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 چکيده
 ییعلل تخلف و جراِئم و شناسا یتا با بررس باشد یم یمبارزه با فساد و تخلف ادار یراهکارها ییشناسا ،یلیتحل یفیتوص یکردیپژوهش با رو نیهدف از ا

که  یسؤال اصل .میداشته باش یانسازم یها یاز ناهنجار دور  سالم به یا برده و جامعه نیها را از ب آن ،یشنهاداتیمبارزه با فساد و تخلف و ارائه پ یراهکارها

چه  ،یتخلف و فساد ادار دادیعوامل روشده و   وضع نیمسئله است که با کشف عوامل بروز تخلف و با استفاده از قوان نیا م،یمقاله به دنبال آن هست نیدر ا

عنوان یک راهکار قوی با ضمانت اجرایی واقعی، ایجاد رابطه   چنین انگاشت به توان یمپس  از بروز آن ارائه کرد؟ یریشگیپ یبرا توان یرا م ییراهکارها

نرخ فساد  تواند یمقانونی بین تخلفات قانونی و جرم انگاری )جرم انگاری بیشتر تخلفات اداری( آن از منظر حقوق کیفری تا حدودی  حال نیع درمحکم و 

 را در نظام اداری کاهش دهد.
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 مقدمه

 ییها دهیاز پد توان یرا م یرو فساد ادار نیبوده است، از هم یو اجتماع یانسان تیواقع کیکنون جرم و تخلف  تااز گذشته 

 یرو برا نیمواجه سازد، از هم یو با مشکل جد اندازدیکشورها را به مخاطره ب شرفتیتوسعه و پ تواند یم ییتنها  دانست که به

 قیدق یمربوطه و نظارت و اجرا نیوضع قوان رینظ ییدر تالش هستند تا با راهکارها امع، جویمشکالت نیاز بروز چن یریشگیپ

و نظارت  قیدق یاجرا یبرا ییها ها و بخش سازمان سی، با تأسرو  نیا از .جامعه خود را حفظ کنند یسالمت ادار، نیقوان نیا

 تر کنند. لذا از خود را مستحکم یو نظم ادار یسازمان گاهیجا تا، کوشند یم نیداده توسط مرتکب  به جرائم رخ یدگیو رس تر قیدق

-جرم لیاز قب نهیزم نیدر ا یمسرانه و با اقدامات متعدد تیبا فعال ،تشکیل از بدو رانیا یاسالم ینظام و دولت جمهور رو  نیا

 دیتشد رات،یقانون تعز وضعو  یقانون ریتداببه  توان یمثال م  عنوان  فساد، صورت گرفته است که به یشناس و جرم یانگار

و  یبه تخلفات ادار یدگیمسلح و قانون رس یروهایو قانون مجازات جرائم ن یارتشاء و اختالس و کالهبردار نیمجازات مرتکب

و مبارزه با رشوه در  یریشگینامه پ و آیین یمقرر در قانون مجازات اسالم ییجزا یآن و ضمانت اجرا یاصالحات بعد

مصلحت نظام و  صیمبارزه با فساد در مجمع تشخ یسازمان ملل متحد برا ونیکنوانس رشیو پذ بیتصو ،ییهای اجرا دستگاه

قانون  تینها و در رانیا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور  و قانون برنامه پنج ونیبه آن کنوانس رانیا یاسالم یالحاق جمهور

صورت گرفته  لیو تحل یو بررس ها شهیو اند ریتداب نیا یتمام .اشاره کرد یدر مقابله با فساد نظام ادار یسالمت نظام ادار یارتقا

 یو تمام باشد یم رانیا یاسالم یموضوع در نظام جمهور نیبودن ا تیو حائز اهم هیفرض نیا یباال گاهیدهنده جا  نشان یهمگ

  .در حفظ دست آوردها دانست تیبه خاطر حفظ نظم و امن توان یها را م تالش نیا

دولتی و خصوصی، تخلفات  یها مند شدن ساختارهای حاکمیتی در ابعاد گوناگون و گسترش سازمان جوامع کنونی به دلیل نظامدر 

 یگذار در حوزه قانون ژهیو  شناسی و علوم اجتماعی به ، جامعهیشناس و فساد اداری به یکی از معضالت اساسی در حوزه جرم

، باشد یجهت تداوم بقای خویش در این بخش که مستلزم نظم و ساماندهی دقیقی م یا و طبیعی است که هر جامعه شده  لیتبد

افراد جامعه را از این  االمکان یکنند و تا حت نیآن بتوانند آسایش و آرامش افراد جامعه را مهیا و تأم ی جهینت نیازمند است تا در

اند که بتوانند به اهداف و  متعددی جوامع در این تالش یها و جدل ها یریبه همین جهت با سختگ .خطرات مصون و ایمن سازند

اجتماعی، رشد و توسعه جامعه  یماندگ خود برسند و این امر را محقق سازند چون فساد را نوعی تهدید و عامل عقب یها آرمان

 شود یی و پیچیدگی خاص مروزه دچار دگرگون و با چنین موضوع پیچیده که هر اند رفتهیکه تمامی جوامع این امر را پذ دانند یم

منجر به فساد اداری و سازمانی  اشت تا بتوان هر عمل و رفتاری کهباید در محوریت قانون و اجرای دقیق و صحیح آن قدم برد

چون این  ،تر به مرحله عمل رساند ساده توان یکشورهای دموکراسی م عمل و اقدام را در نیگردد را شناسایی و خنثی ساخت. ا

باید متذکر بود که با این . باشد یها م توجه آن طور خاص مورد  جوامع )دموکراسی( بیشتر به دنبال رفع این مسئله هستند و به

که بخواهد نظام سالمت  یا ها معتقد به این امر نیستند چون هر جامعه مدعی شد که بقیه جوامع غیر از دموکرات توان یاوصاف نم

 نیخود را حفظ کند باید به دنبال راهکارهایی برای مقابله با مشکالت فساد اداری و اجتماعی باشد در غیر ا اداری و سازمانی

و  شود یدر واقع این امر موجب بروز نشاط و شادابی در زندگی افراد جامعه م .خواهند شد یریناپذ صورت دچار تبعات جبران

امنیت این  ی هی، اعتقادی و حقوقی با این پدیده مقابله نمود و در سایی، ارزشقانون یها رساختیبا توجه به ز توان یم گونه نیا

رشد و تکامل و شکوفایی سوق داده و  یسو  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به یها تیفعال ی هیکل ها رساختیز

ها و ادارات تخصصی و کاربردی به  سازمان سیبه دلیل تأس .گر باشیم را نظاره 1در این مسیر هرگونه بروز اختالفات و منازعات

                                                           
4- Disputes and Disputes. 



به همین دلیل مردم  ،ندینما یوفصل م مدت و با رسیدگی دقیق و با توجه به قوانین و مقررات حل نیتر این اختالفات در کوتاه

  .شوند یدر این زمینه نم 1اجتماعی یها یجوامع دچار بحران و نابهنجار

 وضعله به دنبال آن هستیم، این مسئله است که با کشف عوامل بروز تخلف و با استفاده از قوانین اصلی که در این مقا سؤال

برای پیشگیری از بروز آن ارائه کرد؟ هدف از این پژوهش  توان یمراهکارهایی را  چه و عوامل رویداد تخلف و فساد اداری، شده 

و  4تا با بررسی علل تخلف و جرائم باشد یم 3و تخلف اداری 2با فسادبا رویکردی توصیفی تحلیلی، شناسایی راهکارهای مبارزه 

ی ها یناهنجار از دور  بهی سالم ا جامعهرا از بین برده و  ها آنشناسایی راهکارهای مبارزه با فساد و تخلف و ارائه پیشنهاداتی، 

 در نظامچنین بحث کرد که در خصوص تخلفات اداری و فساد  شود یماثر حاضر  نهیشیپسازمانی داشته باشیم. در خصوص 

