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 چکیده

های عمومی وجود دارد که در مجموع، سیستم اداری جامعه را ای برای انجام وظایف و تکالیف حکومتی، سازماندر هر جامعه

-دهند. وظایف و اختیارات این سیستم اداری بر اساس یک سری قواعد و مقررات از سوی حقوق اداری تعیین میتشکیل می

ی داخلی است که شکل قوای عالیه حکومتی و وظایف و اختیارات های حقوق عمومترین شعبهشوند. حقوق اداری یکی از اصلی

دهد. اصل سلسله مراتب اداری و حدود اختیارات و وظایف آن و همچنین نحوه نظارت و کنترل بر آن را مورد بررسی قرار می

حثی است که باید مورد اعمال اداری در حقوق اداری ایران، با عنایت به محدودیت منابع حقوقی در این زمینه، از جمله مبا

تحلیل و بررسی بیشتری قرار گیرد. اصل سلسله مراتب اداری یک رابطه سازمانی است که مشروعیت خود را از حکم قانون 

شود مقامات اداری و پرسنل مادون آنها زنجیروار و به صورت طولی به یکدیگر متصل شوند و دستورات گیرد و باعث میمی

جز اجرا شود تا انظباط و تر سلسله مراتب اداری قرار دارند، جز به سنل مادون که در درجات پایینصادره مافوق بوسیله پر

های دولتی هماهنگی بین سطوح مختلف سیستم اداری حفظ گردد. از سوی دیگر با عنایت به ارتباط مستقیم عملکرد سازمان

استفاده و بروز فساد و تعرض به حقوق شهروندان متصور است، های شهروندی، امکان سوء با مردم و الزام رعایت حقوق وآزادی

ترین هدف نظارت سلسله لذا برای جلوگیری از این امر، فرآیندی به نام نظارت و کنترل سلسله مراتبی بوجود آمده است. مهم

فساد اداری و تضعیف  مراتبی در ادارات و سازمانهای دولتی، کنترل کیفیت انجام امور محوله و همچنین جلوگیری از بروز

مند شود، وظیفه برقراری ساختاری نظامحقوق ارباب رجوع است. نظارت سلسله مراتبی که نظارت دورن سازمانی هم نامیده می

و کارا بر اساس قوانین و مقررات و همچنین نحوه عملکرد کارکنان دولت را با استفاده از ابزارهای موجود و ضمانت اجرای دقیق 

تحلیلی و با استفاده از  -دهد. در این پژوهش سعی برآن است که با استفاده از روش توصیفیابی و کنترل قرار میمورد ارزی

های اصل سلسله مراتب اداری و چگونگی نظارت بر آن در حقوق اداری کتب و مقاالت و سایر منابع موجود به بررسی ویژگی

وظایف هر مقام از نظر عرف اداری و تشکیالت سازمانی و کاربرد عملی  ایران و همچنین میزان صالحیت و حدود اختیارات و

 آن پرداخته شود.

 اداره، حقوق اداری، سلسله مراتب اداری، نظارت سلسله مراتبیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

شود. در گفته می کند، سازمان اداریهای که دولت بوسیله آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت میبه مجموعه سازمان

ای از اشخاص حقوقی، نهادهای ملی، واحدهای محلی و همچنین نهادهای های اداری شامل مجموعه پیچیدهواقع سازمان

سری شود. رعایت نظم و انجام وظایف در این نهادها بر اساس یکتخصصی که ماموریت خاصی برعهده دارند را شامل می

ند اشناخته شده ((Administrative hierarchy عنوان اصل سلسله مراتب اداری قوانین و مقررات حقوق اداری که به

ن قانوای جراگیر درتنها ر یی کشواجره اقووز مری انیای اداری در دهامحصر نظاو حد بیگی دبا توجه به گسترشود. تعیین می

ین همه مسئولیت اعظیم با ت ین تشکیالا بررت ست. نظاه او انیز بر عهدری کشوت تر مدیریت خدمااسطحی فردر نیست بلکه 

)طباطبایی نیست ت جزئیال به کنتردر مانی قازساون بررت همچنین که نظاو کند نی حاصل کفایت نمیوتنها به طریق بیر

بطة ر، رایک کشوسیستم اداری پویایی ی و مدرآکا(. و باید به این نکته مهم و اساسی توجه داشت که 02: 0733موتمنی، 

-دارد. این نظارت درون سازمانی بر اساس اصل سلسله مراتب اداری محقق میمانی زسارت درون نظاة نحوع و با نو مستقیمی

سازمانی یک رابطه دو سویه با اصل سلسه مراتب دارد و به عنوان یک بازوی نظارتی در کالبد نظام شود. در واقع نظارت درون

 پردازد.تب به ایفای نقش میاداری و بر اساس اختیارات و وظایف سلسله مرا

در این پژوهش تالش شده جایگاه سلسله مراتب اداری و نحوه نظارت بر آن در حقوق اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اصل 

سلسله مراتب اداری به عنوان یک جاده دوطرفه است که یک طرف آن رابطه فرمانبرداری، و طرف دیگر آن رابطه فرماندهی 

گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره خواهد بود. دستورات و فرماندهی مقام باال به پایین عیت خود را از حکم قانون میاست و مشرو

گونه استنباط کرد که احکام و توان اینتواند هم کتبی باشد و هم شفاهی، هر چند از ظاهر قانون میبنا بر شرایط مختلف می

کند و باید بر آن شد که هم شامل احکام و اوامر کتبی و هم احکام و اوامر شفاهی یاوامر مطلق است و اطالق افاده عموم م

باشد. در واقع باید دید که هر حکم یا امری چه آثار و نتایجی از خود باقی خواهد گذاشت و اثرات مادی و معنوی آن را قبل از 

-کنند )موسیای نیز یاد میتحت عنوان نظام تبعیت یا پله اجرا ارزیابی نمود. عالوه بر این نظام سلسله مراتب اداری که از آن

های اداری ( نخست ناظر بر حاکمان و مامورین آنها بود اما این اصل در حقوق اداری ناظر بر سازمان37اداری، صزاده، حقوق

نظارت دارد. لذا برای کشور نیز هست یعنی سازمان مرکزی بر کلیه اعمال حقوقی و اجرایی واحدهای نظام متمرکز، ریاست و 

های اداری و برقراری نظم در نحوه فعالیت کارکنان، یک سری اختیارات و حدود انجام درست وظایف مستخدمین سازمان

وظایف به حکم قانون و همچنین حق نظارت طبق عرف اداری، برای سلسله مراتب اداری در حقوق اداری ایران مشخص شده 

های سلسله مراتب اداری در ایران، چگونگی نظارت و در نهایت به نتیجه گیری از مفاهیم، ویژگی است. که در ادامه پس از بیان

 این پژوهش خواهیم پرداخت.

 

 تعریف مفاهیم -2

 اداره 2-1 

شود که به وسیله دولت (: اداره به معنی یک فعالیت یا در جنبه مادی آن به همه کارهایی اطالق میAdministrationاداره )

ا به راهنمایی او به منظور حفظ نظم عمومی و تامین نیازهای همگانی انجام می گیرد )امامی، محمد، استوار سنگری، و ی

(.منظور از کارهای همگانی یا به تعبیری دیگر امور عمومی کارهایی است که به وسیله مقامات عمومی 0733، 0کوروش، ج 

ز دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی عمومی در کشور و دیگر گیرد. مقام عمومی )قدرت عمومی( اعم اانجام می
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باشد. و منظور از می (vedel  ،1980 ،20اشخاص حقوقی حقوق عمومی از قبیل نهادهای محلی، موسسات عمومی و غیره )

ولیه خود، ناچار به ها در جوامع بشری برای رفع نیازهای اهای همگانی، کارهای قوه مجریه است. انساناعمال عمومی یا کار

کار را برای زندگی بهتر و سهولت در امور اجتماعی  نوعی، با ایجاد یک ساختار تشکیالتی، تقسیمهمکاری با یکدیگرند و به 

شود. های بارزی از این نوع مدیریت امور اجتماعی در قالب سازمان یا اداره دیده میخود، مورد استفاده قرار دادند. امروزه نمونه

آید. ف اداره در این مفهوم برآوردن نیازهای همگانی است اما این هدف جز با اقتدار و قدرت عمومی دولت به دست نمیهد

شود که ممکن است وسیله مقامات عمومی انجام میفعالیت اداره یعنی کارهای عمومی، یا به تعبیری امور عمومی که به

اند ر یک چارچوب معین تاسیس و توسط افرادی به عنوان کارمند، که موظفاداره د نهادهای محلی یا مؤسسات عمومی باشند.

دهند. عنصر اصلی اداره را ای معینی که برایشان مشخص شده است انجام می شان را از طریق تقسیم کار در یک محدودهوظایف

ست که در یک قالب مشخص یعنی یک دهد. هدف ما از ذکر کلمة افراد، در این مورد، عبارت از کارمندانی ا افراد تشکیل می

های خصوصی تعیین  های عامه و در یک اساسنامه در سازمان ای که از طریق قانون در سازمان سازمان تثبیت شده، در محدوده

در هر حال امروزه اداره، گاهی به معنی نمایند.  شده، برای برآوردن اهداف مشخص، از طریق مساعی مشترک اجرای وظیفه می

هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه اجرای لیت وگاهی به معنی یک سازمان است و شامل مجموعه تشکیالت و سازمانیک فعا

شود از این رو وظایف و اختیارات دولت به سه دسته تقسیم شده که هر کدام های متعددی را به عهده دارد تعریف میفعالیت

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قوای حاکم در جمهوری  053اصل ای محول گردیده است. بر اساس های ویژهبه ارگان

اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی، اعمال قوه قضاییه اسالمی عبارت

گیرد )امامی، محمد، استوارسنگری، میجمهور و وزراء انجام های دادگستری و اعمال قوه مجریه از طریق رئیسبه وسیله دادگاه

(. اما یک مفهوم دیگر برای اداره نیز بیان شده است که جنبه سازمانی دارد. در تعریف اداره از جنبه 0733، 0کوروش، ج 

های متعدد را بر عهده هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه، اجرای فعالیتسازمانی آمده است، مجموع تشکیالت و سازمان

گذاری از این تعریف مستثنی هستند. هدف اداره برآوردن نیازهای همگانی است. های قضایی و قانون. بنابراین سازماندارند

توانند وظایفی را که به آنها محول شده است به انجام برسانند. لذا های اداری در شرایط برابر با افراد باشند، نمیچنانچه سازمان

-ای برخوردارند که به اختیارات قدرت حاکمه تعبیر میهای عمومی، ادارات از اختیارات ویژهدیبرای حفظ نظم و تامین نیازمن

 شوند.

