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 تقدیر و تشکر: 
 مراتب تشکر و سپاس گذاری خویش را تقدیم می کنم، به: 

برادران و خواهران گرانقدرم که در همه زمينه های تحصيلی مرا یاری 

 نموده اند و از خدواند متعال آرزوی توفيق را برای آنها  خواستارم. 



 

فصل اول
 کلیات

 .مقدمه 1-1
فساد اداری یکی از بيماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می 

شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعاليت های بشر شکل سازمان یافته 

سازمان ظهور به خود گرفتند،فساد اداری نيز در نتيجه تعاملت درونی و تعامل با محيط از متن 

لذا لزم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه  کرد.

 .و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشيم کن نمائيم

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از هدف اصلی این پژوهش،

ساری می باشد. روش تحقيق باتوجه به هدف از تحقيق  نان اموراقتصاد و داراییدیدگاه کارک

کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصيفی همبستگی است. در این تحقيق 

سوال می باشد  16برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 

نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام  931ه است. این مطالعه بررویاستفاده شد

و آزمون تی انجام شده است. نتایج  SPSSگرفته و تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 های تحقيق حاکی از آن است که به ترتيب متغيرهای بهره گيری از سيستمحاصل از آزمون فرضيه

، کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها، کارکنان  هيو تنب قیتشو های مناسب

خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش 

 فساد اداری تأثيرگذار بوده اند.  
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 .ضرورت بررسی موضوع در قالب یک اثر علمی1-2
از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از  امروزه فساد اداری

کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به 

عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در 

 را آن کنترل یا کنی ریشه تحليل نگردد نمی توان انتظارچارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع 

 اجتماعی، ناهنجاریهای بروز و اقتصادی توسعه در آن نامطلوب پيامدهای از و  .ساخت محقق

 در اداری فساد درباره راهکارهای مبارزه با مقاله، این اصلی آورد. بحث بعمل ممانعت اخلقی

 دوره در ها سازمان که مسائلی است مجموعه از بخشی اداری دستگاههای اجرایی است زیرا فساد

 عمدتا که دارد اشاره معضلتی به یل مسا مجموعه این. نمایند می به تجر را آن ناگزیر عمر خود

 شاید. سازد می متأثر را ها سازمان شان، آثار ولی داشته قرار سازمان از خارج در آن ریشه های

 گرفتن راهکارهای نظر در و آن بروز عوامل شناسایی اداری، فساد شيوع مهار برای روش بهترین

 قاطعيت و نگری اندیشی، جامع هم با توأم بایست می اقدامی چنين اما.  است نظارتی - کنترلی

 بروز عوامل سایر از و پرهيز فسادآور عامل یک به توجه دیگر، عبارت به.  شود انجام اجرایی

 به دارد، الوجه کثير ماهيتی که فساد اداری پدیده با باید بلکه برد، نخواهد جایی به ره عملً فساد،

 و کرده شناسایی را زنند می دامن آن بر شيوع که عواملی تمامی و نمود برخورد سيستمی صورت

از آنجا که تنظيم سياستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد  .برآمد آنها رفع درصدد بلفاصله

های اقتصادی هماهنگی در امور مالی و اجرای سياستهای مالياتی و تنظيم و اجرای برنامه همکاری

های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکاليف مربوط به امور پولی و... به گذاریو سرمایه

ی می باشد لزم دانستيم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از عهده وزارت امور اقتصاد و دارای

 دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهيم. 

در این فصل به کليات تحقيق پرداختيم. در ابتدا به بيان مسئله تحقيق سپس به اهميت و ضرورت 

مل دو قسمت فرضيه اهم و اخص می باشد و انجام تحقيق و مشخص کردن فرضيات تحقيق که شا

سپس به قلمرو تحقيق ، روش تحقيق و در نهایت به جامعه آماری تحقيق، واژگان کليدی ، را بيان 

 نمودیم.
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 . بررسی موضوعی فساد و جرایم اداری1-3
شه مسئله ای است که از دیرباز گریبانگير دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندی 9فساد اداری

بسياری از دانشمندان و متفکران سياسی راتشکيل می داده است. یعنی از زمانی که فعاليت های بشر 

شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نيز همچون جزء 

در  9لینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بيست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول

با وضوح بيشتری نمایان می شود .در نظام اداری  3و انجام اصلحات ساختاری 1نظام اداری

ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پيچيدگی بيش از 

حد ، نارسایی و نقص در قوانين و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانين و دستورات 

مقامات و رده های بال توسط ماموران و رده های مراتب پایين ، ضعف نيروی انسانی ، سازش 

کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار 

 مشاغل، ضعف سيستم مدیریت و ... .