مستقیم به تعمیق بخشی تخلفاتی که از منظر حقوق کیفری  صورت  بهاداری ایران آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده است ولی 

ی مرتبط با موضوع نوع  به نشده است؛ علی ایحال به برخی از منابع در این خصوص که پرداختهقابلیت جرم انگاری داشته باشند 

 است اشاره مختصری خواهد شد:

در فصلنامه معرفت به  13۱۱سال به قلم مهدی قادری که در « یشناخت جامعه یلیتحل ران؛یدر ا یفساد ادار»مقاله با عنوان 

و  یاجتماع یتصادرابطه نظام اق ،یو گسترش فساد ادار یریگ علل و عوامل مؤثر در شکلچاپ رسیده است که در آن نویسنده 

 مورد دهیپد نیمقابله با ا یمناسب برا یکارها و سرانجام ارائه راه یوجود و استمرار فساد ادار یامدهایپ ،یبا فساد ادار یاسیس

 .قرار داده است یو مداقه علم یبررس

یی و دیگران پور طباطبا یلیاکبر ن دیسبه قلم « رانیدر ا یفساد ادار ییو محتوا یعملکرد یشناس بیآس»ی تحت عنوان ا مقاله

به  رانیو آموزش ا ینیکارآفر ت،یریعلوم مد نینو یها افتهی یپژوهش یعلم شیهما نیاولکه در مجموعه مقاالت  13۳4به سال 

 یاجرائ یها و عوامل آن در دستگاه یانواع مختلف فساد ادار یبررسرا پژوهش  نیهدف از اچاپ رسیده است در آن نویسندگان 

تفاوتی که با اثر حاضر دارد این است از بستر حقوق  البته .اند دانسته یمعضل اجتماع نیمناسب جهت رفع ا یو ارائه راهکارها

 عمومی بحث کرده است.

ی شهردار یحیتفر-یفرهنگ یها در کارکنان سازمان یادار 5تخلفات و فساد یشناختمطالعه جرم»مقاله دیگری با عنوان 

در فصلنامه رفاه اجتماعی به چاپ رسیده است در این مقاله که  13۳3و دیگران که به سال  ها یفرجبه قلم محمد  «اصفهان

موردی تخلفات اداری در شهرداری اصفهان را در  صورت  بهبیشترین قرابت را با مقاله حاضر دارد نویسندگان با رویکردی آماری 

و  تر جامعآن با اثر حاضر این است که این پژوهش نگاهی  تفاوت .اند دادهر و بررسی قرا بحث موردیک دوره زمانی کوچک 

 دارد و باالخره چندین اثر دیگر که در این خصوص به چاپ رسیده است.  تر عام

استفاده از قدرت همراه است. بر اساس  است که معموالً با سوء یجرم ،یفساد ادار در خصوص مبانی نظری باید گفت:

سودآور  یها را جهت ارتکاب جرم یاساس یها است که فرصت نیا یهدف از به دست گرفتن قدرت اساس م،رفرصت ج یتئور

و  یاسیاز طرف رهبران س تواند یم یدارلحاظ فساد ا نی. به ابخشد یاعتبار م« قدرت فاسد است»فرض را که  نیکه ا دینما نیتأم

رخ دهد.  زیشاغل ن ریو شهروندان غ یدر بخش خصوص نیشاغل ایو  یدولت، کارمندان مشاغل در نظام ادار رتبه ی عال رانیمد

استفاده از  با سوء کهرفتن از حد اعتدال است  رونیاست. فساد در اصطالح؛ ب« شکستن» یدر لغت به معنا «یفساد ادار» شهیر

                                                           
4-Crisis and Social Anomalies. 
2-Identify Anti-corruption Strategies. 
6- Administrative Violation. 
1- Causes of Offenses and Crimes. 
5- Violations and Corruption. 



، آشوب، ی، خرابیتباه یفساد به معن ن،یدر فرهنگ مع .ابدی یتبلور م یدر جهت کسب منافع شخص یامکانات و منابع عموم

 1(13۱1 ن،معی) .است آمده …ظلم و ،یبدکار

دانشمند بزرگ در  ،یکوفریامر آنر نیا دیی. در تأکند یم فایرا ا یا و گسترش جرائم نقش عمده شیدایدر پ زین یاجتماع طیمح

؛ کنند یم فایرا ا یا به ارتکاب جرم نقش عمده تکارانیجنا کیدر تحر یو انسان یستیاگرچه عوامل ز": دیگو یم یشناس عرصه جرم

با اطفال و  نیرفتار والد ،یلیارتباطات فام ت،یو ترب مینحوه تعل ،یسواد یاز جمله ب یاسیو س یرهنگف ،یاجتماع طیشرا دینبا یول

را داشته و  تکارانیاز جنا ینیمقدار مع تیهر جامعه ظرف"معتقد است:  ی. و"را از نظر دور داشت یلیو تحص یخانوادگ طیمح

: انی. )گلدوز"باشد یخاص همان جامعه م طیو شرا بیتابع نظم و ترت هاست ک یو مشخص نیجرائم در هر اجتماع مقدار مع زانیم

 یادیز ی تا اندازه یمثال نوسانات بزهکار  عنوان  گونه است که به نیهم بد یاقتصاد یبر بزهکار یاسیس طیشرا ری( تأث۹۳: 13۱۱

ها  که نقض آن دیآ یبه وجود م یدیجد یها توسط آن ارزش یاقتصاد یریگجهت  کیبا  را،یاقدامات قوه مقننه است. ز ریتحت تأث

. دیآ یم نییپا ینرخ بزهکار ردیبگ دهیسلسله جرائم را ناد کیعکس اگر  . بردیافزا یم نیو بر تعداد مجرم شود یم یانگارجرم

 یاو برا یاصل زهیامر عامل محرک و انگ نیو هم برد یاز عقده حقارت رنج م یاقتصاد بزهکار؛ 3ناتلیژان پ 2روان هینظرپیشین( )

. ستمیس نیآخر یمثالً استفاده از خودروها دهد ینشان م یاشراف یکاالها دی. او عقده خود را با خررود یشمار مه کسب قدرت ب

 یرونیبرخوردار است که آن دسته عالئم ب یفکر ییتوانا واز چنان قدرت  یتوجه داشت که مجرم اقتصاد دیبا حال  نیع در ،یول

به  ای لیها را به پول نقد تبد اموال، آن اتیمنظور عدم پرداخت مال  . مثالً بهدینما یم یاست مخف زیبرانگ  تیقدرت را که حساس

که در آن  یتیوضع ای تیو موقع طیاز مح یاست که فرد مجرم را جدا نیا هینظر نیا رادیا .کند یدر خارج منتقل م یگریشخص د

امر  نیمانع ا یو ادار یقانون یها کنترل یکه اراده ارتکاب جرم دارد ول ی. مثالً کارمندکند یم لیقضاوت و تحل کند یعمل م

 (2۳: 13۱۳: ی. )ساکشود یم

 

 مفاهيم شناسي -1

 فساد مفهوم -1-1

توسط  یاز منافع عموم یشخص شده  نهیمشخص و نهاد گاهیاستفاده از جا و مفهوم سوء یبه معن یدر مفهوم اخص، فساد ادار

 ی( برای)قدرت عموم یدولت اراتیاستفاده از اخت سوء ،فسادی بانک جهان فیو طبق تعر شود یمعنا م یمستخدمان خدمات کشور

نمود که عبارت است از: وعده اعطاء  فیتعر توان یفساد را م گرید کل( به ش1۳۳۱ ،ی)بانک جهان .است یکسب منافع شخص

 یآن عمل در راستا بهواداشتن  ایقصد انجام آن عمل   فرد به یبرا میرمستقیغ ایو  میطور مستق  مقام به کیبه  یرقانونیغ ازیامت

 یالملل نیب ونیکنوانس ۱ماده  1که بند  شود یم همشاهد تر قیدق یکه با بررس .محوله به آن شخص که ملزم به انجام آن است فهیوظ

و  یفساد ادار ،مقاله نیادر  هستیم درصدد رو نیا را از فساد دارد. از یفیتعر نیهمچن ،فساد یفرامل 4افتهی مقابله با جرائم سازمان

 .میدار یم انیب لیکه به شرح ذ میقرار ده یبررس ابعاد و انواع آن را نام برده و مورد

                                                           
1

 مطالعه بیشتر رجوع کنید به فرهنگ معین. جهت -
2 -  Psychological Theory. 
6-Jean Pinatel. 
1-International Convention Against Organized Crime. 