 

 حقوق اداری 2-2 

ی قواعد حاکم بر نظام اداری کشور و  ی آن، مجموعه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع مطالعه حقوق اداری شعبه

دانند؛ زیرا  ی علم حقوق می ها دانان حقوق اداری را یک نظام مستقل در بین رشته ی آن با شهروندان است. حقوق ی رابطه نحوه

گذار نیز، در روابط افراد و دولت قابل  حقوق اداری از اصول و قواعد بنیادین برخوردار است که حتی در صورت سکوت قانون

ظران حقوق اداری، این حقوق را از ن یکی از صاحب« ژان دیورو( »0780اجراست. )طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، 

( زیرا حقوق اداری، نظام 0788اداری، اهلل، حقوقتحمیلی و آمرانه، برخوردار دانسته است. )انصاری، ولی - های ترجیحی ویژگی

کس قادر  ای که به غیر از دولت هیچ تری دارد؛ به گونه به خصوصی از دانش حقوق است که در آن، دولت، آزادی عمل بیش

تواند در  های اداری تعیین و تنظیم کند و دولت هر وقت که اراده کند، می یست روابط آن را با مأموران و مستخدمان دستگاهن

در واقع در حقوق اداری، جنس روابط نابرابر است؛ در یک  جانبه تصمیم بگیرد. وضعیت کارکنان و مأموران خود به صورت یک
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گیرنده یا  دهنده و مالیات ی بین مالیات دیگر شهروند که اقتداری ندارد؛ مثل رابطه سو دولت دارای اقتدار است و در سوی

 ی حمایتی داشته باشد و هم تحمیلی. بر؛ بر این اساس، حقوق اداری ممکن است، هم جنبه روا و فرمان ی بین فرمان رابطه

ی طرز تلقی از نوع  ی حقوق و اندیشه عرصه ای جدید و جوان است که همراه با تحوالت در حقوق اداری در کشور ما پدیده

کنندگان و  مند شدن روابط بین اداره دهی به اراده و حاکمیت مردم، رعایت حقوق شهروندان، قانون حکومت و ارزش

های اداری به قانون، تقویت شده و در سیستم اداری کشور تا حدودی نمایان  ی محدود شدن واحد شوندگان و اندیشه اداره

 است. گردیده

جا  حقوق اداری در ایران به دلیل گستردگی تنوع مشاغل و اعمال اداری، غیرمدون است و هنوز مثل سایر قوانین در یک

گردآوری نشده است. همچنین حقوق اداری، حقوقی پیچیده و متحول است و قواعد آن برخالف حقوق مدنی در حال تغییر و 

های رفاهی، اخالقی، ایدئولوژیک و... ممکن است قواعد  ها و در دولت حکومت دگرگونی است. به طور مثال با توجه به نوع

گرایی  متفاوتی را تجربه کند؛ مثالً در حقوق اداری فرانسه دین از سیاست جداست، در حالی که حقوق اداری ایران مبتنی بر هم

ه گرفت. این حقوق از زمان تولد تا مرگ با توان نادید های حقوق نمی دین و سیاست است. ارزش حقوق اداری را در بین شاخه

ی انحصار  ی ثبت احوال و ثبت ازدواج افراد، جریمه شدن توسط پلیس تا برگه از صدور شناسنامه توسط اداره، فرد همراه است

توان ناشی  ترین ابعاد زندگی مردم متمرکز شده است. این احاطه بر زندگی مردم را می وراثت. در واقع، حقوق اداری تا خصوصی

ها و ادارات  ها، دادگستری های آب، برق، مخابرات، شهرداری ی فراوان ادارات در جوامع )مثل توسعه و گسترش سازمان از توسعه

 ای از اصول و قواعدی است که ناظر است بر:. از سوی دیگر، حقوق اداری شامل مجموعهثبت و...( دانست

کنند و قامات عمومی برای مجموع شهروندان نظم و امنیت را تامین میهای و تشکیالتی که به کمک آنها مسازمان -0

 سازند.خدماتی را که مردم از آنها انتظار دارند برآورده می

تعیین اقتدارات و اختیاراتی که به اعتبار وظایف فوق، ماموران دولتی باید دارا باشد و همچنین تعیین حدود این اختیارات  -2

 های اداری.دان در مقابل خودکامگی سازمانبه منظور حمایت از شهرون

شود: از یک طرف توسط حقوق اداری شناختن اختیاراتی است برای اداره در جهت تامین دو نتیجه از تعریف مذکور اخذ می

 های اساسی شهروندان در مقابل تجاوزات ماموران اداری.از طرف دیگر حمایت از آزادی، منافع و نیازمندی عمومی

 های دیگری هم هست که شامل:ق اداری ایران دارای ویژگیاما حقو

حقوق اداری ایران، قانون واحدی ندارد که در تمام اصول و احکام مسائل اداری مانند قانون  حقوق اداری مدون نیست:

یکی اینکه  جا تدوین و گردآوری شده باشد. و برای آن دو علت وجود دارد، ، در یک…اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و 

کند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف  وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و این موضوع در عمل، اقتضا می

اند، نه تنها  ها با آن مواجه زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود. همچنین تغییرات و تحوالتی که همواره سازمان

شورها نیز تدوین قواعد و احکام حقوق اداری را به صورت قانون واحد و جامع غیرممکن کرده است. در کشور ما بلکه در سایر ک

ها و در برخی موارد به صورت  ها و بخشنامه نامه اکنون، حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها، به صورت قوانین، آیین

 نها، مطالعه و مراجعه به آنها را دشوار ساخته است.ی اداری است که ابهامات و تناقضات موجود در آ عرف و رویه

به این معنا که در کشور ما، مفهوم حقوق اداری یک امر کامال تازه است و این مفهوم در  ی جوانی است: حقوق اداری رشته

رو، حقوق  ی ما با گسترش تفکر دموکراسی و لزوم رعایت حقوق مردم از جانب کارگزاران دولتی شکل گرفت. از این جامعه
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ی  ای را که شایسته و بایسته اداری در ایران و سایر کشورهای جهان، نیاز به تالش فراوان پژوهشگران و حقوقدانان دارد تا چهره

 آن است، به دست آورد.

 پذیرفته حقوقدانان اکثریت توسط که کلی بندی تقسیم یک در :است داخلی عمومی حقوق از ایرشته اداری حقوق

داخلی  حقوق به جغرافیایی قلمرو جهت از خصوصی و حقوق و عمومی حقوق به ماهوی لحاظ از را حقوق شده، علم

 عمومی حقوق از ایرشته حقوق اداری که نیست تردیدی میان این در کنند.می تقسیم )خارجی( المللی بین )دومستیک(و

 بین روابط بر طرف یک آن، از مقررات و قواعد هک است عمومی حقوق جزو دلیل این به اداری حقوق .شودمی محسوب داخلی

 به داخلی حقوق جزو و است؛ حاکم خصوصی اشخاص با آنها روابط بر دیگر طرف از و با یکدیگر عمومی حقوق حقوقی اشخاص

 شود.می تنظیم کشور یک جغرافیایی داخل قلمرو روابط این رود، زیرا می شمار

 هایرشته سایر قواعد از مستقل و خاص مقررات و قواعد تابع اداری حقوق اتموضوع :است مستقل ایرشته اداری حقوق

 هایرشته سایر در را آنها تواننمی که شودمی تشکیل مقرراتی و قواعد از مجموعه اداری حقوق واقع در باشند.می حقوقی

 و مدنی مسؤولیت مثال برای .دهندمی رقرا مطالعه و مورد بحث حقوق اداری عنوان تحت را هااین حقوقدانان گنجاند. حقوقی

 البته .یافت خصوصی حقوق اصول و قواعد در را آنها توانکه نمی کنندمی پیروی خاص مقررات برخی از اداری قراردادهای یا

 .باشددارد، نمی حقوقی هایرشته سایر با رشته این که پیوندهایی نافی اداری حقوق استقالل

 منفعت اداری، تأمین حقوق قواعد و اصول هدف شد اشاره پیشتر اداری: امتیاز حقوق برخورداری قدرت عمومی از

 از عمومی حقوق حقوقی اشخاص است الزم هدف به این نیل برای و بوده عمومی خدمات و اداری پلیس رهگذر از عمومی

 حقوق قواعد منظور همین کنند به به اجراییغل و قهر با اگرچه را خود تصمیمات بتوانند و باشند برخوردار الزم قانونی ابزارهای

 باشند.می اداری هایتصمیمات سازمان رعایت به مکلف نیز خصوصی اشخاص و بوده برخوردار عمومی قدرت امتیاز از اداری

 ... و االجرا، وضع عوارض الزم هاینامه آیین اشخاص، صدور اراضی تملک در توانمی را اقتدار این عملی ظواهر مثال برای

 (0738)نوری، جواد، حقوق اداری ایران،  .نمود مشاهده

 

 سلسله مراتب اداری 2-3 

ای از چیدمان اجزا است که در آن هر یکی از مهمترین اصول حقوق اداری، اصل سلسه مراتب اداری است، سلسله مراتب گونه

شوند. رابطه فرمانبری و فرماندهی در علوم اداری و سطح اجزای دیگر نمایش داده میکدام از اجزا به شکل باال و پایین و یا هم

های سازمان یافته روابط حقوق اداری با اصطالح سلسه مراتب اداری شناخته شده است، سلسه مراتب اداری یکی از گونه

یگری های نظامی است. بر اساس این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور داجتماعی است که نمونه کهن و روشن آن سازمان

کند، مکلف با اطاعت از اوامر مافوق خود هستند. طبق این اصل هر ماموری بر زیردستان خود حق فرماندهی و انجام وظیفه می

از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد. اصل سلسله مراتب ادارای بعنوان یک جاده دو طرفه است که یک طرف آن 

آن رابطه فرماندهی. ولی شدت و میزان ضعف آن از پائین به باال ویا از باال به پائین از نظر رابطه فرمانبرداری است و طرف دیگر 

باشد. بر پذیر؛ نه مطلق. ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادر میباشد و اصلی است استثناءخاص و ضمانت اجرایی متفاوت می

کند مکلف است از اوامر مافوق خود نجام وظیفه میاساس این اصل هر شخص اداری که تحت نظر شخص اداری دیگری ا

اطاعت نماید. از این رو هر شخص اداری مافوق حق فرماندهی از جمله صدور دستور و نظارت بر اعمال زیر دست خود را دارا 

خواهد بود. گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره می باشد. اصل سلسله مراتب اداری سرچشمه مشروعیت خود را از حکم قانون می
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توان تواند هم کتبی باشد و هم شفاهی هر چند از ظاهر قوانین میدستورات و فرماندهی مقام باال به پایین بنا بر شرایط می

کنند و باید بر آن شد که هم شامل احکام و اوامر گونه استنباط کرد که احکام و اوامر مطلق است و اطالق افاده عموم میاین

و شفاهی است. در واقع باید دید که هر حکم یا امری چه آثار و نتایجی از خود باقی خواهد گذشت و اثرات کتبی و هم احکام 

مادی و معنوی آن قبل از اجراء باید ارزیابی گردد. فرد تحت امر، اثرات دستور یا حکم مافوق را حداقل مورد به مورد با موازین 

ینی صریح در قوانین عقل و منطق خود را طلب کند و با احتیاط کامل قدم قوانین و مقررات سنجیده و در صورت عدم پیش ب

باشند باید از اصول و قواعد کلی و عقل و منطق استعانت خواست. به این نحو بر دارد. در زمانی که قوانین و مقررات صریح نمی

ر و نتایج بخش آن از اوامر غیر مهم دستور که بین احکام و اوامر باید قائل به تفصیل شد. در مورد اوامر مهم و حساس و آثا

کند، منتهی ارزیابی و تشخیص مهم از غیر مهم به عهده ماموران مادون خواهد بود. هرچند نظام سلسله شفاهی نیز کفایت می

نند، کای نیز یاد می( یا پله37، ص 0783مراتب اداری که از آن تحت عنوان نظام تبعیت )موسی زاده، رضا، حقوق اداری، 

های اداری کشور نیز هست یعنی نخست ناظر بر حاکمان و مامورین آنها بوده، اما این اصل در حقوق اداری ناظر بر سازمان

سازمان مرکزی بر کلیه اعمال حقوقی و اجرایی واحدهای نظام متمرکز، ریاست و نظارت دارند. سلسه مراتب اداری برای 

ای برخوردار است. تر شدن اوامر مقامات مافوق به افراد زیر دست از اهمیت ویژهسادههماهنگی و یکپارچگی تصمیمات اداری و 

اگر چه دارای معایبی از قبیل فرمانبرداری کورکورانه، عدم استقالل پرسنل مادون و همچنین کاهش احساس مسئولیت 

 (0738باشد. )نوری، جواد، حقوق اداری ایران، کارمندان نیز می

 

