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چکیده
 این موضوع از.هدف تحقيق حاضر ارزیابی اثر بخشی دستگاه های نظارتی در مقابله با فساد اداری و مالی بوده است
 بازدارندگی و اصالحی دارد و، نقش کنترلی،این جهت اهميت دارد که نظارت و بازرســی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی
عملياتی اســت که اجرای صحيح فعاليتها و تطابق آن با قوانين و مقررات را تضمين و برای نيل به اهداف و مقاصد و برنامه
 جامعه آمار تحقيق حاضر شامل کليه واحد های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.های موردنظر در هر س ازمان الزامی است
جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه. بازرس243  حجم نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید که برابر بود با.می باشد
 شاخص مالی دارای اثر بخشی مناسبی بوده3  نتایج نشان داد که سازمان بازرسی کل کشور در.محقق ساخته استفاده شد
کاهش تخلفات مالی و شفاف سازی مالی کمترین اثر بخشی را داشته، است و در شاخصهای مالی حسابرسی های بی طرفانه
.است
 سازمان بازرسی کل کشور،  اداری و مالی، نظارت، اثر بخشی:کلیدواژه
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ارزیابی اثر بخشی سازمان های نظارتی در مقابله با فساد اداری و مالی (مطالعه موردی سازمان

Evaluating the Effectiveness of Oversight Organizations in Coping with Administrative and
Financial Corruption (Case Study of the National Intelligence Organization)
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of surveillance systems in
countering administrative and financial corruption. It is important, therefore, that monitoring
and inspection as two tools in the management system have a role of control, deterrence and
correction, and an operation that ensures the proper implementation of its activities and compliance with laws and regulations, and to achieve its goals and objectives and The programs
in each organization are required. The statistics of the current research community include all
the inspection units of the country's total inspection organization. Sample size was selected
by Cochran formula, which was equal to 243 inspectors. To collect data, a researcher-made
questionnaire was used. The results showed that the National Audit Office has been effective
in three financial indicators. In the financial indicators, audits Impartial, reducing financial
misconduct and financial transparency has had the least effectiveness.
Keywords: Effectiveness, Supervision, Administrative and Financial, National Audit Office

108
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ملخص
 لذلك من المهم ان يكون للرصد.كان الغرض من هذه الدراسة هو تقييم فعالية انظمة المراقبة في مكافحة الفساد اإلداري والمالي
 والعملية التي تضمن التنفيذ الصحيح لنشطتها والمتثال للقوانين،والتفتيش كاداتان في نظام اإلدارة دور التحكم والردع والتصحيح
 تشمل إحصاءات مجتمع البحث الحالي جميع وحدات. وتحقيق اهدافها والهداف والبرامج المطلوبة في كل مؤسسة،واللوائح
ً 243  والتي كانت تساوي، تم اختيار حجم العينة بواسطة صيغة كوكران.التفتيش التابعة لمنظمة التفتيش الكلية بالبالد
 لجمع.مفتشا
ً  اظهرت النتائج ان المك تب الوطني لتدقيق الحسابات كان. تم استخدام استبيان من صنع الباحث،البيانات
فعال في ثالثة مؤشرات
. والحد من سوء السلوك المالي والشفافية المالية اقل فعالية، كانت عمليات التدقيق المحايدة، في المؤشرات المالية.مالية