 دیاشاره کرد و با یو اقتصاد یادار ،یقانون ،1یاسیفساد س به توان یطور مثال م که به باشد یم یانواع گوناگون یادار فساد 

خرد  ی در دسته توان یرا م یدر سطح خرد و کالن وجود دارد و فساد ادار شده ادیاقسام فساد  ییتوجه داشت که امکان شناسا

 اه،یس لیکردند که از قب یبند میفساد را به سه گروه تقس ،نهیزم نیه وجود آمده در اطبق مطالعات ب .کرد یبند میداد و تقس قرار

 :کرد فیمورد را تعر این سه توان یطور خالصه م  به، باشد یم یو خاکستر دیسف

 ؛و مجازات شود هیو حتماً تنب دیمنفور بوده و عامل آن با یاسیها و نخبگان س است که از نظر توده ی: اعمال2اهیس یفساد ادار الف( 

مردم در مورد آن  یها توده کنیمنفور است، ل 4یاسینظر نخبگان س است که از یی: مترادف کارها3یخاکستر یفساد ادارب( 

 .هستند تفاوت یب

و توده  یاسیظاهراً خالف قانون است اما اکثراً اعضاء جامعه )اعم از نخبگان س یینوع فساد کارها نی: ا5دیسف یفساد ادار ج(

ذیل در این خصوص  نمودار و مجازات عامل آن باشند. به هیکه خواستار تنب دانند ینم تیاهم قدر مضر و با مردم( آن عمل را آن

 :۹توجه کنید

 
 

 تخلف مفهوم -1-2

تجاوز مأمور دولت از مقررات "عبارت ست از:  یادار یحقوق دگاهیتخلف از د ،یحقوق جعفر لنگرود ینولوژیدر کتاب ترم 

از فصل  ۱در ماده ی انواع تخلفات ادار ."نفر از افراد آن صنف کی لهیوس  به ینقض مقررات صنف ایو  فهیوظ انجام نیدر ح یادار

توجه به  با .شده استعنوان ذکر  3۱در  ی،اسالم یمجلس شورا ۱/۳/13۱2مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیدوم قانون رس

 ایاز قصور  یترک فعل ناش ایفعل  یگفت: تخلف ادار توان یم 13۱2مصوب سال  ۱یبه تخلفات ادار یدگیعمومات قانون رس

 یتخلف ادار گر،ید  عبارت  به .خواهد بود یادار یها و اعمال مجازات یو تیکارمند است که ارتکاب آن موجب مسئول ریتقص

که منحصر به موارد مذکور در  ینظم و انضباط ادار تیار نادرست توسط مستخدم و عدم رعاعبارت است از ارتکاب اعمال و رفت

 .است یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس

 ای ۱رجوع  در ارباب یتینارضا جادیا ی،ادار ای یبه اعمال و رفتار خالف شئون شغل توان یم یاز جمله موارد تخلفات ادار 

 یادار ریروابط غ ایاعمال غرض  ای ضیتبع ،۳اختالس و ارتشا ،یاخاذ ،لیها بدون دل آن یدر انجام امور قانون ریتأخ ایانجام ندادن 

                                                           
4- Political Corruption. 
2- Black Corruption. 
6- Gray Corruption. 
1- Political Elites. 
5- White Corruption. 

6
 https://youngsociologists.com :؛ در مقاله درج شده دربرون رفت یو راهکارها امدهای: پیفساد ادار (؛13۳۱، محمدعلی )پورسعید امیربه نقل از منبع اصلی ارجاعی:  -

7- Law on Administrative Violations. 
8- Creating Dissatisfaction in the client. 
3- Embezzlement and Bribery. 



ورود به محل  ریتکرار در تأخی، ترک خدمت در خالل ساعات موظف ادار ،به اشخاص تو مقررات نسب نیقوان یدر اجرا

 ی،خسارات به اموال دولت رادیو ا یتسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولت ،تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز ایخدمت 

 ای یکار و کم 1یادار فیدر حدود وظا التربا یها مقام یها دستور یاز اجرا یچیسرپ ی،اسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا

و  نیقوان یجهت اجرا هیقوه مجر یک تعریف کلی چنین باید گفت: . در3محول شده اشاره کرد فیدر انجام وظا 2یانگار سهل

اعمال و رفتار  ،یکار کم ،یانگار است تا با اعمال آن از سهل یو مقررات خاص نیقوان ازمندین نیبر مستخدم حیاعمال مقررات صح

 یها ها و سازمان بر دستگاه کند و نظم و آرامش یریجلوگ تیفور  به نیتخلفات مستخدم ریو سا یو ادار یشغل 4ونئخالف ش

 (13۳5نک به: موسوی و دیگران؛ گردد. ) حاکم یادار

 

 تفاوت تخلف و جرم -2

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین »قانون مجازات اسالمی آورده است  2گذار در ماده  در تعریف جرم، قانون

تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. رابطه منطقی دهنده اختالف اساسی جرم با  که نشان« کرده است

قانون رسیدگی به  ۱مشترک است. مقایسه موارد احصا شده در ماده  بین جرائم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیر

کند. مثالً اختالس هم جرم است و هم  می دییتخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسالمی این رابطه را تأ

. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، اما جرم نیست. آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه است تخلف اداری

 یالعموم ی. لذا مدعشود یکه ساکن کشور هستند، م یکسان هیکند، دفاع از نظم عمومی است، لذا محدوده حقوق جزا شامل کل می

از همان  یندگیبه نما یو انتظام یدادستان ادار کنیل دهد، یقرار م گردیجامعه مرتکبان جرائم را تحت پ یاز سو یندگیبه نما

سبب رسیدگی به تخلفات اداری،  که یحال . درکند یمتخلف را تقاضا م هیو تنب بیجامعه، تعق یندگیو کانون و نه به نما تیجمع

 ارمند است.تخلف از نظم سازمان متبوعه ک

قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم عمومی  3۹موجب اصل   به

رسیدگی به تخلفات  یها ئتیرسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صالحیت ه که یصورت یعنی دادگستری صورت گیرد. در

تخلفات  .تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است که یحال شود. در ساکنان کشور را شامل می، کلیه 5قلمرو جرائم اداری است.

بودن در تخریب  رگذاریانگیز نباشند، اما به لحاظ تأث اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرائم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب

به تخلفات  یدگیرس یها ئتیه .های دیگر باید مورد مالحظه و توجه قرار بگیرند اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطا

آن به  یو تسر یفریمجازات در حقوق ک نییاز اصول حاکم بر تع یکیعنوان   ، به۹جرم و مجازات  به استناد اصل تناسب یادار

تخلف و  نیتناسب ب تیکنند. رعا تیتخلف و مجازات را در مورد کارمندان متخلف رعا نیتناسب ب دیبا ،یحوزه تخلفات ادار

آن، مجازات  بار انیز جیو با توجه به عمده بودن تخلف و شدت نتا یبند طبقه ،یکه انواع تخلفات ادار کند یم جابیمجازات ا

                                                           
4- Boundaries of Administrative Duties. 
2-Negligence. 