 له مراتبینظارت سلس 2-4 

در نیست بلکه ن قانوای جراگیر درتنها ر یی کشواجره اقووز مری انیای اداری در دهامحصر نظاو حد بیگی دبا توجه به گستر

ین همه مسئولیت تنها به طریق اعظیم با ت ین تشکیالابر رت ست. نظاه او انیز بر عهدری کشوت تر مدیریت خدمااسطحی فر

: 0733)طباطبایی موتمنی، نیست. ت جزئیال به کنتردر مانی قازساون بررت همچنین که نظا وکند نی حاصل کفایت نمیوبیر

ع و بطة مستقیمی با نور، رایک کشوسیستم اداری پویایی ی و مدرآکا(و باید به این نکته مهم و اساسی توجه داشت که 02

شود. در واقع نظارت سله مراتب اداری محقق میدارد. این نظارت درون سازمانی بر اساس اصل سلمانی زسارت درون نظاة نحو

درون سازمانی یک رابطه دو سویه با اصل سلسه مراتب دارد و به عنوان یک بازوی نظارتی در کالبد نظام اداری و بر اساس 

شود که می پردازد. در تعریفی دیگر نظارت سلسله مراتبی، به نظارتی اطالقاختیارات و وظایف سلسله مراتب به ایفای نقش می

کند که این نظام مبتنی بر نظام تبعیت است که بر اساس آن سازمان مرکزی به نهادها و واحدهای وابسته به خود اعمال می

-اند از دستورات و اوامر مقام مافوق خود پیروی نمایند این نوع نظارت درواقع به صورت طولی انجام میکارکنان مرئوس مکلف

نماید. نظارت سلسله داری از قبیل اعمال اجرایی و حقوقی و همچنین اشخاص اداری اعمال نفوذ میپذیرد و بر همه اعمال ا

 مراتبی بر کارکنان اداری شامل:

 حق صدور دستورات اداری و تعیین وظایف،  -0

 حق عزل و نصب کارکنان،  -2

 باشد.های اداری میحق اعمال مجازات -7
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 های اصل سلسله مراتب اداری ویژگی -3

گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره خواهد بود. سلسله لسله مراتب اداری سرچشمه مشروعیت خود را از حکم قانون میاصل س

، «باال»باشد که در آن هرکدام از اجزا به شکل ها و...( میبندیها، طبقهها، ارزشای از چیدمان اجزا )اشیاء، ناممراتب گونه

شود. به طور کلی ریشه و مبنای اصلی اصل سلسله مراتب در حقوق نمایش داده می اجزای دیگر« سطحهم» و یا « پایین»

کنیم، یعنی وجود یک وجو کرد. وقتی ما از حاکمیت قانون صحبت میاداری را باید در مفهوم اصل حاکمیت قانون جست

و توسعه یابد. این سیستم تواند ادامه حیات دهد سیستم حقوقی منسجم و کارآمد. یک کشور بدون یک نظام حقوق نمی

حقوقی منسجم باید سطحی از صالبت و روشنی را داشته باشد. هم سلسله مراتب منابع حقوقی و هم مراجع وضع کننده قواعد 

 (.25، ص 0780باید روشن باشد و نظارت موثر بر رعایت این سلسله مراتب گسترده و عمیق باشد )امیرارجمند، 

 

 مراتب اداری در علوم اداریهای اصل سلسله ویژگی 3-1 

از نظر عرف اداری و تشکیالتی و کاربرد عملی، باید گفت که اصل سلسله مراتب اداری را با کمک اصل اطاعت از اوامر مافوق در 

طلق گونه استنباط کرد که احکام و اوامر متوان اینداخل اداره و اطاعت از قوانین باید تفسیر نمود. هر چند از ظاهر قوانین می

کنند و باید بر آن شد که هم شامل احکام و اوامر کتبی و هم احکام و شفاهی است. لیکن برای است و اطالق افاده عموم می

استنباط صحیح از مفاد قانون باید عقل و منطق را به کمک طلبید و مفاد قانون را با ترازوی عقل سلیم و منطق سنجید. زیرا از 

مفاد قوانین و مقررات اداری، قواعد کلی و همه گیر منطبق با وقایع خارجی مختلف ترسیم نمود.  توان ازنظر علم و عمل نمی

بلکه باید آثار حاصله از امر و حکم نیز مورد توجه قرار گیرد. باید دید که هر حکم یا امری چه آثار و نتایجی از خود باقی خواهد 

ارزیابی گردد. فرد تحت امر اثرات دستور یا حکم مافوق را حداقل مورد به گذشت و اثرات مادی و معنوی آن قبل از اجراء باید 

مورد با موازین قوانین و مقررات سنجیده و در صورت عدم پیش بینی صریح در قوانین عقل و منطق خود را طلب کند و با 

و قواعد کلی و عقل و منطق استعانت باشند باید از اصول احتیاط کامل قدم بر دارد. در زمانی که قوانین و مقررات صریح نمی

شود خواست. به این نحو که بین احکام و اوامر باید قائل به تفصیل شد. زیرا آنچه که از کلمه حکم یا احکام به ذهن متبادر می

شد. بر نوعی سند کتبی است و ضروری است که کتبی باشد اعم از اینکه ناظر بر انجام کار یا ترک کار در حدود امور ادرای با

اساس اصل سلسله مراتب قوانین و هنجارها که نتیجه اصل حاکمیت قانون است، محتوای قواعد مادون نباید با محتوای قواعد 

(. مسئله سلسله مراتب اداری قوانین امر مهمی است و در جهان امروز 8، ص 0788، ، محمدرضاباالتر از خود مغایر باشد )ویژه

اش میان قوانین درجات برقرار نکرده باشد. وقتی سخن از سلسله مراتب است باید این قیکمتر کشوری است که نظام حقو

واقعیت را بپذیریم که قوانین الزم االجرای یک کشور دارای ارزش و اهمیت برابر نیست و قوانین و مقرراتی است که بر قوانین و 

های حقوقی تر، نباید مغایر با قوانین برتر باشد. در نظامهمیتتر و کم امقررات دیگر برتری دارد، لذا قوانین و مقررات پایین

های مادون با قواعد برتر، مراجع نظارتی در نظر گرفته شده است. معاصر، با پذیرش این اصل و با هدف تضمین عدم مغایرت

یک مجموعه و سامانه منسجم بندی هنجارها، ضرورتی انکارناپذیر برای ایجاد سلسله مراتب و رده (015، ص 0731)درویشوند، 

توان از لوازم ضروری مردم ساالری قلمداد کرد زیرا اگر قانونگذار بندی قواعد حقوق را میاست. بعالوه، از منظری دیگر رده

بتواند قواعد مندرج در قانون اساسی را به راحتی زیر پا بگذارد و یا دولت و دیگر نهادهای حکومتی بتوانند قانون مصوب قوه 

قننه را مخدوش سازند دیگر هیچ تضمینی برای تحقق عدالت و مردم ساالری باقی نخواهد ماند. بر این اساس رده بندی م

( حاکم بودن این سلسله مراتب 82، ص 0783سلسله مراتب از ضروریات بنیادین حقوق عمومی است. )گرجی، ازندریانی، 
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در اعتبار بخشی حقوقی نسبت به یکدیگر قرار بگیرند. پس فایده مهم شود که هنجارها در یک رابطه عمودی منجر به این می

( بر این اساس اصل 037، ص 0788بندی قوانین، در لزوم پیروی مقررات هر طبقه از طبقه عالی است )کاتوزیان، ناصر، طبقه

الزمه انسجام و وحدت  سلسله مراتب مبتنی بر یک ضرورت است که تبعیت یک هنجار )مادون( بر یک هنجار دیگر )مافوق(

از سوی یک نظام حقوقی است که در حقوق اداری ایران که زیر مجموعه حقوق عمومی است به این اصل پرداخته شده است. 

کند و همکاری بین مدیر و کارمند اساس پیشرفت امور دیگر، اختیارات قانونی یک مدیر به تنهایی اهداف سازمان را تعیین نمی

رات اعم از کلی به صورت بخشنامه یا انفرادی باید کتبی و جامع باشد تا هر کارمندی وظایف خود را به سازمان است. دستو

طور صریح بداند و فرصتی برای تغییر و تفسیر نگذارد. ولی در مورد اوامر مهم و حساس و آثار و نتایجش را از اوامر غیر مهم، 

تشخیص مهم از غیر مهم به عهده ماموران مادون خواهد بود. عالوه بر این کند، منتهی ارزیابی و دستور شفاهی نیز کفایت می

ای به نام رابطه فرمانبرداری در اصل سلسله مراتب اداری با رابطه قدرت رهبر یا مدیر نسبت به پیروان یا زیردستان در واژه

 گیرد.بروکراسی یا دیوان ساالری نیز مورد استفاده قرار می

کند. البته قدرت به صورت عام و  انسان بر رفتار اشخاص دیگر تعریف می اراده قدرت را امکان تحمیلر، از دیدگاه مارکس وب

خواند، توجه دارد. منظور  یا استیال می سلطه کلی آن مورد نظر وبر نیست، بلکه به نوع خاصی از روابط ناشی از قدرت که آن را

کند، اعمال  وبر از سلطه آن نوع رابطه قدرتی است که در آن فرمانروا، رئیس یا شخصی که اراده خود را بر دیگران تحمیل می

داند. به عبارت دیگر، نوعی صالحیت پذیرفته  ه و اطاعت از دستورها را وظیفه فرمانبردار مرئوس میقدرت را حق خود دانست

نخستین بار، بوروکراسی یا بروکراسی به  .بخشد شده که به اعمال قدرت، هم از نظر رهبر و هم از نظر پیرو، مشروعیت می

مورد استفاده قرار گرفت. )پتفت, آرین ،  ماکس وِبِر وسیله عنوان یک پدیده اجتماعی که با توجه به کاربرد عملی آن، به

د. او بیشتر به علت های بوروکراتیک در ساختار سیاسی جامعه متمرکز کر وِبِر توجه خود را عمدتاً بر روی تأثیر سازمان (0732

 کار برد:  ها و نحوه اِعمال قدرت نظر داشت. وِبِر اصطالح بوروکراسی را در دو معنی به وجودیِ سازمان

 .های بزرگ رسمی در جامعه امروزی سازمانب: مجموع مقامات اداری، الف: 

( cratieو پسوند ) میز و دفتر کار معنی به  (bureauاز دو بخش )( Bureaucratie) فرانسوی به بروکراسی یا ساالری دیوان

معنی یک سیستم   به ریساال طور کلی، دیوان است. به« ساالری دیوان»است. برابر فارسی آن  ساخته شده  معنی ساالری به

ونسان دوگورنه  نام  واژه بوروکراسی یا بروکراسی برای نخستین بار توسط شخصی فرانسوی به .کارکرد عقالنی و قانونمند است

را  cracy یونانیِ را با پسوند گونه برگرفته از اداره و دفتر یا میز تحریر معنای به  bureau استفاده شد. او واژه 0345در سال 

این واژه  03کار برد. در قرن  معنای حکومت ادارات یا حکومت مقامات رسمی به   را به« بوروکراسی»آمیخت و واژه 

 متداول شد. آلمان در

کند. البته قدرت به صورت عام و کلی آن مورد نظر وبر  انسان بر رفتار اشخاص دیگر تعریف می اراده وِبِر، قدرت را امکان تحمیل

خواند، توجه دارد. منظور وبر از سلطه آن نوع  یا استیال می سلطه ابط ناشی از قدرت که آن رانیست، بلکه به نوع خاصی از رو

اعمال قدرت را حق خود کند،  رابطه قدرتی است که در آن فرمانروا، رئیس یا شخصی که اراده خود را بر دیگران تحمیل می

