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  اشاره

و فرایند مشخصی سازوکار سازمان بازرسی کل کشور در کنون تا

هاي بازرسی که با استفاده از تعریف نشده و برنامهخوداظهاري براي 

موجود در کار  هايمحدودیتو رورت نا به ضباین روش انجام شده 

توان به نبود امکان حضور میهاانجام یافته که از جمله آنبازرسی 

 ،امنیتی هايمحدودیتشخص بازرس در محل مورد بازرسی به دلیل 

ویت زمان، فراگیر بودن موضوع مورد بازرسی، نظامی و انتظامی، محد

کمبود یا نبود نیروي متخصص در حوزه مورد بررسی، عدم دسترسی 

مورد نیاز بازرس و مواردي از این منابع اطالعاتی سریع و آسان به 

  . دست اشاره کرد

هاي موجود در امر بازرسی که با توجه به محدودیتاست درحالی این 

شیوه خوداظهاري بازرس در دستگاه اجرایی، از طریق حضور مستقیم

-مالحظهعنوان یکی از بازوهاي مؤثر نظارتی، سهولت قابل تواند بهمی

بنابراین . اجرایی کشور ایجاد نماید هايدستگاهاي در امر بازرسی از 

در زمان امر نظارت و بازرسی شیوه خوداظهاري از ضروریات 

  .شودمحسوب می ،حاضر

نیز  اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورنامه آیین 16ماده

که نظارت و  چنین آمدهپرداخته و در آن خوداظهاري به موضوع 

مشمول  هايدستگاهالعاده و موردي از  اي، فوق هاي برنامه بازرسی

در این روش، . شکل خوداظهاري صورت گیردتواند به بازرسی می

طرح و اطالعات، اسناد و سازمان سؤاالت متناسب با موضوع را 
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 آزمایی، بررسیمدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی

ربط ارسال  به مبادي ذي شدن،تهیه پس از و گزارش بازرسی  گرددمی

. شود می

وضعیت اجراي توان به بررسی هاي خوداظهاري می از جمله نمونه

برنامه یک زمینه در این. اشاره کرد قانون بـرنـامـه چهارم توسعه

ها پاسخ دادنـددرصد آن 89که  گردیدها ارجاع  خوداظهاري به دستگاه

  .ها اجرا شده است برنامهدرصد 50مشخص شد که و طبق آن 

در برنامه این مرکز در این راستا یکی از عناوین پژوهشی مصوب 

شناسی استفاده از شیوه آسیب«، 1393براي سال  پنجم توسعه قضایی

بوده و  »اجرایی هايدستگاهخوداظهاري در امر نظارت و بازرسی 

تالشی در جهت پاسخگویی به این وظیفه مصوب در پژوهش حاضر 

 نقاط قوت،  شناساییصدددراین پژوهش . باشدیه مییقضا يقوه

در امر بازرسی شیوه نظارتی خوداظهاري  هايمحدودیتها و کاستی

با توجه به نبود هیچ پژوهش نظري و عملی و  اجرایی است هايدستگاه

بدیل بوده و در زمینه موضوع تحقیق، این بررسی در نوع خود بی

انجام خوداظهاري در امر  براياولین گام در عرصه تبیین نظري 

  .اجرایی است هايدستگاهبازرسی 

  

  

اري و مبارزه با فسادي سالمت ادهاعات و پژوهشلمطامرکز 
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  مقدمه

قانون اساسی جمهوري  174سازمان بازرسی کل کشور مطابق اصل 

و با توجه به ماده یک قانون تشکیل این سازمان با هدف ایران اسالمی 

ییس نظارت بر حسن جریان امور و اجراي صحیح قانون زیر نظر ر

، نیروهاي هاسازمانها و  یه تشکیل و کلیه وزارتخانهیقضا يقوه

ها و مؤسسات وابسته،  هاي دولتی، شهردارينظامی و انتظامی شرکت

المنفعه و نهادهاي انقالبی و  دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام

یی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است یا هاسازمان

نماید، تحت نظارت  ها نظارت یا کمک میدولت به نحوي از انحاء بر آن

اجرایی در این  هايدستگاهز بازرسی ا. این سازمان قرار دارند

  . گیردسازمان به سه شیوه مستمر، فوق العاده و موردي انجام می

نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل آیین16مطابق ماده

العاده و موردي از  اي، فوق هاي برنامه نظارت و بازرسی ،کشور

تواند به شکل خوداظهاري صورت  مشمول بازرسی می هايدستگاه

در این روش، سازمان سؤاالت متناسب با موضوع را طرح و . گیرد

اطالعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی 

ربط  گزارش بازرسی به مبادي ذيپس از تهیه آزمایی بررسی و 

      نامه آمده است که  آیینین ا17همچنین در ماده. دنمایارسال می

ري کشور و ارتقاي کیفی ادا هايدستگاهمنظور استفاده از ظرفیت به

مندي از  تواند با توافق مسؤوالن و بهره سازمان میها،  گزارش

مذکور، اقدام به  هايدستگاهکارشناسان و متخصصان و امکانات 

هیأت  سریی. نظارت و بازرسی به صورت مشترك و تلفیقی نماید
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کارشناسان سازمان انتخاب و بازرسی باید از میان بازرسان و

  .اعضاي هیأت بازرسی تحت تعلیم و هدایت وي انجام وظیفه نمایند

آن است که الگویی براي  هاییطرحچنین انتظار سازمان از اجراي 

اجرایی تدوین گردد تا بتوان براساس  هايدستگاهاز ظرفیت  گیريبهره

این الگو امور بازرسی را تسهیل نموده و به جاي مراجعه حضوري به 

 هادستگاهاجرایی از طریق خوداظهاري این  هايدستگاههریک از 

خوداظهاري اگر چرا که  .عملیات نظارت و بازرسی را انجام داد

هايکاهش هزینه-1:اجرایی به درستی انجام شود موجب هايدستگاه

 هايدستگاهدرایجاد انگیزه -2،و اجتماعی بازرسی حضورياقتصادي

سازي و جلب اعتماد فرهنگ- 3اجرایی براي مشارکت در این طرح

حداقل به-4اجرایی براي ارائه گزارش واقعی عملکرد هايدستگاه

    ... رساندن مراحل و جلوگیري از طوالنی شدن مراحل بازرسی و

، تهیه هادستگاههاي خوداظهاري در  بسترسازي اجراي برنامه .شودمی

هاي  نامه و مقررات مربوط به اجراي برنامه و تصویب آیین

هاي خوداظهاري با هدف تعامل و  خوداظهاري، لزوم اجراي برنامه

اجرا یا (، لزوم مشارکت هادستگاهتوان اعتماد متقابل و استفاده از

به شکایات  رسیدگیعملکرد و ارزیابی هاي کل اداره) هماهنگی

هاي خوداظهاري، آموزش نیروها،  در زمینه اجراي برنامه هادستگاه

چک (ه طرح بازرسی، بازبینه یضمانت اجرا، امنیت شغلی مجریان، ارا

هاي بازرسی  بینی مزایاي انگیزشی براي مجریان طرح ، پیش)لیست

ز ظرفیت خوداظهاري ا گیريبهرهاز جمله الزامات طرح  ،خوداظهاري

  .باشداجرایی براي تسهیل بازرسی می هايدستگاه
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این  ،در قالب آن به انجام خواهد رسیدپژوهش حاضر که له اصلی أمس

اجرایی در امر  هايدستگاههاي خوداظهاري است که آسیبال ؤس

  نظارت و بازرسی کدامند؟ 

خوداظهاري براساس یک سازوکارسازمان بازرسی کل کشور در 

 نوعیشکل نگرفته است بلکه براساس  الگوي مشخصساختار و 

توان به نبود امکان میضرورت انجام یافته است که از جمله آن 

 هايمحدودیتحضور شخص بازرس در محل مورد بازرسی به دلیل 

نظامی و انتظامی، محدویت زمان، فراگیر بودن موضوع مورد  ،امنیتی

رسی، کمبود یا نبود نیروي متخصص در حوزه مورد بررسی، عدم باز

و مورد نیاز بازرسمنابع اطالعاتی دسترسی سریع و آسان به 

  . مواردي از این دست اشاره کرد

  