3
از  یحق ای گردد یدر جامعه م ینظمیکه سبب ب یکرد تا هر عمل و رفتار خالف قانون جادیا یا نهیزم دیبا شود یقانون اداره م تیکه بر محور یجامعه منظم و مدن کیدر  -

طور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه ه ب تینتا آرامش و ام ردیقرار گ یدگیمورد رس یو قانون یرسم ی، از جانب مرجعدینما یم عییحقوق شهروندان و دولت را تض

و کمال سوق داده شود تا افراد جامعه بتوانند با  ییرشد و شکوفا یجامعه به سو یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد ،یاسیس یهاتیفعال هی، کلتیامن نیا هیتا در سامحفوظ بماند. 

 .ندیو مقررات حل و فصل نما نیمختلف با سرعت و دقت و بر اساس قوان یها نهیزم درکنند و اختالفات و منازعات خود را  یزندگ ینشاط و شاداب
4
- Misconduct. 

5
- The Realm of Crime. 

6
- The Principle of Proportionality of Crime and Punishment. 



انواع  بیبه ترت ،یبه تخلفات ادار یدگیدر قانون رس یشود؛ ول نییتع 1هر تخلف یمجازات سبک برا ،صورت نیا ریو در غ دیشد

هر تخلف، احصاء شده است و  یبرا 2مجازات مناسب نتعیی بدون وها  از آن یبند بدون ارائه طبقه ،یادار یها تخلفات و مجازات

به  جه،در نتی و 3ها حداقل و حداکثر مجازات نییخود در تع اریاز اخت ها ئتیناحق ه  به استفاده نادرست و به تواند یم رادیا نیا

عدم ارائه  لیقانون را به دل رادیا زین یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یینامه اجرا نشدن اصل تناسب منجر شود. آیین تیرعا

 (255؛ 13۳۱نکوئی؛ . )کند یهر تخلف برطرف نم یمجازات مناسب برا نییو عدم تع یاز تخلفات ادار یبند طبقه

 

 و حلقه پيوند حقوق کيفری بروز فساد و تخلف در ادارات یابيعلل -3

باال بودن بدبینی عمومی نسبت به  ،و آن علل باشد یعوامل فسادزا م نیتر در اینجا به آن پرداخت مهم توان یبحث بعدی که م

از تصور  دور  از این عوامل به توان یدولت را هم نم .دولتی است یها ها و عدم قدرت در سیستم کنترلی و تنبیهی سازمان سازمان

که این افراد با وضع  دینما یو این امکان را مهیا م شود یدانست که با فعالیت اقتصادی خود در این عرصه باعث نفوذ افراد دولتی م

عواملی . خود و یا افراد مورد نظر را فراهم آورند یریگ و رشوه یخوار استفاده، رانت سوء ی نهیزم ،و به نفع خود هیال قوانینی چند

و این عوامل را  نام برد توان یعنوان عوامل فسادزا م  ، فردگرایی و شخص محوری را بهیدوست همچون عدم تعقل، تعهد، نوع

و نبود  4اجتماعی یریپذ تینبود مسئول ،ها نشیدر گز یساالر ستهیت گرفته از انحصارگرایی، عدم پاسخگویی، فقدان شاأنش توان یم

 ی هیاز دالیل اول توان یدر ایران دانست. تمایل به ارتکاب تخلف و وجود فرصت و امکان تخلف را م 5شفافیت در نظام اداری

سطح اختالف فاحش کارمندان دولت با سایر شهروندان  توان یرا م ۹به همین جهت یکی از عوامل فسادزا .فساد اداری نام برد

 رین منظور جامعه نیازمند قانون است تا حقوق و حدود و وظایف هر شخص مشخص باشد و افراد جامعه در مسدانست. به همی

و  یطرف یها و واحدهایی هست که با ب گفتیم که جامعه نیازمند به سازمان تر شیبه همین علت، پ ،گرفته و حرکت کنند قانون قرار

حقوق دیگران بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق قانونی مورد رسیدگی قرار دهد از انحراف از قانون و تعدی و تجاوز به  دور  به

، شخصیتی و یطیعوامل فرهنگی، مح یکل طور  به توان یپس با این اوصاف م .تا با این عمل اعتدال و نظم و امنیت را حفظ نمایند

 .میده یقرار م یبررس وردم راها  که در چند سطر مفاهیم آن فساد نام برد یریگ حقوقی را مؤثر در شکل

سازمانی بر  یها انتخاب و اختصاص پست شود یطور که در نظام اداری کنونی مشاهده م : همانالف( علل فرهنگی و محیطی

و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از  مداران استیصورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمدن، س  مبنای ارتباط به

 یها شهیر یبررس .در سطح کالن جامعه است ژهیو  است که نتیجه آن بروز فساد به شده  رفتهیم اداری، یک جریان پذفیلترهای نظا

با  یراحت  تا به ابندی یت مأجر یاست که در بستر آن عوامل انسان یطیکه موجد مح سازد یرهنمون م یلیما را به دال یفساد ادار

شهروندان  یاسیو س یاقتصاد ،یبزنند که در پرتو آن حقوق اجتماع ی، دست به اقداماتشده جادیا یشغل تیاستفاده از موقع سوء

 (1۳3؛ 13۳5 حسینی پاک و دیگران:) .واگذار شود یگریناحق به د  به ای مالیپا یآسان به یگروه ایحق مسلم فرد  اینقض و 

 یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد، عوامل مربوط به شخص و فرد است، یعنی ابعادی چون خود ب( عوامل شخصیتی:

 ییگرا و پرهیز از کار تیمی و مشارکتی و عوامل مصرف ییگرا محوری، اولویت منافع فردی بر منافع جمعی، ضعف فرهنگ، جمع

                                                           
1
- Light Punishment for any Violation. 

2
- Determine the Appropriate Punishment. 

3
- Minimum and Maximum Penalties. 

4
- Social Responsibility. 

5
- Lack of Transparency in the Administrative System. 

6
-Corrupting Agents. 



در سطح مدیران باید  خصوص  . بهشوند یمحسوب م گذارریمتعارف در زندگی از عوامل تأث حد از  شیب یها تیهمچون فعال

را به کارکنان خود منتقل کنند.  یانباریرفتار ز توانند یو خشونت، م ادیاعت ،یبه مفاسد اخالق یها با ابتال سازمان رانیمد گفت:

از عوامل  مان،یبودن و ضعف ا صیکرد. حر میتقس یو عوامل سازمان یبه دو دسته عوامل فرد توان یرا م رانیمد یرو عوامل کج

. ساختار دیها را بهبود بخش معاد، و مجازات، آن یادآوریوجدان،  یداریب یها وهیبا ش دیاست که با رانیمد یو فرد یتیشخص

و  یبخش یباشد. با آگاه رانیمد یاجتماع یرو کج یعوامل سازمان نیتر از مهم تواند یم زینامناسب ن یسازمان و فرهنگ یسازمان

 .بهبود رفتار کارکنان را فراهم ساخت نهیداد و زم کاهشرا  1یاجتماع یرو کج یعوامل سازمان توان یم ،ییگرا تأکید بر قانون

 یفرد یها مربوط به جنبه ران،یمد یرو و کج یعوامل انحراف اخالق نیتر از مهم یکی علی ایحال باید گفت: (11 ؛13۳۱ منطقی؛)

از جمله  … ،یعوامل خانوادگ ،یشخص یها مالک ،یمذهب یها ارزش ،یفرد اتیو خصوص ها یژگیو اساس،  نیا است. بر رانیمد

 Pennino:2222:223)) .است رانیمد یا بر اخالق حرفه رگذاریعوامل تأث

مواجه  یضرور ریو غ یواقع ریواحدهای اداری معموالً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غ ج( عوامل اداری و سازمانی:

که همین امر باعث اقدامات خودسرانه و تصمیمات مبنی بر برداشت  دیآ یهستند. به همین دلیل ابهاماتی در رویه اداری به وجود م

 .4دهد یرا م 3اقدامات خالف واقعیت و قانون ی و به شخص اجازه شود ی( م2خود شخص )تفسیر به نفع خود شخص

محقق  یزمان یبا تخلفات و فساد ادار یو برخورد قانون 5یریشگیاساساً پ ید گفت:ی بخشی از این پیوند بابند جمعیک  در