داند. به عبارت دیگر، نوعی صالحیت پذیرفته شده که به اعمال  دانسته و اطاعت از دستورها را وظیفه فرمانبردار مرئوس می

 بخشد. قدرت، هم از نظر رهبر و هم از نظر پیرو، مشروعیت می

ختن به نوعی سازمان که دارای اقتدار ، مدل ایده آل بوروکراسی خود را بر اساس پرداآلمانی نامدار شناس جامعهماکس وبر،  

دهی مؤسسات اداری و خدماتی العاده موفق در جهت سازمان منطقی است بنا نهاد. بوروکراسی به عنوان یک نظام فوق -قانونی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 خواست که این دانشمند صاحب نظر، با ارائه مدل ایده آل بوروکراسی، اساساً نمی (24نجف بیگی، رضا، ص است ) معرفی شده

 های بزرگ به دست دهد. ای برای بررسی سازمان ای خوب یا بد را پیشنهاد کند، بلکه در نظر داشت که الگو و ضابطه پدیده

 اند از: طور خالصه عبارت  آل بوروکراسی وبر به های مدل ایده ترین ویژگی مهم

 تخصصی شدن کارها در حد عالی. )تقسیم کار(،  -0

 تب اداری، ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مرا -2

 یافته رفتار )حاکمیت قوانین و مقررات و غیرشخصی بودن اداره امور(،  اصول و قواعد شکل -7

 جدایی اعضای دستگاه اداری از مالکیت سازمان یا وسایل تولید،  -4

 وجود یک نظام انضباط و نظارت یکنواخت،  -5

 انحصاری نبودن مقامات سازمان،  -3

 استمرار وظایف رسمی. -3

توان از نظریه بروکراسی وبر در تشریح اصل سلسله مراتب اداری و میزان اهمیت آن در ایجاد حات فوق، میبا عنایت به توضی

ها اشاره العاده موفق در ایجاد ساماندهی و نظم اعمال اداری در سازمانیک سازمان مقتدر و قانونمند و به عنوان یک اصل فوق

شود را ه آیا فرد مادون نیاز دارد اوامری که از مقام مافوق به او دستور داده میرسد کنمود البته در ادامه این سوال به ذهن می

از لحاظ قانونی و غیرقانونی بودن ارزیابی کند و پس از انطباق با قانون و در صورت قانونی بودن آن را اجرا نماید؟ یا نه صرف 

ین خصوص صاحب نظران سه عقیده ابراز نموده اند که کند؟ در اصدور دستور مقام صالحیتدار برای انجام دستور کفایت می

 آگاه ونظریه بینابین نام دارد که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.شامل: نظریه کورکورانه، نظریه تطبیق

رات او برای آنکه نظمی در کار باشد الزم است مامور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستو نظریه كوركورانه: -الف

را به مورد اجراء گذارد زیرا اگر قرار باشد هر ماموری به نحوی قانونی را تغییر و تفسیر کند و بنا به میل و تشخیص خود در 

رود، به طور کلی این نظریه آثار و نتایجش مورد اجرای قوانین اقدام نماید، سلسله مراتب اداری و هماهنگی در امور از بین می

 خطرناک است. زیرا قدرت ابتکار و خالقیت را از مادون گرفته و مامور تبدیل به ابزار دست آمر خواهد شد. برای افراد بسیار

ای از علماء بر عکس برای مادون حق و یا تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادر و تشخیص قانونی عده نظریه تطبیق آگاه: -ب

که هرگاه مافوق برمادون به اجرای امری برخالف قانون نماید، مادون نباید گویند بودن یا قانونی نبودن آن را قائل هستند و می

اند. بدین از آن اطاعت کند، چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود. بر این نظریه نیز ایرادی وارد نموده

متون قانونی نماییم، حس انضباط و سلسله مراتب  نحو که اگر مامورین را موظف به ارزیابی و تطبیق اوامر مقامات مافوق با

های متعدد و لزوماً رود و تشخیص قانونی بودن و یا قانونی نبودن اوامر مواجه با سلیقهاداری وهماهنگی و اطاعت از بین می

تفسیر کند و به شویم. زیرا هر ماموری ممکن است، قانون را به میل و تشخیص خود تغییر و ها و تفاسیر متفاوت میبرداشت

های مختلف از اجرای اوامر قانونی مافوق سرباز زند و با قبول این نظریه لطمه بزرگی به اصل سلسله مراتب و هماهنگی بهانه

 رود.واصل اطاعت از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداری از بین می

دو نظریه قبلی داشت، برخی از علماء نظریه دیگری را مطرح : با عنایت به نتایج سوء و نامطلوبی که هر نظریه بنیابین -ج

نمودند. طبق نظریه مذکور بایستی میان اوامری که بطور وضوح برخالف قانونی است و دستوراتی که ظاهراً قانونی است، تفاوت 

تی که قانونی بودن یا قانونی قائل شویم. اجرای اوامری که به طور بارز مغایر با قوانین است، رافع مسئولیت نیست. ولی دستورا

 گردد.نبودن آن همراه با شک و تردید است، سبب عدم مسئولیت زیردستی که مجری آن اومر بوده، می
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 سلسله مراتب اداری از دیدگاه حقوقدانان و دانشمندان 3-2 

او در مورد ارتقاء کیفیت این اصل پرداز برجسته فرانسوی اعتقاد داشت که سلسله مراتب باید آموخته شود. هانری فایول نظریه

را برای هدایت اعمال مدیریتی وسلسله مراتب طراحی کرد. هنوز هم، تعدادی از آنها بخشی از “ اصولی”مند بود و بسیار عالقه

 اند از: این اصول عبارت اصول مدیریت به شمار می روند.

 ایین سازمان(، اصل سلسله مراتب )یعنی خط ارتباطی روشن و ممتد از باال تا پ -0

 اصل وحدت فرماندهی )هر شخصی فقط باید از یک نفر دستور بگیرد(  -2

 هایی باشد که هدف عملکردی یکسان دارند(. اصل وحدت جهت )یک نفر باید مسؤول تمام فعالیت -7

دستور، ایجاد ریزی، سازماندهی، صدور بینی و طرحهای اداری وسلسله مراتب اداری را از مدیریت که شامل پیشوی فعالیت

رغم ارائه اصول عام، فایول معتقد بود که ممکن دانست. علیی فوق است مجزا میگانهی امور ششهماهنگی و نظارت در کلیه

کند، بستگی به زمینه، وضع فعالیت و است یک سازمان، حاالت متعددی داشته باشد و حالت خاصی که یک سازمان پیدا می

ی خاص دارد. بنابراین بحث در مورد مسائلی مانند تمرکز یا عدم تمرکز بستگی به آن دارد که ظهکیفیت کارکنان آن در هر لح

اصل سلسله مراتب اداری یا قواعد حقوقی مبتنی بر این پیش  بدانیم برای هر سازمان بخصوص حد مطلوب تمرکز چیست.

های مختلفی به اعتبار برابر نیستند و در رده فرض است که هنجارهای موجود در یک نظام حقوقی لزوما دارای ارزش حقوقی

گیرند. در نتیجه اعتبار هنجار فرودین منوط به رعایت حکم مقام وضع کننده یا محتوا و یا حتی شکل و نحوه وضع آنها قرار می

یت آن موجب بی کند و عدم رعاهنجار فرازین است. به تعبیری دیگر هنجار مافوق، محتوای و نحوه هنجار مادون را تعیین می

 (22، ص 0783شود. )کلسن، اعتباری هنجار مادون می

هایش تأثیر شگرفی در یکی دیگر از دانشمندان علوم اداری، ماکس وبر دانشمند آلمانی اواخر قرن نوزدهم است که دیدگاه

ه عقالنیت در زمینه پدیده ای دربارهای مفصل و پیچیدهها برجای گذاشت. وبر تحلیلزمینة مدیریت و جامعه شناسی سازمان

هایی چون دین، قانون، شهر و حتی موسیقی بدست داده است. در واقع، نظریاتش به نحوی عکس العملی بود در مقابل آنچه 

پنداشت. از میان همة موارد، او بیشتر به این مسئله توجه ها میهای عملکرد در سازمانکه وی در دوران خودش، نارسایی

های آنها نبود، بلکه به لحاظ امتیازشان در جامعة آلمان بود. در مشاغلی که منصوب شده بودند به علت قابلیتداشت که افراد 

تر در موردهای نهادهای دانست و در این حوزه دیوانی کردن در بخش وسیعساالری را نمونه عالی عقالنیت میوی دیوان

« اقتدار سنتی، فرهمندانه و عقالنی حقوقی.» کند که شامل: هم متمایز می کند. او سه نوع نظام اقتدار را ازسیاسی مطالعه می

تواند یک نظام اقتدار عقالنی حقوقی )قانونی ( را بپروراند و تنها در همین جهان او معتقد بود که تنها جهان نوین غربی می

ی از رشد نظام اقتدار سنتی یا فرهمندانه هایساالری نوین را یافت. در بقیه جهان نظامتوان رشد کامل دیواناست که می

های شخصیتی یک ها و کششکنند. منظور از رهبری فرهمندانه، جاذبهساالری نوین جلوگیری میاقتدار عقالنی حقوقی ودیوان

است.  های گفتاری، پنداری، کرداری است، که بر روحیه جمعی یک قوم اثر کرده و بر آنها مسلطای از جاذبهفرد که مجموعه

این تسلط به شکل پذیرش دسته جمعی افراد و یا قبول مشروعیت اقتدار فرهمندانه یک رهبر خواهد بود. اما در دوران اقتدار 

سنتی. رشد سه دوره خردتر در این نوع اقتدار وجود دارد، اقتدار پدرساالری، اقتدار خاندانی و اقتدار سلطانی؛ در پدر ساالری، 

ها و هنجارهای گذشتگان رین مرحله تکامل واقعی جامعه است، اقتدار بر حسب پذیرش قداست ارزشتکه اولین و ابتدایی

تر ( نسبت به اقتدار پدر ساالری حدود قلمرو بارزتر و گستردهterminal Authorityباشد. و در اقتدار خاندانی )مدنظر می
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کند. و نسبت به دوره قبل )پدر ساالری( لت سازمان پیدا میآید و اقتدار حاتری به وجود میاست و سازمان اجتماعی پیچیده

شود. در دوره اقتدار سلطانی ها دیده میدوره اقتدار خاندانی دارای سازمان اداری و سیاسی بوده و تقسیم کار نیز در این حوزه

ساالری های بروکراسی و دیوانن نمونهتواگیرد و میباشد امور بر اساس قوانین انجام مینیز که مترادف با مفهوم امپراطوری می

های بوروکراتیک به شدت تر باشد. سازمانهای قبل سازمان یافتهوسلسله مراتب اداری را در آن مشاهده کرد و نسبت به دوره

های ژگییابند. از ویها نیز رشد میتر شدن جوامع مدرن، بوروکراسیشوند. با پیچیدهتخصصی و عقالنی شکل گرفته و اداره می

ها و اقتصادهای مدرن به کمک چنین ساختاری غالب در این جوامع هماهنگی بوروکراتیک رفتار کثیری از مردم است. در دولت

ای بود که او اعتقاد شود. مـحور تفکر وبر، یک ساختار ویژهریزی و هماهنگی وسیع ممکن میتدابیر سازمانی است که برنامه

گفته شده را برطرف و اصالح نمود و آن چیزی نبود جز بوروکراسی. این ساختار ایده آل، منطقی  توان مشکالتداشت با آن می

 و کارآمدی از یک سازمان است که بر پایة منطق، نظم و قدرت مشروع بنا شده است.