 الفعالية وا إلشراف وا إلدارة المالية والمك تب الوطني للمراجعة:الکلمات المفتاحیة
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Хамзе Бахрами ،Магистратура Исламский университет Азад, в городе Арака hamzehh6868@gmail.com
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Аннотация
Целью данного исследования было оценить эффективность систем надзора в противодействии административной и финансовой коррупции. Таким образом это тема важно,
потому что мониторинг и проверка как инструмент в системе управления играют контролирующую, сдерживающую и корректирующую роль. И это операция, которая гарантирует правильное ведение деятельности и соблюдение законов и нормативных актов, и требуется для достижения целей и задач каждой организации. Статистика текущего исследовательского сообщества включает все инспекционные подразделения общей Органа Государственного Надзора и контроля страны. Размер выборки был выбран по формуле Кохрена, которая была равна 243 инспекторам. Для сбора данных использовалась анкета исследователя. Результаты показали, что Орган Государственного
Надзора и контроля страны по 3 финансовым показателям. И в финансовых показателях беспристрастных аудита, снижении финансовые нарушения и в финансовым разъяснения обладает наименьшей эффективностью.
Ключевое слово: оценка эффективности надзорных органов в противодействии административной и финансовой коррупции (тематическое исследование: орган государственного надзора и контроля Ирана)
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مقدمه
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یك مسئله اساسی موردنظر است .مهمترین علل
فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت های تجاری ،یارانههای
صنعتی ،کنترل قيمت ها ،نرخهای چندگانه ارزی ،دستمزدهای پایين در خدمات دولتی ،تجاری ،و ذخایر منابع طبيعی مانند
نفت است .
فساد مالی و اداری نقض قوانين موجود برای تامين منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یك بيماری شدید نام
برده میشود .بيماری نظير سرطان که بطور بی رحمانه از یك سازمان به سازمان دیگر و از یك نهاد به نهاد دیگر سرایت
میکند ،بطوریكه تمام نهادهای موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشی سيستم سياسی حاکم شود رواج فساد مالی به
درستی به عنوان یكی از مهمترین موانع در راه پيشرفت های موفقيتآميز اقتصادی ،برای مثال در کشورهای آسيایی و
آفریقایی ،برشمرده شده است (محنت فر.)1390،
فيونا ( )2017در مقاله ای با عنوان ارائه چارچوبی جهت ارزیابی فساد اداری بيان داشت که در یك سيستم نظارتی مربوط به
بررسی فساد اداری باید شاخصهای ادارک فساد و کنترل فساد از مهمترین شاخصهایی می باشد که باید در تدوین یك چارچوب
بدانها توجه نمود.
همينطور جيمز و همكاران )2017( 1در مقاله ای با عنوان ارزیابی برخورد با فساد اداری بيان داشت که بی توجهی به قوانين
تصویب شده می تواند به گسترش فساد اداری دامن زده و پيشنهاد می گردد که کميته ای در درون سازمانهای دولتی به
عنوان یك نهاد بازرسی از کارکنان تشكيل گردد.
اساسیترین سياست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصالحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور ،افزایش دستمزدهای
بخش عمومی ،کاهش اندازه دولت در اقتصاد ،حسابرسی مالی دقيق ،استقالل رسانههای ارتباط جمعی ،استقالل دستگاه
قضایی ،مشارکت شهروندان ،تمرکز زدایی و اصالح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایيد ودر
نهایت باعث رشد وشكوفایی در اقتصاد ملی شود.
در سال های اخير بيشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد ،معطوف شده است .دراین ارتباط عدهای در مطالعات
مختلف نشان دادهاند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش میدهند عبارتند از :بوروکراسی ،سطح دستمزدهای بخش
دولتی ،نقش قوانين ،خصوصاً قوانين ضد فساد ،دردسترس بودن منابع طبيعی ،درجه رقابت ،تجارت آزاد و همچنين سياست
صنعتی کشورها.
سطح باالی فساد مالی و اداری میتواند موجب ناکارآمدی سياست های دولتی شود تحقيقات موجود نشان میدهد که فساد
باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتيجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .فساد مالی میتواند فعاليت های سرمایهگذاری و
اقتصادی را از شكل مولد آن به سوی رانتها و فعاليت های زیرزمينی سوق دهد فساد مالی میتواند موجب پرورش سازمانهای
وحشتناکی مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير یكی از نشانههای ضعف حاکميت است و عملكرد ضعيف حاکميت میتواند
روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحليل برد(.محنت فر.)1390،
مارکز  )2015(2در مقاله ای با عنوان بررسی سيستم نظارت بر فساد اداری و مالی در کشور مكزیك بيان داشت که جنبه های
سياسی و اجتماعی بيشترین تاثير را در نحوه برخورد با فساد اداری و مالی دارند چرا که در جنبه سياسی دولتمردان می باشند
که معموال برخورد قانونی با آنها نمی گردد و زمينه فساد نيز همواره باقی می ماند و در جنبه اجتماعی بيشتر فعاليتهای اداری
مربوط به رشوه دادن افراد است که نظارت دقيقی نمی توان بر روی آن داشت.
نظارت و بازرسی موجب اجرای قانون ،پيشگيری از وقوع تخلف و رفع کاستيها و معایب ،جلوگيری از تكثر ،فزونی و تكرار
تخلف ،تما یز افراد شایسته و اليق از ناکارآمد ،افزایش بهره وری و کاهش هزینه های جبران خسارت در نظام اداری کشور
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گردیده و در نهایت ارتقای سالمت اداری را فراهم ميسازد  .برخورداری از سالمت در یك نظام اداری به دوراز فساد ،شالوده و
اساس نظام حكومتی پایدار و از اصليترین پایه های استحكام آن محسوب ميشود( ..صنایع و موحود نصب.)1394،
نظارت و بازرسی نقش عمدهای در تغيير ساختار و اصالح یك حكومت بازی میکند(پوپ)2000،1؛ بنابراین ضروری است که
مشخص شود چگونه میتوان پوشش ،کيفيت و تأثير نظارت و بازرسی را افزایش داد(گامر.)2011،2
بهطور کلی در برنامهریزی ها با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی ،باید از چالش هایی که نظارت و بازرسی دقيق و با کيفيت
ال آگاهی داشت .فساد اداری و مبارزه با آن مسألهای
باال در مبارزه با فساد و ناخالصی ها در سطح حكومت بهوجود میآورد کام َ
نيست که منحصر به کشور خاصی ب اشد ولی شدت آن در کشورهای در حال توسعه و غير پيشرفته در مقایسه با کشورهای
پيشرفته بيشتر است .برخی از افراد ادعا می کنند که اخالق از نظام اداری کشور ایران رخت بربسته است و هماکنون سيستم
اداری در کليه بخشها با مشكل کمرنگ شدن اخالق روبرو است(زنجانی.)1389،
ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یك نظام حكومتی پایدار ،و در عين حال از اصلی
ترین پایه های استحكام آن محسوب ميشود .بر این اساس دولت ها با ساختارها و گرایش های فلسفی و ایدئولوژیكی مختلف،
برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروع يت یافته اند ،همواره ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد را ،سرلوحه برنامه های
خود قرار می دهند ،زیرا پيشرفت و اعتالی خود را مرهون آن می دانند.
اتحادیه اروپا  ) 2016(3در تحقيقی با عنوان ارائه چارچوبی جهت مبارزه با فساد بيان داشتند که توجه به سيستمهای کنترل
درونی سازمان،نظارت مستمر ،ابزارهای مناسب کنترل ،برخورد قاطع با متخلفان ،تدوین استانداردهای و ارائه گزارشات از
مهمترین الزامات چهارچوب مورد نظر می باشد.
کار نظارت و بازرسی بایستی روی سه بخش تأکيد نماید .نخست تعيين ميزان نسبی فساد و سطوح آن در سازمانهای مختلف،
دوم توصيف و تشریح راهبردهای ضد فساد به کار گرفته شده؛ سوم تعيين ميزان موفقيتهای حاصل از مبارزه با فساد؛ در هر
صورت بهصرف انجام بازرسی و دادن گزارش دقيق نمیتوان موفقيت زیادی بهدست آورد مگر اینكه رهبران سياسی متعهد
باشند و بی طرفانه و بدون گروهگرایی معيارهای ضد فساد را با عالقه مندی و خالصانه به اجراء درآورند تا ارزشهای اجتماعی
بر هم نخورد و در حد معقولی باقی بماند.بررسی عملكرد سازمان نظارت در شناسایی نقاط ضعف و قوت این سازمان جهت
ارائه راهكارهای عملياتی به منظور بهبود عملكرد سازمان بسيار ضروری می باشد
.با توجه به مطالب مذکور هدف تحقيق حاضر پاسخگوئی به این مسئله سئوال اصلی تحقيق می باشد که عملكرد سازمان های
نظارتی کل کشور در مقابله با فساد اداری و مالی چگونه می باشد؟