در  میگذار حک قانون یمناسب و کارآمد به فراخور هر شکل از فساد از سو یو ضمانت اجراها یقانون یها نیکه تضم گردد یم

و هم با وجوه  یدر حوزه حقوق ادار یاختصاصصورت   گذار هم به قانون یشده از سو وضع یها نیشده باشد. تضم  نظر گرفته

منظور   مشترک و به یو کاربردها میبه مفاه یابیدست یبرا رو  نیا . ازگردد یم زیو امثالهم ن یفریو ک یمشترک شامل حقوق عموم

شدن ثمرات و  انیطور خاص سبب نما  به یفریو ک ۹یادار یها نیتضم یکارکردها سهیرفع خألها و نقاط ضعف، پژوهش و مقا

عنوان تخلف در مورد افعال و ترک  تیثغور مشمول و حدود نییتع ی. از طرفگردد یموجود م ۱ییاجرا یها ضمانت یفبعضاً آثار من

 یرفع تسامح و اغماض از سو یبرا یقانون یها نیتضم یرگذاریتأث زانیو م یو کشور یلشکر یکارکنان دولت یافعال از سو

و جرائم که سبب اضرار به  ۱تخلفات یعموم یها در مورد جنبه ژهیو  توجه است. به انیشا اریبس صالح یو مراجع ذ نیمسئول

 نییو تب صیتشخ نیدارد. همچن یا ژهیو تیشده اهم وضع یها نیدر تضم یو عنصر بازدارندگ گردد یاشخاص م ایمنافع عموم و 

است که  یآن موضوع یو افتراق یوجوه اشتراک یو حت یفریائم کجر ایافعال و ترک افعال در قالب تخلفات و  تیماه انیم مرز

 (2۳؛ 13۳۱. )اینانلو، باشد یم یپژوهش و بررس ازمندیهمواره از مباحث مبتالبه و ن

 

 و جرائم مصداقي قالب آثار فساد و تخلفات اداری -4

                                                           
1
- Organizational Factors of Social Deviance. 

2
- Interpretation in Favor of the Person. 

3
- Actions against Reality and Law. 

4
 نهیزم رد؛یگ یفرهنگ شکل م کیها به صورت  در سازمان ،یور و بهره ییزدا از شعارها مانند مقررات یکه برخ یهنگام نتیجه چنین دیگاه هایی در نظام اداری است که: در -

 مطالعه بیشتر در این خصوص نگاه کنید به: . جهتدیآ یفساد به وجود م یبرا یو بستر مناسب ابدی ینظارت کاهش م
- Levine, David P, 2۰۰۲, The Corrupt Organization, Graduate School of International Studies, University of Denver, Human Relations ۲8۵.p44. 

5
-Prevention. 

6
- Functions of Administrative Guarantees. 

7
-Executive Guarantees. 

8
- General Aspects of Violations. 



 نیاثرات مخربی که ناشی از فساد و تخلفات اداری است را نادیده گرفت. ا توان یشده در این باب، نم وجود علل و عوامل ذکر با

 :شود یممختصر بدان پرداخته  صورت  به که و خانوادگی است یتخلفات دارای آثار فردی، سازمان

 ؛آثار سازمانی :اًیثان تزلزل در تفکر و شخصیت و عملکرد ،روانی و عاطفی یریپذ بیآس ،حس عذاب وجدان ؛اوالً آثار فردی

ظن و گسترش عدم ءسو یهایجاد روح کاهش سطح کارایی سازمانی، فساد و بروز تخلف و عادی انگاری آن در بین سایر همکاران

است. در  لقمه حرام به خانه بردن رفتار ءاخالقی و سو بد، ناصحیح فرزندان تیترب ؛آثار خانوادگی :ثالثاًاست.  اعتماد و اطمینان

یکی از دالیل اینکه رشوه در ادارات ما مرسوم است برای تسریع به رشوه اشاره کرد.  توان یمائم مصداقی خصوص برخی جر

و انجام  1تا با رشوه دادن شود یامور اداری است؛ که فرد به همین دلیل تشویق م هیال انجام امور، وجود فرآیندهای پیچیده و چند

این عمل در امور اداری و کارهای خود سرعت و تسریع بخشد و به هدف خود دست یابد و کارهای خود را به سرانجام برساند 

بین  یده ها و ادارات و وجود اختالفات فاحش در خدمات حقوق کارمندان و کارکنان سازمان بودن و از طرفی به دلیل کم

ی سازمان  فرهنگادعا کرد به  توان یمجایی که  . تاشود ین پیشنهادات )رشوه( از سوی شخص مها وادارات باعث قبولی ای سازمان

که  دنیشیاند وهیها، باورها، درک و استنباط و ش از ارزش یا مجموعه ، در تعریف آن آمده است:2است شده لیتبددر برخی ادارات 

به همین جهت الزمه و اصل فعالیت و کار در محیط ادارات و  (3۳4 :13۱5)دفت،  .ها وجوه مشترک دارند سازمان در آن یاعضا

ها  دولتی رفتار متعارف و اجرا دقیق و تبعیت از قوانین و مقررات است. این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاه یها دستگاه

قرار گیرد. به همین دالیل باید  و ادارات دولتی، با انجام چنین اعمالی مانند رشوه گرفتن توسط کارمندان مختل و مورد نقض

دیگر جلوگیری نمود تا دچار چنین  یها کاربردی و راهکارهای اساسی و تخصصی از این امر و تخلف یها با روش االمکان یحت

ها  مشکالت و موانعی نشویم و این امر در قدم اول، مستلزم شناسایی علل تخلف کارمندان اداری و دولتی است که تعدادی از آن

 :میینما یبرده و بررسی م را نام

 ،ها عدم کنترل درست و دقیق سازمان -

 ،تزلزل در اعتقاد بنیادی کارمندان -

 ،و معیشتی کارمندان 3اقتصادیمشکالت  -

 ،ها مختلف سازمان یها نادرست افراد در سمت یریکارگ به -

 ،در بین کارمندان 4ها یو نابرابر ها ضیایجاد تبع -

 ،وجود قوانین و مقررات زیاد و بعضاً مبهم و دوپهلو و معارض و ناکارآمد -

 ،در رأس امور و الگو قرار گرفتن این افراد برای کارمندان 5انتساب مدیران ناالیق -

 ،خانوادگی و محیطی یها نهیزم -

                                                           
1
- Bribe. 

2
و  هیرو یب شیدر حال توسعه است، گفت: با افزا یاتیحوزه فساد و رشوه در سازمان مال نکهیبر ا دیکأمجلس با ت یاجتماع ونیسیعضو کم عنوان شاهد مثال دقت نمایید: به -

برابر  نیو چند هیرو یب شیکرد: با افزا دیکأمردم ت ندهینما نیوجوه نامشروع باز شده است. ا یبه تقاضا یاتیموران مالأو م زانیاز مم یدست برخ ات،یبرابر شدن مال نیچند

وجوه نامشروع کنند و به تبع آن  یتقاضا یاتیاز ادارات مال یاتیمال فیبه بهانه اخذ تخف انیباز شده تا با مراجعه به مؤد یاتیموران مالأو م زانیاز مم یدست برخ ات،یشدن مال

. کنند یم یآور خود وجه جمع یعنوان دالل به بازار روانه کرده و برا را به یافراد نانیا انیدمؤاز  یاریبزنند. حسب اظهارات بس بیخود را به ج نسودجو منافع کال یا عده

 288۲43https://www.icana.ir/Fa/News :دسترسی به مصاحبه جهت

3
 - Financial Problems. 

4
-Creating Discrimination and Inequality. 

5
- Inexperienced Managers. 