 های بوروکراسی وبر شامل:اهم ویژگی

 ن در اجرای آنها بسیار مهارت کسب کرده اند.اند و کارکناها به خوبی تعریف و تفسیر شدهتقسیم مشخص کار: شغل -1

-اند و متصدی هرپستی به متصدی پست باالتر گزارش میسلسله مراتب روشن: اختیار و مسؤولیت به خوبی تعریف شده  -6

 دهد.

کند و سوابق مدون حفظ می های مکتوب، رفتارها و تصمیمات شاغلین را هدایت میقوانین و مقررات رسمی: دستورالعمل -5

 ند.شو

گونه ارجحیت و تبعیضی به طور یکسان در مورد همه بـه کار برده می قوانین و مقررات بدون هیچ غیر شخصی بودن: -4

 شوند و هیچ فردی از ارجحیت خاصی برخوردار نیست.

-قاء میشوند و ارتشان انتخاب میارتقاء شغلی بر مبنای شایستگی: کارکنان بر مبنای استعداد، توانایی و قابلیت اجرایی -5

 آیند.ها به شمار میای سازمانیابند و مدیران، کارکنان حرفه

دارد که چنانچه یکی دیگر از صاحب نظران علوم اداری به نام چستر بارنارد در مورد سلسله مراتب اداری اینگونه بیان می 

گردد در نتیجه تمرد مرئوس رز میدستوری مورد قبول مرئوس قرار گیرد، در این صورت اختیار دستور دهنده در حدود آن مح

کند ولو اینکه قانونا اختیار صدور آن دستور را داشته باشد. به عقیده از اجرای دستور عمال از مقام مافوق سلب اختیار می

 انداز:بارنارد، برای اینکه دستوری مورد قبول مرئوس قرار گیرد الزم است، که چهار شرط رعایت گردد این شروط عبارت

 ور باید در حدود فهم و ادراک و اطالعات دستور گیرنده باشد.دست -0

 به نظر مجری، دستور نباید مغایر با هدف و مقاصد عالیه سازمان باشد. -2

 دستور نباید مخالف امیال و منافع مشروع مجری آن باشد. -7

 مجری دستور، باید توانایی اجرای دستور را داشته باشد. -4

دانشمندان، اصل سلسله مراتب اداری و اطاعت از اوامر مقام مافوق، بیشتر بر اصول روانشناسی اما از دیدگاه برخی دیگر از 

مبتنی است و اختیارات قانونی مدیر به تنهایی تحقق اهداف عالیه سازمان را محقق نخواهد کرد بعاله بر اساس این نظریه، 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع آنچه که  حس همکاری و همفکری بین رئیس و مرئوس اساس پیشرفت امور سازمان

بیشترین تاثیر در پیشبرد اهداف سازمان را برعهده دارد، قدرت رهبری روسای سازمان در برانگیختن تمایل کارمند در انجام 

دد که گرهای عالیه سازمان در صورتی حاصل میامور محوله است. بر این اساس جلب تمایل کارمندان برای تامین هدف
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باره استفاده کنند. الزم به ذکر است این قدرت رهبری مدیران دستگاه عالوه بر اختیارات قانونی از قدرت رهبری خویش در این

مقام مافوق، از یک طرف تابع شخصیت، هوش، تجربه، معلومات، صفات اجتماعی و اخالقی وی است و از طرف دیگر مربوط به 

 باشد.های مقام مادون او میمندیروحیه و طرز ادراک و نوع نیاز

 

 سلسله مراتب اداری در ایران  3-3 

اصل سلسله مراتب اداری در حقوق اداری ایران، بر اساس موازین شرعی استوار است به این معنا که هیچ یک از قوانین و 

تجاوز مراجعی نظارتی وجود دارد مقررات موضوعه و حتی قانون اساسی نباید مغایر با موازین شرعی باشد و برای تضمین عدم 

نخستین تکلیفی که برای مستخدمین دولت تعیین شده، رعایت سلسله تا از حدود صالحیت خود خارج نشوند. از سوی دیگر، 

مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، » قانون استخدام کشوری:  54مراتب اداری است. بر این اساس و طبق ماده 

شود که دایره از طرز بیان ماده مذکور چنین استنباط می«  ...رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید احکام و اوامر

توان آن را در قالب یک نظر عام که کلیه مصادیق باشد و نمیرغم اجمال آن در عمل بسیار گسترده میوسعت این ماده به

شود از توان گفت اوامر و احکامی که از ناحیه روسای مافوق صادر مین میخارجی آنرا تحت پوشش قرار دهد، بیان نمود. لیک

 اند از:شود و آن سه اصل عبارتسه اصل کلی ناشی می

 اصل سلسله مراتب اداری،  -0

 اصل اطاعت از مافوق در داخل اداره،  -2

 اصل اطاعت از قوانین. -7

گیرد و عامل ایجاد نظم وعیت خود را از حکم قانون میهمان گونه که قبال بیان شد، اصل سلسله مراتب اداری سرچشمه مشر

در اداره خواهد بود از این جهت از نظر عرف اداری و کاربرد عملی، اصل سلسله مراتب اداری را با کمک اصل اطاعت از اوامر 

ناپذیر نه مطلق. به این مافوق در داخل اداره و اطاعت از قوانین باید تفسیر نمود که اصل سلسله مراتب اداری، اصلی است استث

باشد عالوه بر این احکام و اوامر مطلق است و معنا که قدرت اجرای آن از نظم خاص و ضمان اجرایی یکسان برخوردار نمی

کند یعنی هم شامل احکام و اوامر کتبی و هم احکام و اوامر شفاهی است. در نتیجه باید عقل و منطق را اطالق اقاده عموم می

توان از مفاد قوانین و مقررات ید و مفاد قانون را با ترازوی عقل سلیم و منطق سنجید. زیرا از نظر علم و عمل نمیبه کمک طلب

نیز مورد توجه قرار  دستوراداری، قواعد کلی و همه گیر منطبق با وقایع خارجی ترسیم کرد، بلکه باید آثار حاصله از امر و 

و نتایجی از خود باقی خواهد گذاشت و اثرات مادی و معنوی آن قبل از اجرا باید  گیرد. یعنی هر دستور یا امری چه آثار

 ارزیابی گردد در واقع ضمن بررسی و مقایسه با حدود قوانین و مقررات موجود قابل اجرا است.

شته و ثانیاً دستوراتش : اوالً مقام دستور دهنده صالحیت قانونی الزم را داهاست ک البته رعایت سلسله مراتب اداری مستلزم آن

در حدود اختیارات قانونی او باشد بعالوه بین او و فرد دستورگیرنده رابطه آمر و مأمور یا رئیس و مرئوسی وجود داشته باشد. 

حال چنانچه مستخدمی به هر دلیل دستور مقام مافوق خود را اجرا نکرده و نسبت به آن تمرد وسرپیچی کند متخلف شناخته 

قانون  70قانون استخدام کشوری را با ماده  54تفسیر اصل سلسله مراتب اداری در ایران، ضروری است مفاد ماده  شود. درمی

قانون مجازات اسالمی، اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد  70مجازات اسالمی مقایسه کنیم. بر اساس ماده 

 شود:زیر جرم محسوب نمی

 عمل به امر آمر قانونی باشد و خالف شرع نباشد. در صورتی که ارتکاب -0
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 در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم الزم باشد. -2

 در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد. -7

ت مقرر در شرع محکوم می تبصره: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور هر دو به مجازا

شوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی، به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به 

 پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد. 

مر صادره از مقام مافوق را احراز کند و با توجه به مفاد ماده مذکور، مستخدم دولت در هر مورد باید با غور و تعمق مشروعیت ا

 آنگاه به اجرای آن بپردازد. البته در صورتی این مهم محقق خواهد شد که امر آمر قانونی دارای شرایط زیر باشد:

 امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد،  -0

 آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد. -2

 یط کتبی و رسمی باشد.امرآمر قانونی باید واجد شرا -7

توان اینگونه نتیجه گرفت که در هر مورد مستخدم مکلف است اوامر و احکام روسای با عنایت به توضیحات مطرح شده، می

مافوق خود را ارزیابی نموده و اگر دستورات مافوق مخالف قوانین باشد، باید کتبا مغایرت دستورات صادره را با قوانین و مقررات 

اطالع دهد. حال اگر روسای مافوق مجددا و کتبا اجرای دستورات خالف قوانین را تاکید کردند در اینجا دو حالت به مافوق 

 فرض می شود:

اگر در امور اداری باشد، مامور مادون مکلف به اجرای دستورات روسای مافوق خود خواهد بود و در این مورد مسئولیتی  الف:

 متوجه وی نخواهد بود.

باشد و اگر مرتکب انجام آن شد قلمرو قوانین جزایی یا حقوقی باشد، مستخدم مکلف به اطاعت از مافوق نمی اگر در ب:

 مسئولیت دارد و آمر و مامور هر دو مقصر خواهند بود.

قانون قانون استخدام کشوری چنین اختیاری به مستخدم داده است که در هر مورد به ارزیابی اوامر و  54هرچند که ماده 

احکام مقام مافوق خود بپردازد و موارد مغایرت دستورها را با قوانین و مقررات کتبا اعالم کند. اما اجرای این ماده در عمل با 

ای مواجه خواهد شد، از جمله اینکه هرچند روسای مافوق ظاهرا عالقه مندی خود را نسبت به اجرای صحیح مشکالت عدیده

ولی در باطن از اجرای این چنین رویکردی رضایت ندارند از اینجاست که اختالف سلیقه و کنند قوانین و مقررات اعالم می

شود. چراکه تامین نیازهای مختلف مادی و معنوی مامور همیشه از سوی تضاد درونی مقام مافوق و مامور مادون شروع می

های اداری به صورت تسخیری تعیین تکلیف نامهویبها و تصنامهعنوان مثال برخی قوانین و آیینشود بهقانونگذار انجام نمی

توانند از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و حقی را اعطا و یا از اعطای آن دریغ کند که در این مورد روسای مافوق میمی

ید قدرت روسای نماید. به خصوص در دستگاههای اداری که انتصابات و دادن برخی از امتیازات رفاهی اختیاری است که در 

گردد مادون، در مواردی قانون شکنی احتمالی به بهای ترقی و استفاده از مزایای مافوق قرار دارد از این جهت مشاهده می

 دهد.مادی و معنوی را بر رعایت قانون و محرومیت از ترقی و پیشرفت و بدبختی و دربدری ناشی از آن، ترجیح می

 

 نظارت سلسله مراتب اداری-4

در نیست بلکه ن قانوای جراگیر درتنها ر یی کشواجره اقووز مری انیای اداری در دهامحصر نظاو حد بیگی دتوجه به گستر با

ین همه مسئولیت تنها به طریق اعظیم با ت ین تشکیالابر رت ست. نظاه او انیز بر عهدری کشوت تر مدیریت خدمااسطحی فر
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، 0733)طباطبایی موتمنی، نیست ت جزئیال به کنتردر مانی قازساون بررت ظاهمچنین که نو کند نی حاصل کفایت نمیوبیر

ع بطة مستقیمی با نور، رایک کشوسیستم اداری پویایی ی و مدرآکا(. لذا به این نکته مهم و اساسی باید توجه داشت که 02ص 

یابد. در واقع نظارت تب اداری تحقق میدارد. این نظارت درون سازمانی بر اساس اصل سلسله مرامانی زسارت درون نظاة نحوو 

درون سازمانی یک رابطه دو سویه با اصل سلسه مراتب اداری دارد و به عنوان یک بازوی نظارتی در کالبد نظام اداری و بر 

ان شود که سازمبه نظارتی اطالق مینظارت سلسله مراتبی،  پردازد.اساس اختیارات و وظایف سلسله مراتب به ایفای نقش می

کنند، این نظام مبتنی بر نظام تبعیت است که بر اساس آن مرکزی نسبت به نهادها و واحدهای وابسته به خود اعمال می