ادبیات تحقیق
بازرسی در لغت به معنای تفتيش و وارسی کردن است و در اصطالح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می شود که مأمورین
ذی صالح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آالت و ادوات و ادله ی جرم و نيز اموال حاصله از جرم با رعایت
موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفيگاه متهمين و مظنونين به ارتكاب جرم معمول می دارند(.شاملو.)1380،
ارزیابی به فرایند استفاده از شاخص های ارزیابی اثر بخشی و توصيف کيفی و کمی شاخص ها می باشد.
اثربخشی عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده .به بيان دیگر اثربخشی نشان میدهد که تا چه ميزان از
تالشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شدهاست .این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازهگيری بهرهوری دارد(ابطحی
و کاظمی .)1375،استفاده از مالکها و اصولی که خصوصيات کيفی را در قالب کميت بيان کرده و آنها را قابل بررسی و
ارزشيابی می کند ،شاخــــص نام می گيرد ،شاخصها معموالً از نظریه ها ،نگرشها و یا موقعيتها سرچشمه می گيرند و مانند
عالئمی که مسير را مشخص می کند ،می توانند مورد استفاده قرار گيرند .معموالً برای اطمينان از نتيجه گيریها و نشان دادن
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شرایط و وضع روانشناختی ،جامعه شناختی ،فرهنگی بيش از یك شاخص را مورد استفاده قرار می دهند تا احتمال بروز خطاها
را به حداقل رسانند
فساد اداری در ایران و موقعیت بازرسی کل کشور
طبق اصل  174قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جرسان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های
اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل می گردد .حدود اختيارات و وظایف این سازمان را
قانون تعيين میکند .قانون تاسيس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ  1360/7/19به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .به موجب
این قانون دو نوع بازرسی برای این سازمان در نظر گرفته شده است:
الف -بازرسی مستمر کليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و مؤسسات
وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمان های که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها
متعلق به دولت است و یا دولت به آنها کمك یا بر آنها نظارت مینماید.
ب -بازرسی فوق العاده حسب دستور رئيس قوه قضائيه یا به درخواست کميسيون اصل  90قانون اساسی و یا بنا به تقاضای وزیر یا
مس وول دستگاه های اجرای ذیربط یا مورد دیگری که به تشخيص رئيس سازمان یا رئيس قوه قضائی ضروری تشخيص داده شود.
سواالت در مواجهه با این تحقيق عبارت اند از عملكرد سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با فساد اداری و مالی چگونه می باشد؟
شاخصهای ارزیابی اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟ عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟ ارزیابی اثر
بخشی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می باشد؟ راهكارهای بهبود اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟
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مدل مفهومی تحقیق

شاخص های مالی
✓

تدوین الگوی مناسب هزینه نمودن سازمانها

✓

شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خیز

✓

شفاف سازی مالی

✓

رعایت قوانین و مقررات در استفاده از بودجه
عمومی

✓

مستند سازی مراحل انجام معامالت

✓

مدیریت وجوه مصرف نشده

✓

انطباق هزینه های تحقیقاتی دستگاه با مقررات
مربوط

✓

انطباق پرداختها به کارکنان با قوانین و مقررات

✓

فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه

✓

انضباط مالی

✓

اطالع رسانی به مراجع قضایی در خصوص سوء
استفاده های مالی

✓

کاهش تخلفات مالی

✓

حسابرسی های بی طرفانه

شاخص های اثربخشی

ارزیابی اثربخشی
سازمان بازرسی
شاخص های اداری
✓

بررسی بموقع شکایات و اعالمات

✓

رعایت میزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان

✓

ثبت و ضبط شفاف کلیه عملیات اداری

✓

بهره مندی از تکنولوژی و سامانه های الکترونیکی

✓

رعایت عدالت استخدامی

✓

کاهش تخلفات و سوءجریانها

✓

رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان

✓

داشتن برنامه های آموزشی کارکنان

✓

رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی

✓

پاسخگویی به دیوان عدالت اداری

✓

همکاری بین واحدهای نظارتی

✓

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

✓

وجود نظامهای تشویقی و تنبیهی مناسب

✓

تهیه گزارشهای نظارتی دوره ای

✓

رسیدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب

✓

همکاری بین واحدهای نظارتی درون سازمانی و
دستگاهای نظارتی

✓

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

✓

وجود نظامهای تشویقی و تنبیهی مناسب

✓

تهیه گزارشهای نظارتی دوره ای

✓
✓

رسیدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب

شكل -1مدل مفهومی تحقيق .برگرفته از سازمان بازرسی کل کشور.
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روش شناسی تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و زیرا در جستجوی دستيابی به یك هدف عملی است و از نظر روش حل مسئله پژوهش و
گردآوری داده ها توصيفی و پيمایشی می باشد .جامعه آماری تحقيق حاضر شامل کليه واحد های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور
می باشد که طبق بررسی های به عمل آمده  16واحد بازرسی وجود دارد که  658نفر به عنوان بازرس ثابت و استخدام شده در این
سازمان مشغول خدمت می باشند.
در این تحقيق حجم نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید که برابر بود با  243بازرس.