  پیشینه پژوهش 

ها و هاي خوداظهاري نظارت بر مناقصهبررسی و تحلیل گزارش«-1

توسط وحید آرایی  »1388هاي اجرایی طی سال ها در دستگاهمزایده

نتایج . انجام گرفته است 1389در سازمان بازرسی کل کشور در سال 

هاي واصله از ادارات کل بازرسی این تحقیق که براساس گزارش

مورد اخذ  31770ها تهیه شده، به این شرح است که از مجموع استان

درصد به  16ها و حدود درصد به مناقصه 84اطالعات اولیه، حدود 

مورد حضور نماینده  10522از مجموع . بوده است مربوط هاایدهمز

درصد  21ها و حدود درصد مربوط به مناقصه 79سازمان، حدود 

مورد تذکر  2725از مجموع . بوده استمربوط ها مربوط به مزایده

درصد به  84شفاهی ناظر سازمان به اعضاي کمیسیون، حدود 
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 1088از مجموع . ها بوده استمزایدهدرصد به  16ها و حدود مناقصه

مورد درخواست لغو یا تجدید نظر به دلیل تخلف یا سوء جریان، حدود 

ها مربوط بوده درصد به مزایده 30ها و حدود درصد به مناقصه 70

ربط، مورد اعالم تخلف به دستگاه ذي 599است و در نهایت از مجموع 

- باز میها مزایده صد بهدر 22ها و حدود درصد به مناقصه 78حدود 

.گردد

خوداظهاري مالیات و آثار و تبعات آن در جامعه و اقتصاد یک «-2

انجام گرفته است که  1386پور در سال توسط محمدعلی بیگ »کشور

پایه و . در این پژوهش تعریفی از خوداظهاري مالیاتی ارائه شده است

تی، شرایط خوداظهاري، انواع و مزایاي خوداظهاري مالیااساس

مشارکت در خوداظهاري و خوداظهاري مالیاتی به شیوه سنتی و علمی 

.از موضوعات مورد بررسی در این تحقیق است

ثیر خوداظهاري بر أبررسی میزان ت«عنوان  بااي نامهپایان-3

» )صنف فرش دستباف بازار تهران(دهندگان مندي مالیات رضایت

در رشته مدیریت دولتی دانشگاه  1383در سال  اهللا حسینی نبیتوسط 

این پژوهش به بررسی اثرات . شهید بهشتی انجام شده است

دهندگان و در نهایت به موضوع خوداظهاري بر رضایتمندي مالیات

به همین جهت در مرحله اول به . پردازدگیري میبهبود نظام مالیات

به دهندگان خصوص مؤلفه مالیاتمعرفی نظام مالیاتی کشور و به

پیمایشی  ،روش پژوهش. نفوذترین عامل پرداخته شده استعنوان ذي

نتایج تحقیق در . وسیله پرسشنامه گردآوري شده استبهها دادهو 

دهندگان و هم مالیات) 1: دهد که پاسخ به چهار سؤال اصلی نشان می

گیرندگان معتقدند که خوداظهاري به کاهش زمان رسیدگی هم مالیات
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هر دو گروه پژوهش ) 2. کندهاي مالیاتی کمک شایانی میبه پرونده

اعتقاد دارند که اجراي طرح خوداظهاري موجب افزایش رضایتمندي 

اند که خوداظهاري هر دو گروه اعالم نموده) 3.گرددمیدهندگانمالیات

دهندگان و سازمان امور مالیاتی را به نحو موارد اختالس بین مالیات

دهندگان معتقدند که خوداظهاري مالیات) 4.هددچشمگیري کاهش می

اگر چه این اعتقاد بین . گرددباعث افزایش میزان وصول مالیات می

.موران مالیاتی وجود نداردأم

نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق پایان حسین قصاب قرائی در -4

