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 چکیده

ی بوروکراسی، به دلیل پیامدهای ناگواری اجتماعی، گسیختهافسارفساد اداری به عنوان یکی از ثمرات 

اقتصادی و سیاسی آن، همواره مورد توجه دولت ها در برخورد با آن بوده است. در کشور ما نیز با توجه 

به رویکردها و راهبردهای موجود اقدامات چندی در این خصوص انجام گرفته است که آخرین آن 

، توسط مجمع تشخیص مصلحت 3131سالمت اداری و مقابله با فساد در سالتصویب تاکنون ارتقاء 

 باشد.نظام می

-قانون ارتقا سالمت اداری با بهرهی این پژوهش که با هدف بررسی مفهوم فساد و رویکرد پیشگیرانه

باشد که با روش ای میت از نظر هدف از نوع نظری، توسعهای انجام گرفگیری از منابع کتابخانه

ی تحلیلی انجام گردید. نتایج حاصله از تحقیق، پس از مشخص شدن تعاریف، انواع و پیشینه -وصیفیت

اقدامات مقابله با فساد اداری در ایران، نشان داد که در قانون جدید دولت با استفاده از ابزارهای غیر 

قانون جدید مورد توجه قرار  کیفری و تدابیر پیشگیرانه به مقابله با فساد اداری بپردازد. مواردی که در

ی شفاف سازی فرآیند اداری، باال بردن سطح آگاهی مردم، بهره گیری از گرفته عبارتند از: توجه به مقوله

ای، حمایت از مخبرین و گزارش دهندگان و مشروط بر برخی افزارهای رایانهآوری اطالعات و نرمفن

عیین ضمانت اجرا در بخشی از قانون موجب شده تا امید باشد. هم چنین عدم تتدابیر پیش بینی شده می

 چندانی به اجرایی بودن قانون مذکور نباشد.

 

 واژگان کلیدی : فساد، فساد اداری، جرایم اقتصادی، مجازات.
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 مقدمه

ی تمدن دارد و هم اکنون یکی از ر جوامع بشری که قدمتی به اندازههای مذموم اجتماعی دیکی از پدیده

و مشکالت مبتال به کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد فساد است. مسائل 

شود، ی در راستای منابع شخصی تعبیر میفساد که از آن به عنوان سوء استفاده از امکانات و منابع عموم

ات عمومی، تواند، در غالب تعاریف ارائه شده در سه نوع دسته بندی متمایز، یعنی تمرکز بر  ادارمی

 تمرکز بر بازار و تمرکز بر منافع عمومی قرار گیرد.

باشد. این معضل به ی کشورهاست، فساد اداری میر همهو بیش بیانگ یکی از انواع این فسادها که کما

عنوان یک نیروی بازدارنده، در رشد و توسعه ی همه جانبه ی کشورها محسوب می شود. فساد اداری 

کنند؛ به خصوص در خصوصی با یکدیگر ارتباط پیدا می فتد که بخش دولتی وااتفاق میدر جایی 

جاهایی که تعامالت دولتی، مسئولیت مستقیم خدمات عمومی یا اعمال مقررات خاصی را بر عهده دارند. 

بررسی پیامدهای فساد اداری بیانگر این موضوع است که فساد مانع رشد رقابت ها و موجب خنثی شدن 

شود. از سوی دیگر فساد اداری، باعث کاهش فقر و تبعیض های اجتماعی میر جهت تالش ها د

های معامالت و ی منابع، افزایش هزینهناعادالنههای اجتماعی، توزیع تضعیف انگیزه ها، وارد آمدن زیان

ی و افزایش زیان های اقتصادی و مانع توسعه پایدار و در نهایت موجب تضعیف اعتماد مردم به توانای

-ع امید مردم به آینده ای بهتر میی سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطاراده

شود. در همین راستا و در جهت مبارزه با فساد اداری، دولت ها اقدامات فراوانی از جمله : اصالح و 

گویی بیشتر و مطلوب انجام  خه منظور افزایش کارآمدی و پاسساختار و تشکیالت اداری خود را ب بهبود

 اند.داده

، اقدامات در کشور ما نیز و در راستای مبارزه با فساد اداری و ارتقاء و بهبود سالمت نظام اداری کشور

