوع انجام خو  های اجرایی دولتی استان هاسازمان 

                                                           
Frred rich1  

rogo2  

H.d.lason3  
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پیمایشی است دراین پژوهش عوامل ساختاری از قبیل عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی در سازمان  و 

 عوامل خدماتی و رفاهی درسازمان به صورت جزء به جزء توصیف خواهد شد .

و به شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری  در روش توصیفی آنچه هست توصیف وتفسیر می شود

زمان حال تمرکز دارد هر چند غالبا  آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد این روش در درجه اول بر

د مورد بررسی آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود در رابطه با ساختار و فساد اداری مربوط می شون رویدادها و

قرار می دهد تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت 

 فعلی موضوع پژوهش می شود .

یا تبیینی  ن جهت پیمایشی است که یک تحقیق اجتماعی است وهدف آن اکتشافی توصیفی وآاین پژوهش از 

می ازداده ها ه استفاده می شود مشخصه روش پیمایشی مجموعه ساختمند با نظاست که عمدتا در آن از پرسشنام

با کنار هم گذاشتن این اطالعات به مجموعه ساختمند  وری می شود ون برحسب متغیر گردآاست که هر مورد از آ

 ازداده ها می رسیم .

ر آزمایشی است که هدف آن روش دیگر در انجام این پژوهش روش میدانی است مطالعه میدانی بررسی علمی غی

  .چگونگی تعامل بین متغیرهای ساختار واقعی درشرایط مورد بررسی است کشف روابط و

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل

رفاهی تأثیر گذار بر عوامل معیشتی -اجتماعی و خدماتی -همبستگی اسپیرمن بین سه مؤلفه اقتصادی، فرهنگی

آمده است. ذیل ر جدول داری همراه با مقادیر سطح احتمال آن دو میزان فساد ا های مذکورکارکنان سازمان 

اجتماعی منفی و معنی دار بود. همبستگی  -همبستگی میزان فساد اداری با وضعیت اقتصادی و وضعیت فرهنگی
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میزان فساد اداری با وضعیت خدمات رفاهی منفی بوده ولی معنی دار نبود. همبستگی بین سه مؤلفه اقتصادی، 

معنی دار بود  های یاد شدهرفاهی تأثیر گذار بر عوامل معیشتی کارکنان سازمان -اجتماعی و خدماتی -فرهنگی

(P<0.05( بیشترین ضریب همبستگی .)بین مؤلفه خدماتی و رفاهی و مؤلفه فرهنگی و اجتماعی بود. 888/1 ،)

 گی و اجتماعی بود. ( بین مؤلفه فساد اداری و مؤلفه فرهن-94/1:ترین همبستگی معنی دار )پایین

 

 

 

 

 

 رفاهی-اجتماعی و خدماتی -همبستگی اسپیرمن بین سه مؤلفه اقتصادی، فرهنگی

 

 
اقتصاد

 ی

 فرهنگی

و 

 اجتماعی

خدماتی 

 و رفاهی  

فساد 

 اداری

اقتصاد

 ی
: 

23:/1 

P=0.00
9 

721/1 

P=0.00
6 

:8/1- 

P=0.00
1 

فرهنگ

ی و 

اجتماع

 ی

 : 
888/1 

P=0.00
2 

:94/1- 

P=0.00
2 

تخدما

ی و 

 رفاهی  

  : 

1:4/1- 

P=0.72 

فساد 

 اداری
   : 

 

 

 رتبه بندی مؤلفه ها از نظر اهمیت
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به روش فریدمن انجام  های اجرایی دولتیرتبه بندی سه مؤلفه تأثیر گذار بر عوامل معیشتی کارکنان سازمان 

رفت. مؤلفه خدماتی و رفاهی گرفت. بیشترین اهمیت مربوط به مؤلفه اقتصادی بود که در رتبه اول اهمیت قرار گ

در رتبه دوم اهمیت قرار گرفت. در نهایت مؤلفه فرهنگی و اجتماعی در رتبه سوم قرار گرفت. این رتبه بندی بر 

 (P=0.0012X ,228.5=اساس آزمون مربع کای معنی دار بود )

 

 فرهنگی و اجتماعی <خدماتی و رفاهی <اقتصادی

 

 

 تحلیل رگرسیون

 

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  و در نظر گرفتن فساد اداری به عنوان متغیر وابسته و مؤلفه تحلیل رگرسیون با

اده های استاندار شده انجام شد. توزیع فراوانی د قل به روش پیش روندهخدماتی و رفاهی به عنوان متغیرهای مست

  نرمال بود
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 شده دتوزیع نرمال داده های استاندار

 
 

 

با دارا  7تجزیه واریانس رگرسیون و مقادیر ضرایب همبستگی و تشخیص مدل آمده است. مدل  ذیلدر جدول 

بودن باالترین ضریب تشخیص تصحیح شده و معنی دار بودن مدل، بهترین مدل بدست آمد. در این مدل هر سه 