معادله فرمول کوکران
نسبت وجود یا عدم وجود صفت در جامعه آماری

p=q=0/5
سطح معناداری Z=1.96= 0 /95
n= 243
d= 0/05
سطح خطا
N=658
روش های گردآوری اطالعات در تحقيق حاضر ،روش کتابخانه ای و ميدانی می باشد .در این پژوهش از پرسش نامه
به منظور جمع آوری داده های مورد نياز به منظور سنجش و اندازه گيری متغيرهای مورد بررسی استفاده شده
است.شاخص های ارزیابی اثر بخشی سازمان عبارتند از:
شاخص های اداری

شاخص های مالی

بررسی بموقع شكایات و اعالمات

تدوین الگوی مناسب هزینه نمودن سازمانها

رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان

شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز

ثبت و ضبط شفاف کليه عمليات اداری

شفاف سازی مالی

بهره مندی از تكنولوژی و سامانه های الكترونيكی

رعایت قوانين و مقررات در استفاده از بودجه عمومی

رعایت عدالت استخدامی

مستند سازی مراحل انجام معامالت

کاهش تخلفات و سوءجریانها

مدیریت وجوه مصرف نشده

رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان

انطباق هزینه های تحقيقاتی دستگاه با مقررات مربوط

داشتن برنامه های آموزشی کارکنان

انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و مقررات

رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی

فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه

پاسخگویی به دیوان عدالت اداری

انضباط مالی

همكاری بين واحدهای نظارتی

اطالع رسانی به مراجع قضایی در خصوص سوء استفاده های مالی

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

کاهش تخلفات مالی

وجود نظامهای تشویقی و تنبيهی مناسب

حسابرسی های بی طرفانه

تهيه گزارشهای نظارتی دوره ای
رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب
همكاری بين واحدهای نظارتی درون سازمانی و دستگاهای
نظارتی

جدول -1شاخص های ارزیابی اثر بخش سازمان بازرسی
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به منظور سنجش روایی صوری در یك آزمون مقدماتی پرسشنامه بين اعضای جامعه ی آماری توزیع گردید و از پاسخ دهندگان
خواسته شد تا ضمن پاسخ به سؤاالت ،نظرات خود را در مورد مناسب بودن شاخص های پرسشنامه جهت سنجش شاخص
مورد نظر و همچنين ابهامات موجود ابراز نمایند و نظرات اصالحی آنها اعمال شد.همچنين اعتبار محتوای این پرسشنامه با
مطالعه ی کتب و مقاالت مربوط به تحقيق و تهيه اقالم اطالعات الزم و اعمال نظرات اصالحی مورد تأیيد قرار گرفته است.
همچنين به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید .بدین صورت که پرسشنامه در اختيار  30نفر از
بازرسان به صورت آزمایشی توزیع شده و آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر بود  0/81که نشاندهنده پایایی مناسب آن می
باشد.
در این تحقيق  ،برای تحليل داده های به دست آمده از نمونه ها از روش آمار استنباطی استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل نتایج
)1شاخص های ارزیابی اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟
جهت پاسخگوئی به این سوال می توان بيان داشت که به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه شده و با استفاده از بانكهای
اطالعاتی و سوابق بازرسی و عملكردی سازمان شاخصهای مورد نظر و کاربردی توسط مسئولين احصا شده و در اختيار محقق
قرار گرفت که شامل دو نوع شاخص اداری (  16شاخص) و شاخص مالی ( 13شاخص) بوده است که جهت اطمينان از تاثير
گذاری شاخص ها بر روی اثر بخشی سازمان بجز نظرات مسئولين از آزمون  tنيز استفاده گردید که نتایج به شرح جدول 2
می باشد.
شاخص ها