گانه و دستگاههای مسئول انجام گرفته است، از جمله می توان به تصویب متعددی از سوی قوای سه

ای، رهبری در جهت برخورد و قوقی ایران، فرمان هشت مادهظام حقوانین مبارزه با فساد اداری در ن

 3131 مبارزه با مفاسد اقتصادی و آخرین مورد آن قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد مصوب

تواند، به صورت مقطعی در کاهش اره نمود. اگر چه این اقدامات میمصلحت نظام اشمجمع تشخیص 

د ولی آمارهای موجود و حوادث پیش آمده حاکی از آن است که این سه فساد اداری اثر گذار باش
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تواند، اثرگذاری خود را در بلند مدت نشان دهد. لذا در این پژوهش و مطالعه به بررسی و اقدامات نمی

 پردازیم.ی قانون در ایران میگرانهو مقابله با فساد با رویکرد پیش کنکاش قانون ارتقاء سالمت اداری

ی اول،  این تحقیق، کلیات پژوهش شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، پیشینه در فصل

 گردد.یق و فرضیات مرتبط با آن بیان میپژوهش، اهداف تحقیق، سئواالت تحق

در فصل دوم پژوهش، مباحث و ادبیات نظری مشتمل بر مفاهیم و تعاریف فساد و فساد اداری، 

ع و سطوح فساد اداری، رویکردها، علل پیدایش و بروز فساد اداری، آثار فساد دیدگاهها، مصادیق، انوا

 ی فساد اداری در جهان و ایران مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.اداری و در نهایت تاریخچه

ای اختصاص دارد، پیشینه آمده از مطالعات کتابخانهبه دستهای صل سوم که به تجزیه و تحلیل دادهدر ف

ی ایران در مبارزه با فساد اداری، نهادهای مسئول با فساد اداری، رویکردهای مبارزه با فساد جربهو ت

اداری و در ادامه موضوع اصل پژوهش، یعنی قانون ارتقا و سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد با 

قاء سالمت نظام بررسی مفهوم، تعاریف، دیدگاهها و رویکردهای مرتبط با سالمت اداری و قانون ارت

پیشنهادات الزم ارائه و بیان  اداری به اتمام رسیده و در بخش پایانی پژوهش نتیجه گیری از مطالعه و

 لذا امید است، این کار پژوهش مورد رضایت استاد ارجمند و گرانقدر قرار گیرد. گردد.می
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 ( بیان مساله1-1

ی در سطح کشورهای جهان، در خصوص مبارزه با فساد اداری و در رابطه با جرائم امروزه قوانین بسیار

-ی و ...( در حال تقنین و اجرا میاقتصادی، من جمله )ارتشاء، اختالس، تصرف غیر قانونی، کالهبردار

باشد؛ دلیل این امر را می توان پیشرفت وسائل الکترونیکی و همچنین رشد جمعیت و شاید عدم سیاست 

نینی مناسب در این زمینه دانست که در تحقیق فوق و در رابطه با مفهوم فساد و رویکرد پیشگیرانه به تق

-توان در عواملی همچون )احساس بی ی نظام اداری را میآن خواهیم پرداخت. عوامل تهدید کننده

ر و ریا، ترس و تفاوتی، عدم تعلق سازمانی و احساس بدبینی به اهداف، بی توجهی به عامل زمان، تظاه

یح و روشن فقدان اعتماد به نفس و همچنین عدم تناسب مسئولیت و اختیار و فقدان ضوابط صر

انها، عدم های سازماجرای ارزشیابی و کنترل ماموریت های صریح و روشن برایارزشیابی و نبودن مالک

اینکه در تحقیق فوق  ها و ... دانست. در خصوصها با وظایف و ماموریتسازگاری ساختار سازمان

ی قواننین منتشر شده عالوه بر اینکه موارد فوق قابلیت بررسی را دارد، مواردی که در خصوص پیشینه

در زمینه سالمت اداری را نیز دارند. هم قابلیت بررسی و در صورت امکان قابلیت تشریح را در تحقیق 

که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری  فوق دارند. فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است

های اساسی در سراسر جامعه شده گیری مشکالت و بحرانچالش مواجه ساخته است و موجب شکلبا 