معادله خطی  و اجتماعی و خدماتی و رفاهی دخالت داشتند. بر این اساس فرهنگی، اقتصادیمؤلفه عوامل 

 رگرسیونی به شرح ذیل بدست آمد:

 

 = فساد اداری 928/7 -184/1)اقتصادی( -1/:و اجتماعی( فرهنگی) -183/1)خدماتی و رفاهی( 

 

 

 

 تجزیه واریانس رگرسیونی و مقادیر ضرایب همبستگی و تشخیص مدل
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 مدل     
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
F Sig. R 2R 2R dAdjuste 

: 

 1/:11 2:/3: :/1:3 : :/1:3 رگرسیون

   148/1 728 13/23 باقیمانده 177/1 179/1 8/1:

    721 14/24 کل

2 

 1/:111 7/4 98/1 2 :/8 رگرسیون

   147/1 727 3/29 باقیمانده 187/1 188/1 1/:22

    721 14/24 کل

7 

 1/:111 94/3 921/1 7 :/8 رگرسیون

   1/:14 722 2/29 باقیمانده 114/1 193/1 214/1

    721 14/24 کل

 : عامل اقتصادی:مدل 

 و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی: عوامل 2مدل 

 و اجتماعی، خدماتی و رفاهی فرهنگی، اقتصادی: عوامل 7مدل  
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 همبستگی متغیرهای مستقل با وابسته در مدل رگرسیونی
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 نتیجه گیری

 

 در فساد اداری سازمان مذکور تأثیر دارد. های اجرایی،دولتیسازمان فرضیه اول: عامل اقتصادی کارکنان (  الف 

 

در فساد اداری آن سازمان معنی دار و منفی بود های مذکور همبستگی بین عامل اقتصادی کارکنان سازمان 

(P<0.05به طوریکه با بهبود وضعیت اق .)یابد. این مؤلفه نسبت به تصادی کارکنان، میزان فساد اداری کاهش می

های مورد بررسی دارای همبستگی منفی باالتری بود. بنابر این، فرضیه وجود رابطه معنی دار عوامل سایر مؤلفه

 در فساد اداری سازمان مورد قبول واقع گردید.  های دولتی و اجراییاقتصادی کارکنان سازمان 

 در فساد اداری سازمان مذکور تأثیر دارد. اجرایی،دولتیسازمان عامل رفاهی و خدماتی کارکنان ضیه دوم: ب( فر

در فساد اداری آن سازمان  منفی بود به  های مذکورهمبستگی بین عامل رفاهی و  خدماتی کارکنان سازمان 

یابد. با این وجود رابطه این اهش میطوریکه با بهبود وضعیت رفاهی و  خدماتی کارکنان، میزان فساد اداری ک

های مورد بررسی دارای همبستگی (. این مؤلفه نسبت به سایر مؤلفهP>0.05عامل با فساد اداری معنی دار نبود )

در  های یاد شدهمنفی کمتری بود. بنابر این، فرضیه وجود رابطه معنی دار عامل رفاهی و خدماتی کارکنان سازمان 

 مورد قبول واقع نگردید.  فساد اداری سازمان

 

در فساد اداری سازمان مذکور تأثیر  های دولتی،اجراییسازمان فرضیه سوم: عامل فرهنگی و اجتماعی کارکنان پ( 

 دارد.

 

معنی  ها در فساد اداری آن سازمان های اجرایی،دولتیهمبستگی بین عامل فرهنگی و اجتماعی کارکنان سازمان 

به طوریکه با بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کارکنان، میزان فساد اداری کاهش  (.P<0.05دار و منفی بود )
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در فساد  های یاد شدهیابد. بنابر این، فرضیه وجود رابطه معنی دار عامل فرهنگی و اجتماعی کارکنان سازمان می

 اداری سازمان مورد قبول واقع گردید. 

 

 نتیجه گیری کلی

 

مذکور تأثیر معکوس و  های در فساد اداری سازمان های اجرایی،دولتیسازمان عامل اقتصادی کارکنان الف( 

 دار دارد.معنی

مذکور تأثیر معکوس داشته  های در فساد اداری سازماناجرایی،دولتی  عامل رفاهی و خدماتی کارکنان سازمانب( 

 ولی معنی دار نیست.

در فساد اداری سازمان مذکور تأثیر معکوس و لتی های اجرایی،دو عامل فرهنگی و اجتماعی کارکنان سازمانپ( 

 دار دارد.معنی

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع  

 الف: کتاب  

 (، طراحی ساختار سازمانی، تهران: انتشارات دفتر پژوشهای فرهنگی.748:اعرابی، محمد ) -:

 (، مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نشر نی.741:الوانی، مهدی ) -2

 (، مساًله فساد )ترجمه بهمن آقایی(، تهران: نشریه وثوق.748:تانزی، ویتو ) -7

 (، فساد اداری، تهران: انتشارات وثقی.749:حبیبی، نادر) -8
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 (، روش تحقیق با رویکرد برنامه نویسی، تهران: انتشارات  فوژان.:78:خاکی، غالمرضا ) -1

 ارسائیان(، تهران: انتشارات پژوهشهای فرهنگی.(، مبانی رفتار سازمانی) ترجمه علی پ734:رابینز، استیفن پی ) -9

 (، اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.739:رضائیان، علی ) -3

 (، کندوکاوها و پنداشته ها، تهران: انتشارات سهامی انتشار.748:رفیع پور، فرهاد ) -4

 می.(،زنده باد فساد،تهران:سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسال747:ربیعی،علی)-8

(، سازمان سیستمهای عقالیی )ترجمه حسن میرزایی(، تهران: انتشارات دانشگاه 741:ریچارد، اسکات ) -1:

 تهران.