درجه آزادی

T

سطح معناداری

بررسی بموقع شكایات و اعالمات

242

10/34

0/001

رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم
کارکنان

242

8/25

0/000

ثبت و ضبط شفاف کليه عمليات اداری

242

6/17

0/000

بهره مندی از تكنولوژی و سامانه های
الكترونيكی

242

5/22

0/000

رعایت عدالت استخدامی

242

9/66

0/001

کاهش تخلفات و سوءجریانها

242

7/22

0/000

رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان

242

6/45

0/000

داشتن برنامه های آموزشی کارکنان

242

5/98

0/000

رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی

242

7/11

0/000

پاسخگویی به دیوان عدالت اداری

242

7/12

0/001

همكاری بين واحدهای نظارتی

242

8/32

0/002

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

242

9/55

0/000

وجود نظامهای تشویقی و تنبيهی مناسب

242

6/21

0/003

تهيه گزارشهای نظارتی دوره ای

242

7/35

0/000

رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب

242

9/26

0/001

همكاری بين واحدهای نظارتی درون سازمانی و
دستگاهای نظارتی

242

8/23

0/000

تدوین الگوی مناسب هزینه نمودن سازمانها

242

9/22

0/000

شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز

242

7/24

0/001
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شفاف سازی مالی

242

8/35

0/000

رعایت قوانين و مقررات در استفاده از بودجه
عمومی

242

6/42

0/000

مستند سازی مراحل انجام معامالت

242

4/35

0/002

مدیریت وجوه مصرف نشده

242

6/25

0/000

انطباق هزینه های تحقيقاتی دستگاه با مقررات
مربوط

242

4/45

0/001

انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و مقررات

242

7/55

0/000

فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه

242

7/54

0/003

انضباط مالی

242

8/55

0/000

اطالع رسانی به مراجع قضایی در خصوص سوء
استفاده های مالی

242

7/34

0/002

کاهش تخلفات مالی

242

6/33

0/000

حسابرسی های بی طرفانه

242

7/32

0/000

جدول-2نتایج آزمون t

با همانطور که در جدول  2قابل مشاهده می باشد مقدار سطح معناداری  0/05 < 0/000و مقدار  > tاز  1/96مقداری بحرانی
می باشد می توان گفت تمامی شاخص ها بر اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با فساد اداری و مالی موثر می
باشند.
-2عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟
جهت پاسخ گوئی به این سئوال می توان بيان داشت که اثربخشی سازمانی موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یكی از مالک
های ارزیابی عملكرد سازمانی به شمار می رود.طی بررسی های به عمل آمده آنچه که موجب بهبود و یا کاهش اثر بخشی سازمانی می
گر دد توجه به آموزش کارکنان،نيازهای مادی و معنوی آنها ،پاداش ،ترفيع و حمایت سازمانی از افراد می باشد چرا که نبود هر یك در
حد معقول می تواند منجر به انحرافات مالی و اداری کارکنان شده و آن طور که باید نمی توانند و یا نمی خواهند در انجام وظایف خود
موفق ظاهر شده و به اثر بخشی سازمان کمك نمایند و به طور معمول بيشتر کارکنان توجه به حقوق و مزایای عادالنه و ترفيع دو عامل
بهبود عملكرد خود دانسته اند که معتقد بودند در سازمان بازرسی کمتر بدان توجه شده و بيشتر خواهان انجام کار بهتر هستند که
مطمئنا کارکنان در حد رفع تكليف به کار خواهند پرداخت و کيفيت کار نيز زیر سئوال بوده است.

-3ارزیابی اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می باشد؟
جهت ارزیابی عملكرد سازمان بازرسی همانطور که گفته شد  16شاخص اداری و  13شاخص مالی شناسایی شدند و با توجه به نظات
مسئولين و آزمون  tمشخص شد که بر روی اثر بخشی سازمان موثر هستند .در این راستا یك پرسشنامه طيف ليكرت طراحی شده و در
اختيار نمونه آماری قرار داده شد.و طبق عملكرد سازمان به گویه های مشخص شده امتياز کيفی داده که محقق به امتياز کمی تبدیل
نموده است و با توجه به ميانگين پاسخ ها ( حد وسط امتياز نمره  ) 3بوده است به بررسی اثر بخشی سازمان در هر یك از شاخص ها
پرداخته شد که نتایج در جداول 3و  4ارائه شده است.
ردیف

شاخصهای اداری

ميانگين پاسخ ها

انحراف معيار
پاسخ ها

1

بررسی بموقع شكایات و اعالمات

3/95

1/049

2

رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان

3/88

0/918

3

ثبت و ضبط شفاف کليه عمليات اداری

3/43

1/091

4

بهره مندی از تكنولوژی و سامانه های الكترونيكی

3/21

1/330

5

رعایت عدالت استخدامی

2/54

0/410
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6

کاهش تخلفات و سوءجریانها

2/22

0/456

7

رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان

2/57

0/563

8

داشتن برنامه های آموزشی کارکنان

3/76

0/430

9

رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی

3/44

0/351

10

پاسخگویی به دیوان عدالت اداری

3/39

0/351

11

همكاری بين واحدهای نظارتی

2/76

0/672

12

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

2/98

0/478

13

وجود نظامهای تشویقی و تنبيهی مناسب

3/37

0/332

14

تهيه گزارشهای نظارتی دوره ای

3/55

0/789

15

رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب

2/51

0/367

16

همكاری بين واحدهای نظارتی درون سازمانی و دستگاهای
نظارتی

2/87

0/371

جدول -3ارزیابی اثر بخشی در بعد شاخصهای اداری
همان طور که مشاهده می گردد سازمان بازرسی در شاخص های بررسی بموقع شكایات و اعالمات با ميانگين امتياز ()3/95
،رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان با ميانگين امتياز (  ) 3/88و داشتن برنامه های آموزشی کارکنان ( ،)3/76تهيه
گزارشهای نظارتی دوره ای ( ،)3/55رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی (، )3/44ثبت و ضبط شفاف کليه عمليات اداری
(، )3/43پاسخگویی به دیوان عدالت اداری ( ، )3/39وجود نظامهای تشویقی و تنبيهی مناسب ( ،)3/37و بهره مندی از تكنولوژی و
سامانه های الكترونيكی ( )3/21دارای اثر بخشی مناسبی از دیدگاه نمونه آماری مورد بررسی بوده است و از سوی دیگر در شاخصهای
رعایت عدالت استخدامی (، )2/54کاهش تخلفات و سوءجریانها ( ،)2/22رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان (، )2/57همكاری بين
واحدهای نظارتی ( ،)2/76وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی ( ،)2/98رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب ()2/51
ردیف
1