قانون  100ماده  6تحلیل عملکرد تبصره «به 1387مالی زمستان 

پرداخته  »)مشاغل(مستقیم و اثرات آن بر طرح خوداظهاري هاي مالیات

قانون  100ماده  6نامه با هدف بررسی اجراي تبصره این پایان. است

هاي مستقیم در بخش مشاغل و اثرات آن بر اجراي طرح مالیات

پژوهش با استفاده از نظرات مأمورین . خوداظهاري انجام شده است

الیاتی، هیأت مالی انتظامی مالیاتی، اعضاي شوراي م(تشخیص مالیاتی 

در وهله اول و ثانیاً ) ها و کارشناسانممیزین، نمایندگان کمیسیون

نظرات اتحادیه صنفی و مجامع امور صنفی و درنهایت با مطالعه 

و راهکارهاي  هاه پیشنهادیاطالعات و آمار موجود در سوابق و ارا

لیات واقعی بدون حل مشکالت و نیل به وصول ما به منظورمناسب 

)260-263ص . (باشد درگیري در حد امکان می

عنوان پژوهشی است که توسط  "موانع خوداظهاري مالیاتی«-5

حسین کدخدایی و محمدرضا گرجی انجام شده و خالصه نتایج آن در 

پژوهش این . ، چاپ شده است1381ان آب 33مجله بورس، شماره 

سی استقرایی انجام پذیرفته پیمایش و به صورت قیا با روشتوصیفی 
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آماري این پژوهش را کارشناسان مالیاتی، مأموران جامعه. است

با استفاده از روش . اند مالیاتی و اساتید دانشگاهی تشکیل داده

نحوه  اما .اند مأموران مالیاتی انتخاب شده ،اي گیري چندمرحله نمونه

   ید دانشگاهی انتخاب کارشناسان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی و اسات

گیري عالوه بر اطالعات  ابزار اندازه. صورت تصادفی بوده استبه

پژوهش این موضوع و هدف اصلی . واقعی، پرسشنامه نیز بوده است

بررسی موانع خوداظهاري مالیاتی در ایران و ارایه راهکارهاي الزم 

که طرح خوداظهاري دهد با وجود این ج تحقیق نشان مینتای. باشد می

چندسالی است که در ایران به اجرا گذاشته شده، در سال اول مورد 

هاي بعد استقبال چندانی از آن نشده استقبال قرار گرفته ولی در سال

عوامل متعددي در این زمینه مؤثر بوده است که در این تحقیق . است

باشد و مشخص شده است  عوامل اقتصادي و فرهنگی مورد اهمیت می

.وامل در عدم خوداظهاري مالیاتی مؤثر هستندکه هر دو این ع

  

مفاهیم پایه اي

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین در 

قانون اساسی جمهوري  174هاي اداري و در اجراي اصل  دستگاه

 قضاییهيزیر نظر قوه» سازمان بازرسی کل کشور«اسالمی ایران، 

.تشکیل شد

هاي منظم و  سی کل کشور در قالب فعالیتوظایف سازمان بازر

دار براساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و  هدف

هاي مشمول بازرسی، طی سه نوع بازرسی انجام  بازرسی از دستگاه

  .پذیرد می
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هاي سازمان را در این بازرسی که عمده فعالیت: بازرسی مستمر

ده بهینه از منابع و امکانات گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفا برمی

هاي علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط  موجود مبتنی بر پایه

هاي عملیاتی  گیري اصلی برنامهجهت.پذیرد حاکم بر کشور صورت می

هاي کلی نظام با هدف نظارت و  مشی خطها وبراساس سیاست

 2ده و مؤسسات مندرج در ما هاسازمانها،  بازرسی از وزارتخانه

  .گردد قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می

مر مقام األالعاده حسبهاي فوق انجام بازرسی: العاده بازرسی فوق

و یا  قضاییهيقوه رییسو یا به دستور ) العالیمدظله(معظم رهبري

قانون اساسی  90و  88جمهور و یا کمیسیون اصول  رییسدرخواست 

هاي  بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاهمجلس شوراي اسالمی و یا 

سازمان ضروري  رییسربط و یا هر موردي که به نظر اجرایی ذي

  .پذیرد تشخیص داده شود صورت می

نامه آیین 10اساس ماده تواند بر سازمان می رییس: بازرسی موردي

دنبال شکایات و هاجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ب

لل، بازرس و یا هیأت بازرسی براي رسیدگی به موضوع اعالمات مد

  .نماید مور میأاعزام و یا م

در حال حاضر نظارت و بازرسی با مشکالت و موانعی روبروست که 

اشاره  توان به موارد زیرمی نظارت و بازرسیموانع اجرایی جمله از 

:کرد

هاي  و عدم توجه به سیستم سنتی نظارت سازوکارهايآمدي ناکار -1

هاي کنونی نظارت و بازرسی در کشور متناسب سیستم:جدید نظارتی

با نیازهاي جدید پیشرفت نکرده است و لذا توان پاسخگویی به این 
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جدید  هاينظامکه از رسد اینآنچه ضروري به نظر می. نیازها را ندارد