 (، سازمان )ترجمه علی محمد پور(، تهران: انتشارات ترمه.742:ریچارد، هال )  -::

 (، مدیریت امور اداری، تهران: انتشارات مروارید.742:زاهدی، شهرام ) -2:

(، مدیریت رفتار سازمانی) ترجمه علی رضایی(، تهران: انتشارات تحقیقات و آموزش 741:مرهورن، جان )شر -7:

 مدیریت.

 (،  روش تحقیقی و راهنمای پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات تولید دانش.748:علی احمدی، علیرضا ) -8:

 : انتشارات تحقیقات و آموزش مدیریت.(، رهبر تحول)ترجمه احسان فقیهی(، تهران743:کاتر، جیمز ) -1:

 (، فرهنگ علوم اجتماعی )ترجمه گروه مترجمان(، تهران: انتشارات مازیار.739:گولد، جولیوس ) -9:

 (، فساد و اقتصاد )ترجمه رضا نادی(، تهران: انتشارات گروه مترجمان.734:لوئیس کوریر، پل ) -3:

 دولتی، تهران: انتشارات سمت. (، مباحث ویژه مدیریت:78:مقیمی، محمد ) -4:

 (، سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه.733:مقیمی، محمد) -8:

( ، سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی )ترجمه محسن ثالثی(، تهران: 738:هانتینگتون، ساموئل ) -21

 انتشارات وثوق.

 انی، کاربرد منابع انسانی،تهران: انتشارات امیرکبیر.( ، مدیریت رفتار سازم749:هرسی، پیتر) -:2

 (، فساد مالی، تهران: انتشارات مطالعات راهبردی.744:همدمی، ابولفضل ) -22

 ب: مقاله

 (، مفهوم فساد اداری در نظام آموزش دولتی، شماره دهم فصلنامه اخالق.781:آتشک، محمد ) -27

 وامل اجتماعی موثر بر فساد اداری، شماره دوم فصلنامه جامع.(، بررسی برخی ع:78:حقیقتان، منصور ) -28
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 (، فساد اداری و کنترل آن، شماره دوم فصلنامه منتخب.748:خداداد حسینی، حمید ) -21

 (، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری، شماره هشتم فصلنامه راهبرد.744:خلف خانی، مهدی ) -29

 (، بررسی تاثیر رابطه ی ادراک بی عدالتی در سازمان، شماره اول ماهنامه اندیشه.748:سلیمی، غالمرضا ) -23

 (، تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع، شماره پنجم فصلنامه اخالق.749:علیزاده ثانی، محسن) -24

 مه مدرس.(، بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن، شماره هشتم فصلنا748:فرهادی نژاد، محسن) -28

 (، بررسی عوامل فرهنگی و اعتقادی در فساد، شماره سوم فصلنامه مبین.748:کاظمی، نادر) -71

(، نقش رسانه های جمعی در کنترل فساد اداری، شماره پانزدهم فصلنامه مطالعات :78:گیوریان، حسن) -:7

 رسانه ای.

 ن آن ، شماره هشتم فصلنامه پژوهان.(، انواع فساد و فرایندهای گوناگو781:لطیفی، محمد حسین ) -72

(، سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسالمی ایران و ارائه 782:ملک محمدی، حمیدرضا ) -77

 الگوی چارچوب، شماره دوم مجله سیاست.

 ج: پایان نامه

قزوین : دانشگاه آزاد  (، علل فساد و کجرویهای کارمندان و مدیران اداری در ایران،738:افشاری، افسر ) -78

 اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.

(، بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری در دستگاه های اجرایی استان 749:ممزنی زاده تهرانی، مهدی) -71

 تهران، قزوین: دانشگاه آزاد اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.

(، بررسی و مطالعه ساختار تشکیالت اداری و تاثیر آن بر کاهش 741:لیرضا )نعیمی هوشمند خلیلوند، ع -79

اشاعه فساد اداری در دستگاه های دولتی شهرستان ملکان، قزوین: دانشگاه آزاد اسالمی، پایان نامه کارشناسی 

 ارشد مدیریت.

ه آزاد اسالمی، پایان نامه ( ، شناسایی عوامل موثر بر فساد اداری، قزوین: دانشگا787:یزدی ها، احمد ) -73

 کارشناسی ارشد مدیریت.
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