شاخصهای مالی

ميانگين پاسخ ها

انحراف معيار پاسخ ها

تدوین الگوی مناسب هزینه نمودن سازمانها

2/56

1/549

2

شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز

3/76

0/874

3

شفاف سازی مالی

2/44

0/708

4

رعایت قوانين و مقررات در استفاده از بودجه عمومی

3/31

1/231

5

مستند سازی مراحل انجام معامالت

3/20

0/452

6

مدیریت وجوه مصرف نشده

2/65

0/463

7

انطباق هزینه های تحقيقاتی دستگاه با مقررات مربوط

2/61

0/351

8

انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و مقررات

3/56

0/365

9

فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه

3/88

0/361

10

انضباط مالی

3/45

0/362

11

اطالع رسانی به مراجع قضایی در خصوص سوء استفاده های
مالی

3/27

0/254

12

کاهش تخلفات مالی

2/34

0/589

13

حسابرسی های بی طرفانه

2/27

0/265

و همكاری بين واحدهای نظارتی درون سازمانی و دستگاهای نظارتی ( )2/87دارای اثر بخشی زیر متوسط یا نا مطلوب بوده است.
جدول -4ارزیابی اثر بخشی در بعد شاخصهای مالی
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همانطور که در جدول فوق مشخص می باشد سازمان بازرسی در شاخص های شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز (،)3/76
رعایت قوانين و مقررات در استفاده از بودجه عمومی ( ،)3/31مستند سازی مراحل انجام معامالت ( ،)3/20انطباق پرداختها به کارکنان
با قوانين و مقررات ( ،)3/56فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه ( ،)3/88انضباط مالی (، )3/45اطالع رسانی به مراجع قضایی در
خصوص سوء استفاده های مالی ( ) 2/27دارای عملكرد و اثر بخشی مطلوبی بوده است اما در شاخصهای تدوین الگوی مناسب هزینه
نمودن سازمانها ( ،)2/56شفاف سازی مالی ( ،)2/44مدیریت وجوه مصرف نشده ( ،)2/65انطباق هزینه های تحقيقاتی دستگاه با مقررات
مربوط ( ،)2/61کاهش تخلفات مالی ( )2/34و حسابرسی های بی طرفانه ( )2/27دارای اثربخشی و عملكرد مناسبی نبوده است.

-4راهکارهای بهبود اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟
با توجه به سطح اثر بخشی سازمان بازرسی می توان بيان داشت که این سازمان نيازمند بهبود اثر بخشی خود بوده و در این رستا باید
تغييراتی در رفتارها و فرایندهای کاری صورت بگيرد.که مهمترین آنها ایجاد انگيزه الزم در کارکنان با توجه به نوع عملكرد هر کدام با
استفاده از پاداشهای مالی و غير مالی ،توجه به دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان ،توجه به خالقيت و پيشنهادات کاری هر یك
در راستای بهبود اثر بخ شی ،توجه به مشارکت کارکنان در تصميم گيری ها،ایجاد تيم های کاری منسجم و همسو با اهداف سازمان می
باشد.که در این صورت نيز می توان انتظار داشت کارکنان به وظایف خود به صورت کامل واقف بوده و بدان توجه نمایند چون از حمایتهای
الزم برخودار بوده و احساس مسئوليت و تعلق نسبت به سازمان خود دارند و سعی می نمایند که در اختيار سازمان باشند.
در ادامه با توجه به آزمون فریدمن به رتبه بندی شاخصها پرداخته که مشخص گردد سازمان بازرسی به ترتيب در کدام یك از شاخص
ها بيشترین اثر بخشی را داشته و در کدام یك کمترین اثر بخشی را داشته است.
شاخصهای اداری

ميانگين رتبه

رتبه

بررسی بموقع شكایات و اعالمات

3/95

ا

رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان

3/88

2

ثبت و ضبط شفاف کليه عمليات اداری

3/43

6

بهره مندی از تكنولوژی و سامانه های الكترونيكی

3/21

9

رعایت عدالت استخدامی

2/54

14

کاهش تخلفات و سوءجریانها

2/22

16

رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان

2/57

13

داشتن برنامه های آموزشی کارکنان

3/76

3

رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی

3/44

5

پاسخگویی به دیوان عدالت اداری

3/39

7

همكاری بين واحدهای نظارتی

2/76

12

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

2/98

10

وجود نظامهای تشویقی و تنبيهی مناسب

3/37

8

تهيه گزارشهای نظارتی دوره ای

3/55

4

رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب

2/51

15

همكاری بين واحدهای نظارتی درون سازمانی و
دستگاهای نظارتی

2/87

11

جدول -5رتبه بندی شاخص های اداری
با توجه به نتایج فوق می توان بيان داشت که سازمان بازرسی در شاخصهای اداری شامل  :بررسی بموقع شكایات و اعالمات،رعایت
ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان و داشتن برنامه های آموزشی کارکنان به ترتيب با ميانگين رتبه های  3/88 ، 3/95و 3/76
دارای بيشترین اث ر بخشی بوده و در شاخصهای اداری  :رعایت عدالت استخدامی،رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب و
کاهش تخلفات و سوءجریانها دارای کمترین اثر بخشی می باشد.
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شاخصهای مالی