پژوهش  نیکه در ا ییفاکتورهاتجمیعی چنین است که  ندیبرآ .باشد یم و مواردی از این قبیل 1تقدم منافع فردی بر منافع جمعی -

و  تیفی، کیسازمان یها یژگیجامعه، و یفرهنگ یها یژگیکارکنان، و یاقتصاد تیاند از: وضع اند، عبارت قرارگرفته یبررس مورد

کارکنان،  یاقتصاد تیوضع نیاز وجود رابطه معنادار ب یپژوهش حاک جی. نتااست کارکنان یفرهنگ یها یژگیو و نیقوان تیکم

و  نیقوان نیپژوهش، تدو یها افتهی نی. همچنباشد یم یو تخلفات ادار 2نیقوان تیو کم تیفیجامعه، ک یفرهنگ یها یژگیو

 ییشناسا یکنترل تخلفات ادار یها راه نیعنوان بهتر  کارآمد را به یکنترل مال یها ستمیمقررات کارآمد و آموزش کارکنان و س

 (13۱۹ دالوری و دیگران؛. )3کردند

 

 مقابله و پيشگيری با فساد و تخلفات اداری  -5

پیشگیرانه با این عوامل را هم  یها راهکارها و روش ،کردیم یابی شهیبررسی و ر حال که چند مورد از علل بروز فساد اداری را

 قرار دهیم و با این امر موجب محقق نشدن این اتفاق در نظام اداری خود شویم: یبررس مورد

 ،ها کارکنان و تعلیم قدرت تفکیک و درک درست از آن یاساسی اعتقادی و مذهب یها انیبن تیتقو - 

 ،باالتر و پیشرفت و ترقی یها گاهیو برقراری رقابت سالم بر سر جا یساالر ستهیایجاد نظام شا -

ها با این امر مانع بروز اتفاقات سازمانی  مختلف سازمان یها درست هر فرد با توجه به حرفه و تخصص او در سمت یریکارگ به -

 ،شویم تر قیسهوی و عمدی و مدیریت دق

 ،سازمانی به کارمندان یده خدماتدر  4عدالت تیرعا -

 یها ها و برگزاری دوره با توجه به آموزش یا کنترلی در افراد از طریق تقویت وجدان حرفه آموزش و ایجاد سیستم خود -

 ،تخصصی

 ،فضای اعتماد و اطمینان و تفاهم و همدلی و روابط مطلوب و سازنده بین مدیران و کارمندان جادیا -

 ،هاست درست در سازمان یریکارگ موفقیت دیگر کشورها در امور اداری و به یها نمودن راه یبررس - 

به قانون و مقررات  و پایبندی ییگرا عامل، تقویت روحیه قانون نیتر ، در نهایت و مهم5و برقراری عدالت اداری ها ضیرفع تبع - 

روز و کارآمد نباشد و متعارض  است که اگر قوانین تدوینی ما بهالزم به ذکر  و تفسیر درست آن در انجام امور و آموزش صحیح.

و در نظر گرفتن  شود یوفور دیده و یافت م  خود باشند که متأسفانه در قانون جمهوری اسالمی ایران این امر به یها با بندها و ماده

 ۹راهکارهای پیشگیرانه شود ینی باعث مهر شخص مبنی بر هر عمل )ترک فعل( در هر رده سازما یها عدالت برای تعیین مجازات

از بین رفته و به  هیی بر کنترل درونی و بیرونی افراد مؤثر نبوده و باید تبعیضات در قانون برای هر کارمند و کارگزار بلندپانمبت

 ییزدا مقررات زدایی و جرم یدر قوانین و با استفاده از سازوکارها دنظریروز کردن قوانین و تجد عدالت برخورد شود تا بتوان با به

                                                           
1
- Collective Interests. 

2
- Quality and Quantity Rules. 

3
عوامل مؤثر بر بروز و گسترش تخلفات  ی( بررس13۱۹) نیمحمد حس ،یسجاد و قربان ،یدالور دسترسی به اصل مقاله ارجاعی و مطالعات بیشتر رجوع کنید به: جهت -

 ،تهران ،یکاربرد کردیبا رو یانسان یها هیسرما تیریمد شیهما نیدوم مجموعه مقاالت، چاپ شده در کنترل آن یها کارکنان و روش نیدر ب یادار
4۳4۱۱https://civilica.com/doc/ 

4
- Observance of Justice. 

5
- Establish administrative Justice. 

6
- Preventive Solutions. 



نتیجه از  توان یخأل قانونی و فساد م تر قیتر و دق نظام اداری اقدام نمود و با شناسایی راحت یور نسبت به افزایش پویایی و بهره

 :دشو یمبه شرح ذیل صورت باعث بروز عواملی  نیا ریدر غ، مند گردید مطلوب برای جلوگیری از بروز این تخلفات اداری بهره

 ،ها مردم به دولت و جامعه و سازمان یاعتماد یافزایش عدم اعتماد و ب  - 

 ،اخالقی جامعه و ایجاد تزلزل در آن یها به اعتقادات و ارزش خدشه وارد شدن -

وجب آن م  مبتنی بر تدابیری است که به 1پیشگیری از جرم فساد. ایجاد فضای رقابتی و منفی و افزایش هزینه انجام امور و غیره -

 جلوگیری کرد. ندهیبتوان از وقوع جرم و فساد در آ

به نظر برخی از نویسندگان حقوقی پیشگیری از جرم و ایجاد اقداماتی که جانشین مجازات گردند، در تعالی اخالقی جامعه 

2فری انریکو"صدها بار بر انتشار مجموعه قوانین برتر است.
شد، پیشنهاداتی را جهت اجتماعی نامیده ح از علمای حقوق که مصل "

 صورت زیر عنوان نمود:  به توان ین با مسائل اداری مآ پیشگیری از جرائم و تخلفات ارائه نموده که با انطباق

تحول مالی و  ؛نظر اقتصادی از .است فساد و تبعیض و تقویت تقوی و باورهای مذهبی یها نهیاز بین بردن زم ؛از نظر مذهبی 

قوی که  یها تیریمد جادیا ؛. از نظر حاکمیتاست عمومی و اداری و توسعه رفاهیات عمومی کارکنان اقتصادی، توسعه خدمات

حقوق اجتماعی یک سازمان را به مخاطره نیندازد و با ایجاد یک مشارکت همگانی به اعمال مدیریت در سازمان بپردازد. از نظر 

کافی، جبران خسارت  یها اعمال نظارت هب توان یم نیباشد. بنابرا نندهک یریشگیو وضع مقررات باید پ یگذار قانون ؛مدنی و اداری

 .4دقیق و حمایت از کارکنان با معیشت پایین اشاره کرد یمسئولیت مدنی مدیران، بازرس شیبه افراد، افزا 3ناشی از جرائم

نظارت و  یها نهیلذا نباید از هز ؛باشد یها برای جلوگیری از تخلفات م روش نینظارت و کنترل دقیق یکی از کارآمدتر -

از طریق خود فرد شده و  یباعث ایجاد روش خودکنترل توانمی با اعمالی چون ارائه برنامه آموزشی و کاربردی. کنترل غافل شد

رصد کنند  کارمندان بتوانند تمام فعالیت خود را در طول روز، کاربردی مانند الکترونیکی شدن کارها یها با طراحی و اجرای برنامه

 .شود یتر م تر و راحت ، سادهگونه نیو نظارت ا

 صورت تواند یخصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تخلفاتی که م  آشنایی کارمندان با حقوق و قوانین موضوعه به -

 طور سهوی یا عمدی دچار قصور نشده و مرتکب تخلف نشود.  بگیرد تا فرد به

طور مثال شخصی به دلیل شرایط خانوادگی و   ها در افراد، به بودن ایجاد تخلف ساز نهیقرار دادن عوامل، زم یبررس مورد -

شخصی که در این محیط نیست مستعدتر به انجام  نسبت بهزا و بزهکار هستند  که کامالً جرم کند یمحیطی که در آن زندگی م

مقابله با شرایط احتمالی را به فرد  یها و روانشناسی آموزش یشناخت و باید از طریق روان باشد یم 5تخلف و قصور و ترک فعل

تا فرد در سطح سازمان یا جامعه رفتار قانونی و  شود یمشکل مرتکب تخلف نشود و این امر باعث م نیتر تعلیم داد تا با کوچک

                                                           
1

و  رانهیشگیپ یها استیموجود در جهت گسترش س یها تالش تیباشد، موجب تقو افتهیمبارزه با جرائم سازمان ن یاز راهکارها یکیعالوه بر آن که  تواند یکنترل فساد م -

 ،یرآبادیخ به: مطرح است. نک زیمطلوب ن یحکمران شرط در شیپ کیجامعه، بلکه به عنوان  یاداره عموم یراب یدیسرکوب گرانه از فساد شود. فساد نه تنها به عنوان تهد

حقوق و علوم  یالملل نیکنفرانس ب نیاول مجموعه مقاالتبه صورت چاپ شده در  ران،یا یاسالم یجمهور یآن در قانون اساس یها و مجازات یفساد ادار(؛ 13۳۱ماشااله، )

 /4۰۰۲86۱https://civilica.com/doc،تهران ،یانسان

2
- Enrico Free. 