گیري سی بهرهکشورهاي پیشرفته براي نظارت و بازر مورد استفاده

ما در نظام «: یه بیان نمودندیقضا يقوهوقت همانطور که ریاست  .نماید

تعددنظارتی مختلفی هستیم اما با وجود  هايدستگاهداراي  خود عمالً

ها که هاي فراوان نهادها، به نتیجه نظارتنظارتی و تالش هايدستگاه

. ها نیستتالشاندازه این شویم، محصول بهکنیم متوجه مینگاه می

نتیجه بیشتري  ،که کشورهاي دیگر با تشکیالت نظارتی کمتردرصورتی

  »1.شان سالمت بیشتري دارداجرایی هايدستگاهگیرند و می

هاسازماننبود معیارهاي شفاف و مشخص براي سنجش و نظارت  -2

براساس نظریه  هاسازماندر طراحی : بخش خدمات دولتی ویژهبه

شناخت اهداف و قابل سنجش  ،مسألهاولین و مهمترین  ،سیستمی

بتواند به صورت خودکار یا به طرق  بایدزیرا سیستم . نمودن آن است

را با هدف مقایسه نماید و مغایرت ی نموده و آنها را کمدیگر خروجی

هاي اداري و اجتماعی و حتی این امر در سیستم. را برطرف کند

در این روش در شروع کار مشکالتی مانند . صنعتی بسیار پیچیده است

ها، اصالح ها، مقایسه آنی کردن اهداف و خروجیتعریف هدف، کم

روز نگاه داشتن سیستم وجود ها، زمان انجام این عملکرد و بهمغایرت

 وجود نخواهدبسیاري از مشکالت دیگر  ،دارد که با گذر از این مرحله

جی صحیح از سیستم و در گذاري صحیح و اخذ خروبا هدف. داشت

اي در تمام نقاط حقیقت واحدهاي کنترل زندهها، درهمه زیر سیستم

که نیاز به حضور فیزیکی داشته ، بدون اینشده استسازمان نصب 

                                                
سازمان  یه در مراسم افتتاح مرکز ارتباطات مردمییقضا يیس قوهیمحمود هاشمی شاهرودي رسید اهللاسخنرانی آیت- ١

27/6/1384بازرسی کل کشور، 
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این نحوه عملکرد از آنجایی که خروجی سازمان شفاف است، با. باشند

درخصوص  توانندراحتی میهاي سیستم بهاز خروجیکنندگاناستفاده

.سیستم قضاوت مطلوب و مستدلی را داشته باشند

ها داراي شفافیت الزم نیست ي کشور، فعالیتهاسازماندر بسیاري از 

شود که ناظران بیرونی از ماهیت وظایف و اي عمل میگونهو به

شود تا نتوان همین امر سبب می. اطالع هستندها بیچگونگی انجام آن

قضاوت صحیحی داشت زیرا مبناي  هاسازمانمورد عملکرد این در

قضاوت صحیح، وجود اطالعات شفاف در مورد ماهیت، هدف، 

       چگونگی انجام وظایف و نحوه ارزیابی نتایج حاصل از عملکرد

ي مختلف هاسازمانهاي روند انجام فعالیت الزم است تاپس . باشدمی

ی را تسهیل کشور به روشنی مشخص گردد تا امر نظارت و بازرس

.نماید
2

  

ها و تشویق و تنبیه و یا مشخص بین نتایج بازرسی اينبود رابطه -3

نتایج کههر فرایند نظارت درصورتی:هاسازمانجبران خدمات افراد و 

اهمیت به محسوس و عینی در زندگی اعضاي سازمان نداشته باشد 

ارتباط که بنابراین درصورتی. نخواهد یافتدست خود در سازمان 

هاي  داري بین جبران خدمات افراد و تقدیرها و تنبیهخاص و معنی

توان از این نظارتی وجود نداشته باشد نمی سازوکارهايسازمانی با 

جبران خدمات  سازوکارهايمیانبایدلذا . انتظار بهبود داشت هانظام

به نوعی با ارزیابی و ) در سطح سازمانی ویژهبه(و تشویق و تنبیه

آید تا مدیران وجودهتري بتر و محسوسظارت رابطه مشخصن

ل شوند و ینسبت به نظارت و بازرسی اهمیت بیشتري قا هاسازمان

                                                
  3ص. بررسی نقش مراکز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی .سید مجتبی، محمودزاده و اصغر  ،مشبکی -2
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ي نظارتی هاسازمانها با همکاري الزم را درخصوص انجام بازرسی