ميانگين رتبه

رتبه

تدوین الگوی مناسب هزینه نمودن سازمانها

2/56

10

شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز

3/76

2

شفاف سازی مالی

2/44

11

رعایت قوانين و مقررات در استفاده از بودجه عمومی

3/31

5

مستند سازی مراحل انجام معامالت

3/20

7

مدیریت وجوه مصرف نشده

2/65

8

انطباق هزینه های تحقيقاتی دستگاه با مقررات
مربوط

2/61

9

انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و مقررات

3/56

3

فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه

3/88

1

انضباط مالی

3/45

4

اطالع رسانی به مراجع قضایی در خصوص سوء
استفاده های مالی

3/27

6

کاهش تخلفات مالی

2/34

12

حسابرسی های بی طرفانه

2/27

13

جدول  -6رتبه بندی شاخص های مالی
با توجه به نتایج جدول  6می توان بيان داشت که سازمان بازرسی در شاخص های مالی فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه
،شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز و انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و مقررات به ترتيب با ميانگين رتبه 3/76 ،3/88
و  3/56دارای اثر بخشی مناسبی بوده است و در شاخصهای مالی حسابرسی های بی طرفانه ،کاهش تخلفات مالی و شفاف سازی مالی
به ترتيب با ميانگين رتبه  2/2،34/27و  2/44کمترین اثر بخشی را داشته است.

بحث و نتیجه گیری
 شاخص های ارزیابی اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟جهت پاسخ گوئی به سئوال اول باید عنوان داشت که کليه شاخص های اثر بخشی سازمان بازرسی از خود سازمان احصا شده
و به دو دسته مالی و اداری تقسيم شدند که به شرح جدول زیر می باشد:
شاخصهای مالی

شاخص های اداری

تدوین الگوی مناسب هزینه نمودن سازمانها

بررسی بموقع شكایات و اعالمات

شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز

رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان

شفاف سازی مالی

ثبت و ضبط شفاف کليه عمليات اداری

رعایت قوانين و مقررات در استفاده از بودجه
عمومی

بهره مندی از تكنولوژی و سامانه های الكترونيكی

مستند سازی مراحل انجام معامالت

رعایت عدالت استخدامی

مدیریت وجوه مصرف نشده

کاهش تخلفات و سوءجریانها

انطباق هزینه های تحقيقاتی دستگاه با مقررات
مربوط

رضایت مندی ارباب رجوع و ذینفعان
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انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و مقررات

داشتن برنامه های آموزشی کارکنان

فراخوان معامالت بزرگ و برگزاری مناقصه

رعایت مقررات در واگذاری تصدی های دولتی

انضباط مالی

پاسخگویی به دیوان عدالت اداری

اطالع رسانی به مراجع قضایی در خصوص سوء
استفاده های مالی

همكاری بين واحدهای نظارتی

کاهش تخلفات مالی

وجود نظام نظارت و کنترل درون سازمانی

حسابرسی های بی طرفانه

وجود نظامهای تشویقی و تنبيهی مناسب
تهيه گزارشهای نظارتی دوره ای
رسيدگی به تخلفات اداری و صدور ارای مناسب
همكاری بين واحدهای نظارتی درون سازمانی و دستگاهای نظارتی

جدول  -7شاخص های مالی و اداری اثربخشی سازمان بازرسی
با توجه به جدول فوق می توان بيان داشت که  11شاخص مالی و  16شاخص اداری جهت ارزیابی اثربخشی سازمان بازرسی
شناسایی شده اند.
عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟در پاسخ به این سئوال باید گفت که طی مصاحبه های به عمل آمده با مدیران سازمان بازرسی عوامل مختلفی نيز جهت اثر
بخشی بهتر شناسایی گردیدند که به شرح جدول زیر می باشند.
سطح جوابگویی

سبك مدیریت.