3
 - Compensation for Crimes. 

4
نقل  به .ی؛ مقاله تحلیلی تابستاندر نظام ادارا یریگ مینظارت، کنترل و تصم (؛13۳۱احمد ) ،فیشر جهت مطالعه بیشتر به منبع اصلی ارجاعی رجوع شود: شود یم هیتوص -

 .از منابع اینرنتی

5
- Leave the Verb. 



چنین اموری در ایران حتی ریشه تاریخی دارد  عبور کند. هرچندو بیرونی خود داشته باشد و از مشکالت  1درستی با کنترل درونی

 پردازد، یم یسقوط سلطنت محمدرضا پهلو لیبه دال که یدر خاطرات خود، هنگام بایمادر فرح د با،ید دهیفر :مثال  عنوان  به

ها  رفتار آن یاند. بد داشته یسلطنت پهلو یسهم را در فروپاش نیشتریخانواده محمدرضا ب یکه اعضا میگو ی: شجاعانه مسدینو یم

انتظار داشته  دیتوان یچگونه م یطیشرا نیناتوان بود و... در چن اریزنان بس ابرمردم بود. محمدرضا در بر نیدر ب یبد انیموجب جر

 (235-233، 13۱۳ با،ی)د .نکند دایرواج پ یکه در کشور فساد اخالق دیباش

صورت دقیق تا   شده به کردن قوانین وضع یروزرسان دولتی و غیردولتی و به یها و نهادها ناصالح قوانین مرتبط با سازما -

 شده مجازات شود. فرد عدالت واقعی را در قوانین حس کند و طبق تخلف انجام

که  گذارد یاعضا و سازمان اثر م یها شهیاز باورهای مشترک، که بر رفتار و اند یا که در قالب مجموعه 2یسازمان  فرهنگ -

برای دستیابی  ییها عنوان سرچشمه  به تواند ی، مکند یدیگر متمایز م یها الگوی رفتار سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمان

بر کارکنان،  ریاز طریق کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است، با تأث یسازمان  . فرهنگدیبه محیط سالم اداری به شمار آ

 بلیت باالیی برای پیشگیری برخوردار باشد.از قا تواند یم

خصوص اینکه وقتی ه نظارتی و بازرسی در یکدیگر دغدغه مدیران را کاهش داد. ب یها با ادغام وظایف دستگاه توان یم

و رسیدن به  فهیوظ  جای انجامه نباشند، مدیران اجرایی ب جهت  کیهم  در اجرای وظایف خود با کننده یدگیرس یها دستگاه

 .باشند یم 3نظارتی یها اهداف سازمانی، به دنبال پاسخگویی به دستگاه

ها با توجه به معنویت شادی و غم کارکنان و سعی در استقرار سیستم  ها و رفاه نسبی آن احترام به کارکنان و محترم شمردن آن

 تینها در ، به حداقل برسد.دینما یاتی چشمگیر محقوق و دستمزدی که در آن تفاوت فاحش میان مشاغل که ایجاد تفاوت طبق

مبتنی بر  یسازمان  فرهنگ یساز نهیبه عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی در کنار نهاد توان یم

ی از یک انداز اشاره کرد. اسالمی و چابک سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم یها ارزش

کنند. لذا ی نیب شیپ رفتار مجرمانه خود را یها نهیها این است که افراد بتوانند آثار و هز اقتضائات اصل قانونمندی جرائم و مجازات

م درک و فه  ن و دقیق تدوین شوند. بر همین اساس الزم است متن قانون برای تابعان خود قابلطور روش  انگار باید بهقوانین جرم

ه تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با بـه کلی 4فافیت مقرراتون خود سخن گوید. امروزه ضرورت شدیگر، قان عبارتباشد به؛ 

، کننده یدگینظر از مرجع رس شده باشند و صرف  یا اداری گنجانده 5نظر از اینکه در قوانین کیفری گر دارند، صرفماهیت سرکوب

بودن  کم جای خود را به اصل کیفی و مجازات که در حقوق کیفری مدرن کم تسری یافته است بنابراین، اصل قانونمندی جرم

در دسترس تابعان و  ینیب شیکه قانون صریح و منجز باشد، آثار آن برای اشخاص تابع قابل پ کند ی، اقتضا مدهد یم ۹قوانین کیفری

 ام و مفاد آن برای افراد ممکن باشد. درک پی

به پیشگیری از فساد پرداخته  15و  11، 12و مواد  ۱، صدر ماده 4طور خاص مواد   و بهدر فصل دوم قانون ارتقاء سالمت 

شدن پیشگیری  اند اند شده است. بدین ترتیب، هنجارم گفت پیشگیری از فساد اداری مالی در ایران هنجارم توان یچنانکه م. است

پنج ساالنه سازمان ملل از طریق تصویب اعالمیه، اصول راهبردی، رهنمود،  یها قرن پیش با کنگره پنجدود از بزهکاری که از ح
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- Internal Control. 

2
- Organizational Culture. 

3
-Responding to Monitoring Devices. 

4
- The Need for Transparency of Regulations. 

5
 - Criminal Law. 

6
- The Principle of Quality of Criminal Law. 



 در امروزه بود، شده  لیتبد پیشگیری زمینه درها  دولت راهنمای به و آغاز ،1ارشادی یا هیاسناد توص یکل طور  برنامه اقدام و به

. البته، این قانون به لحاظ پیچیدگی و خود گرفته است، انسجام بیشتری به 2اط بـا جرائم اقتصادیدر ارتب ژهیو  سطح داخلی و به

ها یا  تکلیف سازمان که یطور  وده است بهر انتقال پیام و گفتمان خود تا حدود زیادی ناموفق بنظام احاله، د یوه تنظیم و توسل بهش

پیام و مفاد آن توسط تابعان دشوار شده است، این  جهینت مشخص نیست و در یخوب  مخاطب و مجری قانون به یها وزارت خانه

 .ایراد چه در خصوص ابهام در تعیین شعاع دایره اشخاص مشمول و چه در ارتباط با انطباق محتوا با عناوین چشمگیرتر است

 3د.اشاره کر توان یمشناسی جنایی در باب فساد در جامعه به شرح ذیل چنین  ی ایحال به نموداری از باب جامعهعل

 
 

 اداری برای کارمندان یها هيمجازات و تنب -6

 دهیگانه ذکر گرد 11قانون رسیدگی به تخلفات اداری طبق بندهای  ۳اداری برای کارمندان متخلف در ماده  یها هیها و تنب مجازات

این خصوص وجود دارد. ی قانون مزبور، در حال حاضر ابهامات فراوانی در گانه 11عالوه بر قدرت بازدارندگی موارد  .است

مداری در ادارات است. از  شفافیت و قانون کند یدانیم آنچه در سالمت نظام اداری نقش اساسی را ایفا مطور که می همان