-نمایند این نوع نظارت درواقع به صورت طولی انجام می اند از دستورات و اوامر مقام مافوق خود پیرویکارکنان مرئوس مکلف

سلسله م نظادر  نماید.ل اعمال اجرایی و حقوقی و همچنین اشخاص اداری اعمال نفوذ میپذیرد و بر همه اعمال اداری از قبی

و میباشند ق مافوت تابع مقامادون مات ست بدین ترتیب مقامااتبه باالتر رصاحب رات ستواز دبه تبعیت م تبه ملزرتبی هر امر

بر ی قدرت نظارتی مرکزت تبی به مقامااسلسله مرار قتدد. اتبی تعبیر میشواسلسله مرار قتدابه ی، مرکزت مقاماار قتداین ا

 که از آن به عنوان اقتدار نام برده می شود وشامل:نمایدء میعطاامحلی ت مقامات تصمیماص و شخاا

-میکه آورد هم میافری مرکزق مافوت مقاماای برن را مکااین ص اشخاروی ابر این قدرت نظارتی، ماندهی: زساار قتدا -0

 (  271، ص 2115ش، با)دماندهی نمایند زسارا نها آظایف و وند رپستهایی بگماا به ها رتوانند آن

ی عداقوی محتوو شامل بدهند ر ستودهد که به پرسنل مادون خود دمقامات مافوق این امکان را میبه اقتدار تعلیماتی:  -2

 د.گیرار توجه قررد نها بایستی موت آمااقددر است که ا

ار یی قراجراتحت ضمانت ر مقام مادون، آنها را قصورت صودهد که در مات مافوق این امکان را میاقتدار انظباطی: به مقا -7

 ( 032، 0337)اوبی، هند. د

دن را تبی بواسلسله مرری ست که بسیای مهم اه حدـبآن طریق رت سلسله مراتبی، از نظااداری و تب اهمیت سلسله مرا

 (. 044، ص 0783، امیم)انند دالت میدونی رت دروصلی نظااشاخصه 

 

 های نظارت سلسله مراتبیمشخصه 4-1 

دارد سیعی وتی رنظارات ختیاد بر اساس قوانین و مقررات اخومادون نسبت به مقام مافوق تبی هر اسلسله مررت نظابر اساس 

 ها خواهیم پرداخت:که در ادامه به بیان آن

دون مال عمااهم بر ل طوص در شخادی نسبت به یکدیگر باشند. اموعباید به صورت طولی و تا اداری ذاتب اسلسله مر لف:ا 

سا بر از رؤهر یک ، یربطی ذهانمازسای سان و رؤناومعار بر کار وزرا، وزرا بر کار ئیس جمهوبه عنوان مثال، رند. رت دارنظاد خو

رت دارند. از مهمترین نظاع خود بومتان سازمان مندرکار بر کای حدوامدیر هر ع و متبوی حدهاان وامدیرد و خون ناومعار کا

د که در آن شودیدار میپر محوله مواست که در اجرای احالت نظم محکمی های نظارت سلسله مراتبی به صورت عمودی، مزیت

م نجاد. به این ترتیب از اختالل در ابگیرر ستوو از او دهد ارش دگزاو باید به و ست ابر یک نفر پاسخگو ابردر تنها د هر فر

تب اسلسله مرم نظاای بردن مشخصه طولی بون یددگرآید. با قائلی بعمل میجلوگیران مندرگمی کادرسرو ظایف رات و وتوسد

ین اکه ا ند چررونمیر تب به شماایف سلسله مردر ردمییابند را مانی زقانونی بر سارت نظار ختیان ابر قانوامقاماتی که بر

ر ستون از وی دمازساان مندرکا، نددنمیگرب محسون شوندگارت نظاق مافوم مقا رت،مسئولیت نظادن بود دارا جووبا ص شخاا
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ظ تنها به لحاا یرزست رج اخااداری تب اسلسله مرل شمواداری از جهت قیمومت ان از ناظررت نظاب ین حساابا و گیرند نمی

  ند.دنگررج نین خااقوود حداز قبند که امرو ند را دارخاصی ه ستگادبر ل قانونی کنتر

با دون مار نتایج کال و عماق انطباظ الحارات و از مقرو نین اقالب قودر تنها ق مافواداری، تب امبتنی بر سلسله مررت نظادر  ب:

(. 048، ص 0738، د. )طباطبائی مؤتمنیـقتضایی باشاند امیتوق مافورت مینماید بلکه نظارت نظال عماانیست که رات مقر

رت صوزم را الت صالحارات و استوآن دمطابق با د و نظر بگیرد را در تحت مدیریت خون مازسای قتضاو امصلحت ق یعنی مافو

ان مندرکاای ند براتومیهایی مللعراستودما د. اشورج خارات مقرود حدره از ینبادر انباید ق مافوم ست که مقاامسلم دهد. 

تب اسلسله مردر نجا که از آیت نماید. اهدن مازسااف هدی ابه سون را مازحرکت ساو مسیر عمل و کند در صاش تحت نظر

از تر اتی فررست نظااست مقتضی ل امسئون کنارکان و مازساد بر عملکرابرق در مدیر مافوو ست اکامل م و مسئولیت تااداری 

 (.048، ص 0780ری، ولی اهلل، نصا)انماید. ل عماف اقانونی صرل کنتر

ی حدهاو واها دنسبت به نهای مرکزن مازکه سادد میگرل عمااتی ره نظابو ست امانی زسادرون تبی اسلسله مررت نظا ج: 

حد ه )واشوندرت نظاد نهان مرکزی( و ماز)ساه کنندرتنظاد نجا که شخصیت حقوقی نهاو از آمینماید ل عماد ابسته به خووا

 (215:0783، عمید، نجانید. )زشومیب نی محسورت دروین یک نظااست بنابرامتمرکز( یکی 

 

 الزام قانون در نظارت سلسله مراتبی 4-2 

ی یاامزق و به خدمت حقوه ورود نحو، ییاجری اهاهستگادر دمانی زسار ساختارد موری در کشوت مدیریت خدمابر اساس قانون 

ه عایت سلسلرصل روح اگر چه ، ستده اضع نمووتی رامقرها نیانظایر د و یابی عملکرق و تکالیف کارمندان، ارزحقوان و مندرکا

ادی مور مذکون قانودر ین همه است با اداری امتمرکز ن مازالینفک ساء جزو ست ه اپذیرفته شدان یرق احقواداری در تب امر

ه شدص داده ختصااسا ان و رؤتبی مدیراسلسله مررت نظاوم لزان و مندرکای سواز تبی اسلسله مرر ساختااز عایت وم رلزدر 

را از ئی اجرهای اهستگاان دمستقیم مدیررت نظاقانون مدیریت خدمات کشوری،  30 دهماه یک تبصربه عنوان مثال در ست. ا

توسط ه شورخذ م اتا بر عدده متخصص پیشبینی نموو معتمد ن سازرخلی توسط بادامستمر ی هام بازرسینجااطریق 

همچنین نمایند. رت نظاه غیرت و تسهیالز و متیااخذ هرگونه د، اخوم اداری مقاو موقعیت ان از مندرکاده ستفاءاسوان و مندرکا

م نجاد در اخوان مندربط سالم کارواحفظ ل و کنتررت و نظال بالفصل مسئون سرپرستاان و نیز مدیرن ین قانوا 32ده مادر 

موظف به ان را مندرحت کاانیز به صرن ین قانوا 33ده نها باید پاسخگو باشند. ماد آعملکررد موو در ظایف محوله میباشند و

باشند در حدود قوانین و یی مکلف میاجری اهاهستگاان دمندکار»ده ین مااست. طبق ده انمواداری تب اشدید سلسله مرعایت ر

و نین اقوف برخالق را مافوم مر مقااحکم یا ان مندرگر کاو اطاعت نمایند ر اداری اموق را، در امافوی سارؤمر م و اواحکامقررات، ا

تی که رصوو در هند ع دطالق امافومغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام کتبا  اندمکلفهند دتشخیص رات اداری مقر

ن حیث ـید و از اهند بواخودره صار ستواء دجرامکلف به ان مندرکاد، تأیید کرد را خور ستودکتبا ق مافوم مقاع، طالاین از ابعد 

از مطلق تبعیت حیث ده از ین ماالبته اباشد« ه میهنددر ستوم دپاسخگویی با مقاد و هد بوانخوان مندرمسئولیتی متوجه کا

جد واتبی نیز اسلسله مررت حیث نظااز که م را جرع قور در ومأموو مر آبحث مسئولیت و ست اقابل تأمل اداری تب اسلسله مر

اداری را تب امرعایت سلسله ر رمذکوده ماگردد قانون گذار در میهد. همانگونه که مالحظه دمیار توجه قررد ست مواهمیت ا

مسئولیت ب بادر  53و  53ادمودر سالمی زات امجان قانورات یگر مقری دسواز ست. انسته ر اداری داتکلیف مأمورت هر صودر 

عمالی ا» دارد: ر میسالمی مقرزات امجان قانو 53ده اـباشد. مرض تعاده در ین مااسد با رمیکه به نظر ای است به گونهر مأمو
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ده مر قانونی بوآمر اعمل به ب تکاارتی که رصوشود: در م محسوب نمییر جرارد زمودر ست ه اشدر مقرات زنها مجاای آکه بر

قع واجرمی ، سمیت رمقامااز مر غیرقانونی یکی ابه ه »هرگاده: نمور مه مقردر ادانیز  53و ماده هم نباشد... « ع شرف خالو

ر به تصول و قابل قبوه شتباابه علت را مر آمر اکه ری لی مأموووند میشم محکون قانور در مقرزات به مجار مأموو مر د، آشو

ق حقوم نظادر معتقدند ن نااهد شد.« حقوقداخوم مالی محکون یه یا ضمادخت دافقط به پر، باشدده کرا جراست اینکه قانونی ا

ر که به طوی مرن اوابایستی میاآن، ست که طی اگرفته ار قرش پذیررد مر قانونی نظریه بینابین موآمر ابحث ان و در یرای اجز

ست ن امغایر با قانورز بار که به طوی مرای اواجرد. اقائل شوت ست تفااقانونی ا تی که ظاهرراستوو دست ن اقانوف برخالح ضوو

مسئولیت م دـع، ستاید دترو با شک اه همردن آن یا قانونی نبودن تی که قانونی بوراستودلی ، وفع مسئولیت نیسترا

ر اداری از تبعیت محض مأمووم حیث لزاز گر (. ا238، ص 0733، )شامبیاتیل دارد نبادبه ده مر بوی آن اواکه مجررا تی سدیرز

ا به هیم ظاهرار دتوجه قررد موزات را مجان حکم قانوه مدری آکشوت مدیریت خدمان قانو 33ده مادر که اداری تب اسلسله مر

از نباید ا ست لذه انسته شدداتکلیف ری کشوت مدیریت خدمان قانواداری در تب اسلسله مرت عایرسیم. رنتیجه متناقضی می

 8ماده  07خالف مقررات باشد بعالوه بند ضوحا ومر آمر اگر احتی متوجه مامور باشد. مسئولیتی نیز ام لزاین اعایت رحیث 

و ست. انسته داتخلف اداری را ظایف و ودحددر باالتر ی هاممقای هارستواز دنیز سرپیچی ت اداری سیدگی به تخلفان رقانو

ن ناآگونه مسئولیتی متوجه باشند هیچع داده طالان خالف بودن دستور را کتبا امندرگر کااست که ده انمومقرر نیز  33ده ما

 د. هد بوانخو

ا یرکند زمیحل ی را ظاهررض ین تعاه امدری آکشوت مدیریت خدمان قانو 33ده مادر « که رات اداریمقرف » برخالرت عبا