توجه به آموزش کارکنان

رقابت پذیری

ارزیابی عملكرد کارکنان

کار گروهی

مسئوليت پذیری

سيستم پاداش و تنبيه

الگوبرداری از سازمانهای موفق

شفافيت

توجه به نواوری

کنترل و نظارت مستمر

همكاری و اعتماد

توجه به ارباب رجوع

توجه به فناوری های نوین

کاهش قانون گریزی

تعهد سازمانی

توجه به تغييرات محيطی

توجه به خواسته های به حق
کارکنان

سالمت سازمانی

مهارتهای ارتباطی

جدول -8عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور
همانطور که در جدول  8مشخص می باشد مدیران سازمان بازرسی  21عامل را می تواند بر اثر بخشی سازمان تاثير بگذارد را
عنوان داشته اند و با توجه به نتایج بدست آمده از ارزیابی اثر بخشی سازمان می توان گفت که برخی از عوامل فوق در سازمان
نادیده گرفته شده اند که سازمان در برخی از شاخص ها اثربخشی مناسبی نداشته است .
ارزیابی اثر بخشی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می باشد؟با استناد به جدول  (2آزمون  ) tمشخص گردید که کليه شاخص ها می توانند بر روی اثر بخشی سازمان بازرسی تاثير گذار
باشند همچنين در ادامه با استناد به جداول 3و  5و با استفاده از آزمون فریدمن مشخص شد که سازمان بازرسی کل کشور
در سه شاخص اداری شامل  :بررسی بموقع شكایات و اعالمات ،رعایت ميزان ساعت کاری و حضور منظم کارکنان و داشتن
برنامه های آموزشی کارکنان عملكرد مناسبی داشته است و در  3شاخص رعایت عدالت استخدامی،رسيدگی به تخلفات اداری
و صدور ارای مناسب و کاهش تخلفات و سوءجریانها دارای کمترین اثر بخشی می باشد.
همچنين با استناد به جداول 4و  6می توان بيان داشت که سازمان بازرسی کل کشور در  3شاخص مالی  :مالی فراخوان
معامالت بزرگ و بر گزاری مناقصه ،شناسایی و احصاء گلوگاها و نقاط مفسده خيز و انطباق پرداختها به کارکنان با قوانين و
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مقررات دارای اثر بخشی مناسبی بوده است و در شاخصهای مالی حسابرسی های بی طرفانه ،کاهش تخلفات مالی و شفاف
سازی مالی به ترتيب کمترین اثر بخشی را داشته است.
نتایج بدست آمده با نتایج تحقيقات خوئينی ( )1395در شاخص نبود قوانين شفاف ،پروین ( ) 1393عدم وجود نظارت صحيح
،مشبكی ( )1389نبود ارزیابی مناسب ،فيونا( )2017عدم نظارت مناسب،مارکز ( )2015نظام مالی شفاف هسمو بوده و
همخوانی دارد.
جهت تببين نتایج می توان بيان داشت که ساز مان بازرسی قوانين زیادی را جهت انجام وظایف خود تدوین نموده است ولی
عدم اجرای کامل و مناسب آن و از سوی دیگر عدم توجه به عوامل موثر بر اثر بخشی سازمان باعث گردید این سازمان در
شاخصهای ادارای و مالی با اهميتی مانند شفاف سازی مالی،عدم توجه به قوانين استخدامی و  ...اثر بخشی مطلوبی نداشته
باشد چرا که این سازمان بيشتر سعی نموده است تا به کندی به جریانات رسيدگی نماید و زمانی برای اصالح ساختارهای
نادرست خود نگذارد.که با این تفاسير سازمان بازرسی کشور بيشنر تمرکز خود بر اجرای قوانين گذاشته و سعی نماید از افرادی
که قوا نين را رعایت ننموده و سوء رفتارهای مالی و اداری دارند توبيخ و برخورد قاطعی گردد تا ضمن اثرات پيشگيرانه برای
دیگران شخص متخلف نيز تنبيه گردد.چرا که تسامح و یا تبعيض بين افراد و عدم برخورد مناسب زمينه بروز مفاسد بعدی را
خواهد داشت.
راهکارهای بهبود اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور کدامند؟در پاسخ به این سئوال و با توجه به نتایج بدست آمده می توان بيان نمود که راهكارهای زیر به عنوان راهكارهای اساسی باعث
بهبود اثریخشی سازمان بازرسی شده که اميد است مسئولين ذیربط بدان ها توجه نمایند
-1اجرای صحيح قوانين تدوین شده ،مسئوین سازمان همواره باید توجه داشته باشند که عدم اجرای قوانين بزرگترین مانع
اثربخشی سازمان خواهد بود.
 -2توجه به آموزش نيروی انسانی؛سازمانی اثر بخش خواهد بود که نيروی انسانی توانمند داشته باشد که الزمه این امر توجه
به شایستگی های فردی و عدالت استخدامی ،نيازسنجی آموزشی و  ...می باشد که بر اثر بخشی تاثير مثبتی خواهد داشت.
 -3توجه به همكاری های الزم ميان کارکنان؛در این خصوص سازمان بازرسی همواره باید فرهنگ کار تيمی و اعتماد بين اعضا
را حفظ نموده چرا که این کار منجر به افزایش عملكرد کارکنان شده و کارکنان نيز با بی تفاوتی از کنار انچه که می ببيند
نمی گذرند.
 -4توجه به رضایت شغلی کارکنان،سازمان بازرسی همواره باید به این موضوع توجه نماید که عدم رضایت شغلی افراد تاثير
منفی بر روی عملكرد آنها داشته و سبب خواهد شد کا افراد به صورت تمام و کمال در خدمت سازمان نبوده و اثریخشی
سازمان نيز تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
 -5توجه به تكنولوژی های نوین ،تكنولوژی ها ابزاری فراهم می آورند که منجر خواهد شد سازمانهای بازرسی نظارت بيشتری
داشته و این امر می تواند بر اثر بخشی این سازمان موثر واقع گردد.
-6ارزیابی عملكرد کارکنان،از مهمترین شاخصهای بهبود اثر بخشی سازمان بازرسی است چرا که این سازوکار باعث خواهد
شد که افراد الیق از افراد ناالیق شناخته شده و با توجه به سيستم پاداش و تنبيه برای کارکنان با هر یك برخورد متناسبی
داشته و حتی افرادی که کمكی به سازمان نمی کنند بهتر است کنار گذاشته شوند.
-7توجه به رویه های مالی شفاف و مناسب،این عامل باعث خواهد شد که تمامی هزینه ها و درآمد های سازمان و محل صرف
هر یك مشخص شده و در هنگام ارائه گزارشات حداکثر شفافيت در گزارشات دیده شود چرا که هدف اصلی سازمان بازرسی
مبارزه با سوء جریانهای مالی و رفتاری در سازمانها می باشد.
 -8برخورد به موقع و قاطع با متخلفين،در این خصوص می توان بيان کرد که هدف اصلی سازمان بازرسی توجه به سالمت
سازمان ها می باشد لذا اثر بخشی این سازمان با ماموریت آن گره و تسامح و کوتاهی در خصوص برخورد قاطع مطمئنا دامنه
فساد را گسترش داده و موجودیت این سازمان را زیر سئوال خواهد برد.
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