اند که نمونه آن ی در زمینه فساد اداری پدید آمدهاست. با این وجود باید اذعان نمود که قوانین کثیر

توان به قوانین ماده تقنین یافته است هر چند می 15در  می باشد که 3131قانون مصوب الجدید سال 

ی موضوع فوق اشاره نمود، که با عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء سابق التصویب در زمینه

می باشد نیز اشاره داشت و در این خصوص قوانین و  3167اختالس و کالهبرداری که مصوب سال 

د دارد که می توان به مواد متفرقه ای که در قانون مجازات اسالمی بخش آیین نامه های زیادی نیز وجو

مشهود می باشد. با این وجود  536-588ود که در موارد وجود دارد نیز اشاره نم 3175تعزیرات مصوب 

ی فساد اداری در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده که مواردی که موجب مجهول بودن موضوعات در رابطه

ه و ... می باشد توضیح داده هیم مرتبط با این موضوع همچون فساد اداری، عوامل پیشگیرانو همچنین مفا

نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. با این وجود توضیح داده شود و مبانی آن  و مبانی آن نیز ودمی ش

ینکه سواالتی در ذهن ایجاد می شود که جواب این سواالت را می توان در تحقیق فوق بررسی نمود؛ ا

تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری چه می باشد؟ مبانی نظام فساد اداری و عوامل پیشگیرانه 
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آن از چه زمانی به وجود آمده است؟ عواملی که فساد اداری را در نظام اداری ایران به وجود آورده است 

 چه می باشد؟

 ( اهمیت و ضرورت انجام تحقیق2-1

های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحی شده و به اجرا درآمده است، اما در این رابطه تا به امروز برنامه

موفقیت اندکی حاصل گردیده است که برخی از دالئل اصلی این عدم موفق نبودن برنامه ها عبارتند از 

فساد  مجازات نشدن سوء استفاده کنندگان، خود فروختگی افراد و مقامات اداری، وجود کارکرد مثبت»

اداری برای نخبگان اداری، نظام مند بودن و عدم استمرار برنامه ها، تاکید بر تنبیه و عدم مجازات 

باشد، بدین جهت تحقیق فوق در خصوص می...« بر رویه ها پیش گیرانه و مختلفان به جای تاکید 

سالمت اداری و  بررسی یکایک این عوامل و همچنین با توجه به جدید التصویب بودن قانون ارتقاء

همچنین نبود تحقیقات پیشین در این زمینه به نظر می رسد، کارکردن بر روی این موضوع و یافتن 

رویکردها و مباحث مطروحه در این زمینه جای مطالعه و بررسی را داشته باشد و از ضرورت و اهمیت 

ز می طلبد که مورد مطالعه قرار ی مطالعات تطبیقی با قوانین سابق نیخاصی برخوردار باشد، و در زمینه

  گیرد و این ضرورت را در خود احساس می نماید.

 ( اهداف تحقیق :3-1

 تحقیق فوق اهدافی را به دنبال دارد که در ذیل مشخص می شود :

 بررسی ضعف مهارت های مدیریتی و فنی 

 بررسی قانون مصوب الجدید ارتقاء سالمت اداری 

 رای قانونبررسی موانع و محدودیت های اج 

 بررسی آسیب شناسی جرائم رخ داده از مسئولین اداری 

 )بررسی مبانی جرائم اداری از جمله )اختالس، ارتشاء و کالهبرداری 

 بررسی سوء استفاده از موقعیت شغلی 

 مطالعه مصادیق فساد اداری 

 ارائه رویکردهای نظری برای پیشگیری و مبارزه با فساد 
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 با فساد در حقوق ایران مطالعه اهمیت و ضرورت مبارزه 

 بررسی آراء وحدت رویه ها در خصوص فساد اداری 

 ( سواالت تحقیق : 4-1

 سوال اول : مفهوم فساد اداری چه می باشد؟

 سوال دوم : انواع فساد اداری چه می باشد؟

 سوال سوم: پیشینه ی اقدامات مقابله با فساد اداری در ادوار گذشته چگونه می باشد؟

 : پیشینه اقدامات مقابله با فساد اداری در ایران چگونه می باشد؟سوال چهارم 

 سوال پنجم : عوامل موثر در ارتقا سالمت اداری چه می باشد؟

 ( فرضیه های تحقیق :5-1

 فرضیه اول: فساد اداری به معنی استفاده غیر قانونی از قدرت دولتی برای نفع شخصی می باشد.