ف که عمل خالا یی عمومی. چراست نه مسئولیت جزده ابواداری مسئولیت م عدن بیام مقاار در که قانونگذاست این مبین 

ین ابنابرد. ئل شوء آن زاثر سوداد استرو اطریق فسخ از یا ل بطااطریق از ند اتود و میشونمیتلقی م جرا مالزرات امقرو نین اقو

بر ابردر مسئولیت م عده مدآ 33ده مادر نچه آباید گفت که ری کشوت مدیریت خدمان قانوزات و امجن قانواد جمع مودر 

ف عمل خالا ست لذائی امسئولیت جزع موضوه مدزات آمجان قانودر نچه آما است اعمومی ق مسئولیت حقوان فقدن و مازسا

گر به اما م شود. انجاآن ابر ار وی صرو اقانونی ر آمر تواند به اممید نشواد قلمدم جران تی که به عنورصورات در مقرو نین اقو

به ل و قابل قبوه شتباابه علت مگر اینکه مامور هد. دمیار قانونی قرزات مجاض معرر را در مأموو مر د آمنتهی شوم جرب تکاار

 باشد.ه شدآن مرتکب دن قانونی بور تصو

 

 ابزارهای نظارت سلسله مراتبی 4-3 

به د را تحت مدیریت خوزه ها حوه آنبا تمسک بق مافوم مقانیاز دارد تا هایی قانونی اربزب اداری به اتامرسلسله ار قتدل اعماا

ای برسازد که در راستای اختیارات در میقاق را ها مافواربزاین گرداند. امحقق زمان را سااف هدو اکند اداره منظم رت صو

بر ق دارد به مافود خود عملکره نحوارش گزم در تکلیفی که مستخدگیری از هینکه با بهرایا و کند در صادون دستور ماپرسنل 

هر در ادامه به تشریح نماید. رت نظال عمادون امام عمل مستخده می بر نحودمرت شاارطریق گزاز یا و شته باشد رت دانظااو 

 به صورت جداگانه خواهیم پرداخت:ها اربزاین از ایک 
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 نامهور بخشصد 4-3-1 

میکنند. در صادون ماران مأموت و مقاماای برق مافوت اداری ست که مقامااتی کلی راستوم و دعات قع تعلیمادر وا نامهبخش

نماید میزی بار اداری موامدیریت در که بخشنامه نقش مهمی ری ست طورت انظار کاار بزو ایی اجراسیله وبخشنامه 

ا یردد زگرل میساع ارمتبواداری یر دوانامه به رت بخشمعموالً به صو هانامهو آییننین ا(. قو41، ص 0784، )طباطبائیمؤتمنی

ق مافوم هنمایی مقارابه ز نیاو ست ار اشوان دمندرکاای برای آن جراها مهیینناو آنین اقودن مبهم بوه گادن و کلی بوظ به لحا

ظ لحااز مینماید. بخشنامه د یجااف نها تکلیای آبرو هستند ی اداری نامههااز بخشمکلف به تبعیت ران اداری ند. مأمودار

ق بر حقوه کنندودثر محداند اتودد و نمینمیگرب محسوادارات خلی ت داتعلیماء جزو عمومی نیست رات یف مقردر ردماهیت 

رات حد مقردر ست که ماهیتی انهایی آتبی اسلسله مررت نظاار بزان اینجا به عنودر انامه اد از بخششته باشد. مردم دامر

ینکه ظ انامهها به لحابخشین اند دمیگرغ بالو اتهیه ن مازیا سااداره مدیر رات ختیاود احدو در ند ن دارمازسااداره و خلی دا

در قابل شکایت و نمییابند ر نتشااسمی رنامه ده، در روزنبوه گاد در دادستناانمینمایند قابل د یجام اعموای تکلیف برو حق 

ند ادهنموره شان انااهمانگونه که حقوقدو ند دارمانی زسادروننامهها ماهیتی بخشین اابربننیستند. نیز اداری لت اعدان یود

ییننامه ها و آنامهیف تصویباند و در ردرجین تعریف خال اشمواز عمومی هستند رات ماهیت مقردارای که هایی نامهبخش

 شوند. میشناخته 

 

 ارش اداری گز 4-3-2 

ت اداری، گزارش اداری نام دارد. تخلفای از جلوگیرو ها هستگال دکنتراد و فرد ایابی عملکرو ارزرت نظایکی دیگر از ابزارهای  

ر و کات، مااقدانتیجه آن سیله وبه دون ماران مأمونماید و نامه جریانی کامال معکوس را طی میبخشف برخالارش اداری گز

د و یابی عملکرارزجهت از ها بیشتر ارش(. گز 40، ص 0784، کنند )طباطبائیمؤتمنیمیارش گزق به مافور را موع اضااو

ت اداری مقاماای برد عملکرواحدهای ارزیابی توسط ها گزارشین از اند. بخشی دارهمیت اها رپیشرفت کار و موم انجااکیفیت 

ام ستخدن اقانو 82و  80ده )ماباشد ان میمدیرن و کنارکان، مازساد یابی عملکرع ارزشامل سه نوکه ند. دتهیه میگری مرکز

ت ست مقامااری در دبزن اداری امازسااف هداتحقق اداری و مصالح ت و سی مقتضیارجهت براز حدها واین ارش اگزری( کشو

 میشوند. ب محسوق مافو

 

 ت مردمیطریق شکایال از كنتر 4-3-3 

ست. انها ق آه مافوـبان اداری مندرکااز دم مرع و جوربباارشکایت ها، در سازمانتبی اسلسله مررت نظای هااربزاز ایگر دیکی  

ق یا مافول مسئوم ند به مقاامیتوی رضایت نداشته باشد، حدوایا ی مندرکاد عملکراز شخص حقیقی یا حقوقی که هر 

ی هارستودادن دطریق از ند امیتود و شوه میگادون آکیفیت عمل ماق از مافوم سیله مقاونماید. بدین از برد را اضایتی خورنا

ار بزامی دمرارش گزو طریق شکایت از تبی اسلسلهمررت ما نظار کشوح کند. در صالر او را افتاو رنماید رت نظال عماری اادا

شکایت او عمل ده و از جعه نموامند مررکاق مافوم به مقاا بتددر اضی راناع جوربباا اریرزست رت اینگونه نظال اعمادر امهمی 

ه نحواز گاهی آمدیر با و ئیس رسیله وبدین کند شکایت مید اداره عملکرو از جعه امری حداویا ل اداره یا به مسئوو مینماید 

رت نظاف صااوین امیکند. با ذ تخااضی باشد تصمیم مقتضی راناد کیفیت عملکراز کند یا ه تی که تخلفی مشاهدرصودر عمل 

ین جهت زد و از اسار شکاآند اتورا میتخلف ارد هم موو کمک میکند د یابی عملکرارزمی هم به دمرارش گزو طریق شکایت از 
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ار میکند. قانونگذه گاد آخوان مندرتصمیم کاو عمل ه نحورا از ست دباال ان ست که مدیراتبی اسلسله مررت نظاای براری بزا

شغلی  ءتقاارموجب ب و مطلود یق عملکردمصااز یکی ع را جوربباارضایت ری، رکشوت مدیریت خدمان قانو 40ده مادر نیز 

 ست.انسته کارکنان دا

 

 ضمانت اجرای نظارت سلسله مراتبی-5

ضمانت رو ین ای قوی باشد از اجراضمانت اقتدار نظارت سلسله مراتبی زمانی قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد که دارای 

ی ضمانتهال اداره و عماابر رت نظای شاخه ضمانتهادو به توان را مینها آست که ه امنابع قانونی پیشبینی شددر هایی اجرا

 ی نمود:تقسیم بندص اداری شخاابر رت نظا

 

 نسبت به اعمال اداری سلسله مراتب اداری 5-1 

ف ست خالامینمایند ممکن ذ تخادون امات مقاماان و خاصی که مدیرم و عات اداری تصمیماو یکجانبه ل اداری عمااگفتیم که 

لذا ضرورت وجود ضمانت اجرایی دقیق برای باشد. ن مازمالی سات قتضائااف یا خالاداره و مصلحت ت و مقتضیاف خالن، قانو

ی ظاهررت صوت اداری تصمیمال و عماامری اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر به علت اینکه، اتبی اسلسله مرل کنتررت و نظا

د، هد بواحقیقی ثالث خوو حقوقی  صشخاه اگاع و متبون مازساای اداره و مستمر برر عتبار و اثاو دارای آست ران اعمل مأمو

ر این اساس، بی بعمل آید. جلوگیرد ضع موجوو وتصمیم به شکل ر عتباار استمرازاهند که م دنجااماتی باید اقدق امافوت مقاما

 هند:دتغییر دون را به یکی از اشکال زیر مات مقامات نند تصمیماامیتوی مرکزت مقاما

ی یههاد و روموجوت برخی تصمیماح صالانسبت به اداری مستقیم ر ستودبخشنامه یا ند با اتوق میمافوم مقاح: صالا -الف

ح را خود صالاست اممکن ق مافوم نماید. مقاام قدد امصلحت تلقی میشون و قانوف که خالی کارکنان سوذی از تخال امعمو

 بدهد.ح را صالر استودهد یا م دنجاراسا ا

م تصمیم مقاو سیله عمل وبه دون مام عمل مقاو بدین معنی که تصمیم د یرگرت میعمل جابجایی صو، تغییردر تغییر:  -ب 

ام قددد و اگرذ میتخاق امافوم توسط مقااداری بدین ترتیب تصمیم د. جایگزین میشوی جدیدام قده و اشدداده تغییر ق مافو

مه مییابد. ادابا تغییر داری اثر عمل اماهیت و هد دمیست د را از دخوء تأثیر سورت قدر مأمورات( مقرف )مصلحت و خال

د. میگیررت صواداری عمل و تصمیم دن مصلحت بوف خالی قتضااکه به کنترلی است تغییر معموال ح و صالاطریق ل از کنتر

 (.233، ص 0784، )طباطبائیمؤتمنیدد گرل بطااباشد باید رات مقرق خالو غیرقانونی اداری تی که عمل رصوا در یرز

تعلیق د. شول کنترل عمااین اتعلیق رت به صواداری تب اسلسله مرن در ستادیرل زعمات و اماست تصمیاممکن تعلیق:  -ج

یا ی عمل تغییرو تصمیم د ماهیت حقوقی خودر ینکه ون این بدابنابرازد ندابه تعویق میده معلق کررا عمل و ثر تصمیم ا

 است.تصمیم ای جراز اکه مانع د حالتی میشوفع ربه ل یا موکوی مرل ابه حصول موکوآن ثر ا و اجرد اگیررت صالحی صوا

-یک بند میدر برند مین میارا از تصمیم ر عتبادو اینکه هر احیث از ما اند وت دارماهیتی متفال بطاو الغو و ابطال: لغو  -د

د خوت قور و باعتاند به ال نشدهبطااکه لغو یا دام ند که مادمیگرب یقاعاتی محسوایکجانبه ل اداری عمات و اگنجند. تصمیما

مل مختلفی ا(. عو043، ص 0788)موسی زاده، هستند. د آن عایت مفاو ربه تبعیت م ثالث ملزص شخاو اداره و اباقی هستند 

ال حوع و اضاو اویط ایا تغییر شرت مدی نقضاالغو کند مانند ص را شخاص ادارات و اخام و عال عمات و است تصمیمااممکن 

ل و عمارد امودر ما افسخ نماید. و لغو یا جزئا کال و آن را نماید ول عدد تصمیم سابق خواداره از ست اممکن آن نتیجه در ه ـک
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ل کنترل عماق در امافوم ست. مقال ابطاامکلف به ق مافول مسئوم مقااداره و نین باشد اقورات و مقرف تصمیماتی که خال