سازمان بایستی در رویارویی با قانون کلیه مقررات را رعایت  یها رمجموعهیاجرایی و همه ز یها مقام سازمان و دستگاه نیتر یعال

شده است که: اگر کارمندی در هیئت رسیدگی به تخلفات   قانون رسیدگی به تخلفات اداری عنوان ۳ماده  3تبصره  کنند. در

محکوم شود و آن تخلف جنبه کیفری داشته باشد، به معنای اثبات جرم نیست، بلکه برای بررسی جنبه کیفری مجدداً نیاز است 

رسیدگی به تخلفات  یها ئتیمحاکم کیفری ارجاع شود. الزم به ذکر است که هپرونده پس از رسیدگی از منظر تخلفات اداری به 

ات را در زمجا دو معنا که مجوز اعمال نرا اعمال کنند. به ای ۳در هر پرونده یکی از موارد مزبور در ماده  توانند یاداری صرفاً م

 نیا داشته باشد از یریداشته باشد، این مسئله نباید در رسیدگی به تخلف تأث 4مورد یک پرونده ندارند. اگر تخلف جنبه کیفری

این امر آن است که احراز تخلف و جرم هر دو امر  لیکه ممکن است جرم محقق نشده باشد اما تخلف احراز شود. دل جهت 

بدهند  شانیبخواهند تغییری در رأرسیدگی به تخلفات اداری بنا بر حکم کیفری صادره  یها ئتی. اگر هشود یتخصصی تلقی م

تغییراتی را  توانند ینقد باشد م صرفاً در مواردی که هیئت به اکثریت آرا تشخیص دهد مفاد احکام از منظر مقررات قانونی مورد

  .اعمال کنند
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- Guidance Recommendation Documents. 

2
 - Economic Crimes. 

3
 ، پیشین.پورسعید امیرنقل از  به -

4
-Violation of the Criminal Aspect. 



صرفاً از طریق ایجاد کننده و مقابله با گسترش فساد،   کنترل یها تقویت سالمت ادارى، ارتقاء کیفى قوانین و کارکرد سازمان

نظارتى با قوانین نظارتى  یها کالن نظام ادارى کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان یها استیسازگارى میان س

تر، براى  و کنترل میسر است. به عبارت ساده 1و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت «سازىمحیط»و کنترلى، و سرانجام 

مند است که میان همه عناصر آن، رابطه  ، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام2مند از پیدایش فساد نظام جلوگیرى

، ولى در کالبد 3ها و نیروهاى انسانى متخصص وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ییافزا سازگار و هم

 (14۳ ؛13۳2 شمس؛) .غلطدمند در می لم حرکت نکند، دیر یا زود نظام ادارى در بستر فساد نظامساالر و فرهنگى سا محیطى مردم

 

 گيری و پيشنهاداتنتيجه

های اداری، بایستی پس از شناسایی عوامل بروز تخلف، با انجام تغییرات و بدیهی است برای رفع معضل بروز تخلفات در نظام

معیارهای اخالقی و انسانی بروز  تاًیتظاهرات ظاهری آن به صورت فساد اداری، قانونی و نهااصالحات این عوامل را خشکاند تا 

 نیتر ننماید. مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسالم است و همواره یکی از مهم

دوره با توجه به مقتضیات جامعه  بوده است که البته در هر جزایی و اجرایی جوامع مختلف یها دست اندرکاران نظام یها دغدغه

عنوان یکی از   راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. این مقاله با عنوان نگاه اجمالی به موضوع رشوه و مبارزه با فساد اداری به

گیری نمود که جایگزینی نتیجه توان یو م گردید سا و مدیران محترم مطرحؤر یها پیامدهای عدم وجود شفافیت و دغدغه

استراتژی شهروند محوری به جای پرداختن به مسائل درون بروکراسی و دیدگاه سلسله مراتبی و نیز سرعت تغییر و تحول در 

عرصه را بر سودگران محیط ناشفاف تنگ نموده و بقا مدیریت دولتی را در ایجاد تحول در راستای ایجاد شفافیت  ،مدیریت دولتی

ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشک  . این مبارزه باید ساختار یافته و هماهنگ شده انجام گیرد و از بخشنددا یصریح م

خصوص  . درشود یکلیه عواملی است که سبب فراهم شدن ارتکاب فساد برای کارمندان م ،باشد. منظور از ریشه ها شهیکردن ر

 یعنوان شده است که: اگر کارمند یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس ۳ماده  3 در تبصره رابطه آن با حقوق کیفری چنانکه گفته شد:

 یبررس یبلکه برا ست،یاثبات جرم ن یداشته باشد، به معنا یفریبه تخلفات محکوم شود و آن تخلف جنبه ک یدگیرس ئتیدر ه

 ارجاع شود.  یفریبه محاکم ک یاز منظر تخلفات ادار یدگیاست پرونده پس از رس ازیمجدداً ن یفریجنبه ک

را  ۳از موارد مزبور در ماده  یکیدر هر پرونده  توانند یصرفاً م یبه تخلفات ادار یدگیرس یهاتیالزم به ذکر است که هئ

مسئله  نیداشته باشد، ا یفریتخلف جنبه ک پرونده ندارند. اگر کیات را در مورد زمعنا که مجوز اعمال دو مجا یناعمال کنند. به ا

 لیجهت که ممکن است جرم محقق نشده باشد اما تخلف احراز شود. دل نیداشته باشد از ا یریثأبه تخلف ت یدگیدر رس دیانب

                                                           
1
-Monitoring System Process. 

2
- Prevent Systematic Corruption. 

مسئله است که  نیا یبعد از انقالب اسالم حداقل رد،یگ یکه صورت م ییها نشیدر گز باشد یامر م نیتوجه قرارگرفته است ا مورد ربازیکه از د یاز مباحث اختالف یکی -3

است؛  یبحث و بررس  قابل یفکر فیمختلف که غالباً در دو ط یها دگاهید ینظر باشد. با بررس مورد نشیگز یاصل تخصص فرد برا ایاصل تعهد مالک عمل باشد  دیبا ایآ

در نقطه مقابل تخصص را  گرید ی(. برخییگرا مصلحت دگاهی)د دیآ یبه دنبال آن م زیبه تعهد اعتقاد دارند معتقدند که تخصص ن یو انقالب کیدئولوژیاز منظر نگاه ا یگروه

مطالعه بیشتر در این خصوص نگاه کنید به: موسوی فرد،  جهت .شناسند یم زیگر نیتکنوکرات نوعاً د یها دگاهیبا د شتریافراد را ب نیاغلب ا دهند؛ یبحث قرار م مورد

، مجلد شماره نخبگان علوم و مهندسی مجله یی،جنا یو جامعه شناس یاسالم یشناس صص از منظر جرمتخ ایتعهد  ینقادانه به ضرورت وجوب ینگاه (؛1422سیدمحمّدرضا )

  http://elitesjournal.ir/fa/page.php?rid :ششم، سال اول، بهار قابل دسترسی در

http://elitesjournal.ir/fa/page.php?rid


بنا بر حکم  یبه تخلفات ادار یدگیرس یها ئتی. اگر هشود یم یتلق یامر آن است که احراز تخلف و جرم هر دو امر تخصص نیا

دهد مفاد احکام از منظر  صیتشخ ءآرا تیبه اکثر ئتیکه ه یصرفاً در موارد ددهنب شانیدر رأ یرییصادره بخواهند تغ یفریک

 یها را اعمال کنند. تقویت سالمت ادارى، ارتقاء کیفى قوانین و کارکرد سازمان یراتییتغ توانند یمورد نقد باشد م یمقررات قانون

کالن نظام ادارى کشور و قوانین مرتبط،  یها استیس میانکنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگارى 

و تقویت جایگاه مردم در فرایند « سازىمحیط»نظارتى با قوانین نظارتى و کنترلى، و سرانجام  یها هماهنگ کردن عملکرد سازمان

 نظام نظارت و کنترل میسر است.
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