تقسیم بندی « فساد اداری سیاه؛ خاکستری و سفید» وان به سه دسته فرضیه دوم: فساد اداری را می ت

 نمود.

فرضیه سوم: ابن خلدون و منتسکیو و اندیشمندان دیگر همه در خصوص نظام فساد اداری نظراتی را 

 ی فساد اداری در ادوار گذشته می باشد.مطرح نمودند که این حاکی از پیشینه

ری می تواند به قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری ی سالمت ادافرضیه چهارم: پیشینه

 برگردد. 3171و همچنین قانون مجازات 

فرضیه پنجم: شفاف سازی انجام امور فعالیت ها و افزایش پاسخگویی، افزایش رضایت مندی خدمات 

 مت اداری می باشند.گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع  از عوامل موثر در ارتقاء سال
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 ( روش انجام تحقیق:6-1

توصیفی انجام  -توسعه ای بوده که به روش تحلیلی -تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات نظری

می گیرد. اطالعات مورد نیاز پژوهش نیز به روش کتابخانه ای )اسنادی( جمع آوری می گردد. این 

و داده های مربوط به بخش اصلی تحقیق  ی تحقیقپیشینهاطالعات مربوط به مباحث ادبیات موضوع، 

است که در فصل تجزیه و تحلیل داده ها آورده شده است. منابع کتابخانه ای شامل استفاده و بهره گیری 

از کتب و مقاالت تخصصی، مجالت، نشریات و سایت های اینترنتی می باشد. تجزیه و تحلیل داده های 

فی با کمک نیروی تفکر و اندیشه و با توجه به وضعیت منابع موجود در گرد آوری شده به صورت کی

 استرس انجام می گیرد.

 :( مشکالت و محدودیت های تحقیق 7-1

در فعالیت های در راه انجام هر فعالیتی موانع و مشکالتی وجود دارد، این مشکالت و محدودیت ها 

و می سازد. محدودیت ها و مشکالت این تحقیق پژوهشی دو چندان بوده و محقق را با مسائلی رو به ر

 را می توان به شرح ذیل بیان نمود.

ی تخصصی در دانشگاه و منطقه که دسترسی به منابع مرتبط با تحقیق فقدان توجه و یا کمبود کتابخانه -

 را با مشکل رو به رو ساخته است.

به پایان نامه که با توجه به عدم  هزینه های مضاعف مربوط به تحصیل و انجام امور پژوهش مربوط -

 اشتغال اینجانب مشکالت دو چندانی را ایجاد نموده است.

جدید بودن موضوع تحقیق با توجه به قانون جدید مبارزه با فساد اداری، مشکالت و محدودیت هایی  -

 ی منابع مورد نیاز را ایجاد نموده است.را تهیه

 ( کلید واژه ها : 8-1

 د واژه ها : فساد، فساد اداری، تخلفات اداری، ارتقاءالف( تعریف کلی

فساد اداری : تعریف حقوقی )قانونی( فساد اداری بدین شکل می باشد، یعنی استفاده غیرقانونی از 

اختیارات اداری/دولتی برای نفع شخصی و تعریف بر مبنای افکار عمومی جامعه نیز چنین است، اقدامی 
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ری/ دولتی( که از دید عموم مردم اصطالحی غیر اخالقی و مذموم یا سیاه، )در چارچوب فعالیت های ادا

 خاکستری و سفید تقسیم می شود.

 فساد : به معنی تباهی، لهو و لهب، شر و بدی است.

تخلفات اداری: عبارت از این است که کارکنان یک سازمان در رده های شغلی و مسئولیتی مختلف، 

ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاری و کارگاهی را به صورت کلی یا قوانین و مقررات، آیین نامه 

 جزئی، عمدی یا غیر عمدی مراعات ننماید.

 ارتقاء به مفهوم باال بردن کیفیت، ارزش و همچنین به معنی افزایش درجه و مزیت نیز آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