رت ین به نحو صحیح صوازمورات و مقرارد، زیرا عمل خارج از ای جز ابطال ندرهچال عمااینگونه اجع به د راتبی خواسلسله مر

و ست ن استادیرت زتصمیمال و عماانسبت به ق مافورت نظال عماع اشدیدترین نول بطاباشد. اثر حقوقی اجد واست تا انگرفته 

تصمیماتی که رد مود. در دمیگرل عمااد ـباشه شدم نجاایا ه شدذ تخات ایا تشریفان و قانوف که برخالرادی مودر تنها معموال 

( مگر 0785ب مصواداری لت اعدان یون دقانو 21ده )ماه شدار گذان وایودبه ل بطااثر ایخ رتال گردد تعیین بطاان ایودتوسط 

 ست. اتصمیم ذ تخاایخ رتال از بطااثر رد این مودر اتصمیم باشد که دن بوع شرف خالظ به لحال بطااینکه ا

 

 نسبت به كاركنان  5-2 

ت تی که مقاماراختیااهستند. د خوق اداری مافوت مقاماار قتدل و اتبی تحت کنتراتی سلسله مرربه صواره همون اداری کناراک 

 رج باشند:یر خاارد زمواز یکی از ند اتونمیغالبا و ست ود امیکنند محدل عماد اخون اداری ستادیربه زنسبت ق مافو

 

 مستخدممانی زتغییر پست سا 5-2-1 

عایت مسیر ربه ام لزون ابدرا مدیریت سیاسی ی هان پستنصب متصدیال و عزری کشوت مدیریت خدمان قانو 54ده ماب بند  

ین با توجه به تعریفی است. بنابرانسته ق دامافوت مقامارات ختیااز اشغلی ء تقاارعایت مسیر ای ربرر مذکوده مار در قانونی مقر

ر، ئیس جمهوون اول رمعای مرکزن اداری مازسا، در ستآورده اسیاسی به عمل ی مدیریت هاهمین قانون از پست 30ده که ما

توسط ن ناآنصب ل و عزو ند دگرمیسی تلقی سیاصاحب پست ا سفراران و ستاندوزرا، انین ومعار، ئیس جمهورنین ومعاوزرا و 

ی هانمازمدیریتی ساح سطواد در رفاکلی باید گفت کلیه ر ما به طواست اقانونی ات عایت هرگونه تقییدون ربدق مافوم مقا

ی هاپستنند امیتوق مافوت ین مقاماابنابرو مدیریتی هستند اداری مرکزی به تبع سلسله مراتب اداری در معرض عزل و نصب 

ا ریزنمایند. ل عماانها آحق را در تبه ریا م مقال یا تنزل نفصای اهامجازاتنند اتونمیهند هر چند دتغییر ن مازسااد را درون فرا

در نها تنها ل آعماو است ت اداری اتنبیهاارد ین قبیل موت اداری اسیدگی به تخلفان رقانو 3ده « ماو»و « ز»ی به موجب بندها

ان یودی از دیه متعدت روحدره آرای وبایندر است. اصالح قضایی ت سایر مقامات اداری و سیدگی به تخلفای رهاتهیأر ختیاا

در درون اداره مانی مستخدمین زگرچه تغییر پست ساات که ـسده اتأکید نموان یوآن دطی و  سته ایددگردر صااداری لت اعد

هیئت دد گرم تبه مستخدل رتنزی استخدامی و یااین تغییر نباید منجر به کاهش مزاما است ق امافوت مقامارات ختیااز ا

سیدگی به ن رنوقا 02ده »به موجب مااست: شته دار مینه مقرزین د در اخوآراء خرین از آیکی اداری در لت اعدان یودعمومی 

 3ده مای الف، ب، ج، د بندهار در مقرهای زاتمجال عمار اختیااقانونی ده ین ماح در امصرت مقامال، ساب مصوت اداری تخلفا

ی الحیت هیأتهاصده از جمله تنزل مقام و گروه منحصرا در مار در آن مقرهای زاتسایر مجال عمااند لکن ر را دارمذکون قانو

مورخه  02ی نامههاره دادبه شمااداری لت اعدان یودعمومی ت یه هیأت روحدار دارد و آراء وقرت اداری ه تخلفاـسیدگی بر

ون بدم مانی مستخدزین تغییر پست ثابت ساابنابراست. مر انیز مؤید همین  70/10/0788مورخه  71و شماره  25/10/0788

 باشد. میم مستخدع متبوه ستگادمدیریت ت راختیاوه از ایا گرم مقال تنز
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 زات انتظامیمجا 5-2-2 

سیدگی به ن رمطابق قانوو ست اداری اتخلف ان مندرکای سوق از مافوت مقامارات اداری ستواز دینکه سرپیچی ابر وه عال 

ت سیدگی به تخلفان رقانو(، در 8ماده  07)بند ست ت اداری اسیدگی به تخلفای رهاتهیأدر سیدگی رقابل ت اداری تخلفا

ین ا 0ده ما0هتبصرع موضوی هاهستگادسایر و لتی دومستقل ی هاسازمانئی اجرم اباالترین مقاوزرا و به  07و  02اد مواداری 

ار قانونگذنسبت به کارمندان متخلف خود اعمال نمایند. سا ن را رأقانور در مقری هازاتبرخی مجازه داده شده، جان اقانو

ت قانونی مقاماده ین مااست. مطابق های خاصی به مقامات مادون داده ازاتمجارد مور را در ختیااین ایض تفوزه جااهمچنین 

ه ندوپردرج در توبیخ کتبی با (، 3ده لف ماا)بند ه ندوپرون درج در کتبی بدر خطااهایی مانند زاتنند مجااتواداری می

ج( و )بند ل تا یک ساه یک مام از کثر تا یک سوان مشابه حدیوشغل یا عناده لعاق و فوق اکسر حقو)بند ب(، می استخدا

، وزرا و 02ده مار در مقرزه جاامطابق ل نماید. عماامند متخلف رنسبت به کاد( را )بند ل تا یک ساه یک مااز موقت ل نفصاا

و تفویض نمایند د خون ناوبه معارا نخست زات سه مجال عمازه اجاانند اتومیلتی ی دوهاهستگادئی اجرم اباالترین مقا

ع )موضوکتبی توبیخ و کتبی ر خطاهای امجازاتنند امیتوت ین مقامااکل با تفویض ان مدیرو ها هنشگای داسااران، رؤستاندا

آن ست که تشخیص اداری امصالح ار قتداین ی امبنال کنند. عماد امتخلف خوان مندرکارد مو( را در 3ده )ماو ب لف ی ابندها

د مند خورتخلف کارت صودر تبی اسلسله مرر جباده از استفااند با امیتوم ین باالترین مقااست بنابره احاله شدم ابه باالترین مقا

تجدیدنظر س سااحاله ندهد. بر همین ف اختالاحل ت به هیارا سیدگی به تخلف ه رندوپرو ند دازبپرا جراضمانت ل عماابه 

سیدگی ن رقانو 02ده خیر مااست )قسمت ده انمول عماا را اجرات ست که ضمانم اضایت باالترین مقاربه ط تصمیم منووی بد

که را نی امندرنند کااتور میمذکوت مقامات اداری تخلفان رسیدگی به قانو 03ده مطابق ما، ینابر وه عالت اداری( به تخلفا

ه ـتخانوزارخدمت ، از نداهحاضر نشدد محل خدمت خودر موجه ر عذون بدل، ساوب در متناه مار یا چهاه متوالی مااز دو بیش 

ند به تصمیم امیتواج خراحکم غ بالاز اپس ه کثر تا سه مااحدر مند مذکورکارت ین صواج نمایند. در اخرع امتبوه ستگادیا 

ت نماید. هیأع جاارتجدیدنظر ت جهت تجدیدنظر به هیأه وی را ندوست پرامربوطه موظف و مقام نماید اض عترت امقاما

 ست.اقطعی ده و رأی آن سیدگی بورتجدیدنظر مکلف به 

اردی راسا مویت خدمات کشوری در مدیرن بر قانوابرق مافوت اداری مقامات اداری سیدگی به تخلفان رقانورات مقررج از خا 

ت مدیریت خدمان قانو 30ده ماه یک تبصرار در قانونگذود را محدارد ین موامشخصی هستند. های مجاز به اعمال مجازات

ه شورمند رکاای مشخصی برت تنبیهال عماابه ز مجام اداری مقاده ین ماامطابق ده است. مشخص نمو 0783ب مصوری کشو

تنبیه ل عمازه اجات اداری اسیدگی به تخلفان رقانوا از مجزر به طوه است، این ماده قانونی تنها موردی است که راسا و گیرند

ده ین مار در امقرزه جااست ده اکرم عالاحتا اصرد خوار قانونگذو ست ه ادشاداری داده تب اسلسله مرق در مافوم به مقااداری 

مند رکان، که قانواردی سایر مودر سیدگی دارد و رنضباطی ا اجراضمانت ل عمااحق ق مافوم مقاآن ست که طی ردی اتنها مو

 33ده )ما 0732ب مصوت اداری خلفاسیدگی به تن رباشد باید مطابق قانوده تکلیفی نموم نجاایا مکلف به ری کاع از ممنورا 

 ری( انجام پذیرد.کشوت مدیریت خدمان قانو

 

 نتیجه گیری

وجود اصل سلسله مراتب اداری برای داشتن یک نظام اداری منسجم و کارآمد از مهمترین ضروریات سیستم اداری محسوب 

ان در حقوق اداری مورد توجه قرار گرفته شود که برای برقراری نظم و انظباط و همچنین افزایش راندمان پرسنل سازممی
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است. بر اساس اصل سلسله مراتب اداری، مقامات مافوق و مادون سیستم اداری به صورت زنجیروار و طولی با یکدیگر در 

ارتباط هستند و همچنین اوامر و فرامین روسای ادارات به مرئوسین در چهارچوب قوانین و مقررات، که برگرفته از شرع مقدس 

باشد. البته در صورت مغایرت اوامر شود. و تمامی تصمیمات اتخاذ شده در راستای دستورات و اوامر مافوق میباشد ابالغ میمی

بینی الزم را برای شخص مرئوس در نظر گرفته است تا با ارائه گزارش کتبی به مافوق، آمره با قوانین و مقررات، قانون پیش

ن موجود را به اطالع مقام مافوق رسانده و در صورت اصرار مافوق مبنی بر اجرای دستور، مجازات مغایرت دستور صادره با قوانی

 شود.شود و فقط مقام آمره را شامل میتخلف و یا جرم احتمالی مشمول فرد مادون نمی

آورد که ن را بوجود میرجوع، این امکاهای شهروندی ارباباز طرفی دیگر ارتباط موجود بین اعمال اداری با حقوق و آزادی

بینی شده است تا با استفاده از شاید حقوق شهروندان مورد تعرض واقع شود لذا بحث نظارت سلسله مراتبی در این زمینه پیش

اجرایی این مهم را فراهم نماید. نظارت سلسله مراتبی که به عنوان نظارت دورن سازمانی های موجود ضمانتابزارها و مکانیسم

های مند کردن اصل سلسله مراتب اداری، فعالیتمند نمودن و قاعدهشود با نظامهای متمرکز اداری هم نام برده میاندر سازم

صحیح، نظارت دورن سازمانی را بر اساس قوانین و مقررات و  اداری نماید و با اعمالاجرایی نظام اداری را کنترل و ارزیابی می

رجوع و شهروندان اطاعت از مقامات مافوق از سوی پرسنل مادون و ایجاد اعتماد در ارباب تعیین حدود و اختیارات، و همچنین

جهت مراجعه به مقامات مافوق اداری، سعی در ایجاد سیستم اداری سالم و منظم بر مبنای اصول حقوق اداری با رعایت 

 مصلحت عمومی جامعه را دارد.
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