رفتاری به روی هم تاثير گذاشته و که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای 

حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با 

مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این ميان سازمان هایی بين المللی که 

يت های خود را در این زمينه در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعال

افزایش دادند.دولت ها نيز باید از تمام راهکارهای موجود در زمينه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه 

حاکميت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود 

عنی با تدوین قوانين و مقرراتی بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.ی

که هم جنبه پيشگيرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنين با اجرای درست 

این قوانين توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از ميزان مفاسد اداری کاست ) 

 (.911-919،صص9331دعایی، 
تصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری امروزه کشور ما تشنه فعاليت اق"

مطمئن است و این همه به فضایی نيازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در 

                                                           
1 Administrative corruption 
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کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلمت ارتباطات حکومتی و 

صادی مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند. اگر امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقت

استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زیاده ء دست مفسدان و سو

خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و توليدکننده و اشتغال طلب همه احساس 

ن به استفاده از راههای نامشروع و غيرقانونی تشویق ناامنی و نوميدی خواهند کردو کسانی از آ

 خواهند شد.
و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه  1خشکانيدن ریشه فساد مالی و اقتصادی"

جانبه به وسيله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضایيه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان 

روز و رشد فساد مالی در دستگاهها پيشگيری کند و قوه قضایيه با استفاده از یافته و بی اغماض از ب

کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور 

بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راه کارهای قانونی است 

 "ظيفه نظارت بسيار مهم و کارساز است.و نيز در ایفای و

 9331اردیبهشت ماه  91ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ  3سخنان بال بخشی از فرمان 

درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بيش از یک دهه از دستور ایشان به 

 اهداف تعيين شده درباره فساد اداری نرسيده ایم.

جمهوری اسلمی ایران از ابتدای تاسيس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود نظام 

برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسيار تاکيد کرده است. در ادبيات سياسی کشورمان سابقه 

 چند پيام از بنيان گذار جمهوری اسلمی ایران و مقام معظم انقلب اسلمی وجود دارد که مبارزه

ن نظام مورد تاکيد با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کل

باشد تا با  هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می.قرار داده است

شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بين برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های 

                                                           
1-Evolution 
2- Administrative system 
3-Structure reform  
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اجتماعی سازمانی داشته باشيم اميدواریم با بررسی متغيرهای مورد پژوهش که از راهکارهای 

 مبارزه با فساد اداری ميباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابيم.

 . خلصه فصل اول1-4
 -و هدف محقق در انجام دادن یک تحقيق علمی« تحقيق فرایند رسيدن به سؤال پژوهشی است»

 پژوهشی، یافتن پاسخ پرسش هایی که در این فصل مطرح شده،می باشد.

فرایند پژوهش آغاز می شود و انتخاب موضوع یکی از  اًمسبنابراین با طرح موضوع تحقيق،ر

مراحل تدوین و اجرای فرایند پژوهشی است.سپس چگونگی تشریح بيان مسئله اولين و مهم ترین 

تحقيق مورد توجه قرار می گيرد،چرا که اگر مسئله به درستی و به روشنی مشخص 

نباشد،پاسخگویی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ادامه ضرورت و اهميت انجام تحقيق مورد 

بهبود وضع زندگی افراد،حوزه علم و سازمانی که از  توجه قرار گرفته، که تحقيق چه کمکی به

 نتایج آن بهره مند می شوند،می کند.

پس از تشریح مطالب،محقق به چگونگی صورت بندی گزاره های تحقيق)اهداف، فرضيات، 

سؤالت تحقيق( پرداخته که باید به درستی ارائه شوند.گزاره ها دامنه تحقيق را محدود و به تحقيق 

 ند و محقق را در اجرای فرایند پژوهشی هدایت می کنند.جهت می ده
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