  .داشته باشند

:فایده - هاي نظارتی و عدم توجه به تحلیل هزینه باال بودن هزینه -4

ها اما وجود این سیستم. بر هستندهزینه نظارتی غالباً هايسیستم

هاي باشد چرا که هر سیستمی بدون وجود سیستمبسیار ضروري می

شود و میمنجر نظمی درون خود نظارتی رو به فساد رفته و به بی

هاي نظارتی تا اما این سیستم. درنهایت به اضمحالل کشیده خواهد شد

نمایند به جامعه ی که به جامعه تحمیل میهای چه حد در برابر هزینه

انجام  هاسازمانهایی که در  بسیاري از بازرسی رسانند؟سود می

باشد و بایستی نسبت به در مورد مسائل کم اهمیت می شود صرفاًمی

زیرا عالوه بر تحمیل هزینه بر جامعه . ها تجدید نظر نمودماهیت آن

ل اساسی که یز بررسی مساهاي نظارتی اشود تا سیستمموجب می

 هاسازمانثیر بسیار مهمتري بر عملکرد أجنبه راهبردي دارند و ت

  .باز بمانند ،دارند

ي هاسازمانکه درصورتی:عدم تفویض اختیارات الزم به بازرسان-5

و  هاسازماننظارتی از اختیارات الزم درخصوص ارزیابی و بازرسی 

همکاري الزم را  هاسازمانافراد برخوردار نباشند، مدیران و کارکنان 

البته در قوانین اختیارات زیادي . با این نهادهاي نظارتی نخواهند داشت

ي نظارتی تفویض شده است اما باید توجه داشت که این هاسازمانبه 

-بهتواند توسط بازرسان و مدیران نظارتی توانا می اختیارات، صرفاً

را در  هاسازماندرستی مورد استفاده قرار گرفته و موجبات همکاري 

  .امر نظارت فراهم آورد
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هاي اجرایی الزم در قانون تشکیل سازمان عدم وجود ضمانت -6

باشد عدم رعایت قانون می واکنشضمانت اجرا، :بازرسی کل کشور

   که به زیان متخلف از سوي قانونگذار وضع شده است و اساساً

آور بودن هر قاعده حقوقی مستلزم مقرون بودن آن به ضمانت الزام

جزا  يضمانت اجرا که برخی حقوقدانان از واژه. اجراي مادي است

نمایند، جوهر قانون است و اگر مواد قانون با براي آن استفاده می

اي براي تبعیت از آن موجب یا انگیزه ضمانت اجرا همراه نباشد، غالباً

پند و اندرز تنزل خواهد توصیه و اهد داشت و قانون به حد وجود نخو

اي باشد که پیشاپیش از گونهماهیت قانون نیز باید بهچند هر. یافت

هاي سازمان ی براي گزارشیفقدان ضمانت اجرا. موارد نقض آن بکاهد

عنوان یکی از نکات مورد نقد در قانون بازرسی کل کشور همواره به

 10با عنایت به مفاد ماده . مورد توجه بوده است تشکیل این سازمان

ین یآ 40و  2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مواد 

هاي بازرسی تأهاي تنظیمی توسط هیبازرسی، بخش پایانی گزارش

آیین  42مشتمل بر پیشنهادهایی است که شرایط آن نیز در ماده 

ه عالیه نظارتی هاي این دستگابازرسی ذکر گردیده است و گزارش

بر همین . گرددبدون فصل نظریه و پیشنهاد به هیچ مرجعی ارسال نمی

اساس، منظور از ضمانت اجرا در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل 

هاي تنظیمی توسط کشور، ضمانت اجراي پیشنهادهاي ختام گزارش

لذا جهت تبیین بهتر موضوع باید گفت که . باشداین سازمان می

  : هاي بازرسی شامل دو قسم استاي مندرج در گزارشپیشنهاده

ی که شامل تعقیب کیفري، تعقیب اداري یا یاول پیشنهادهاي قضا

دوم پیشنهادهاي . باشدها میانضباطی و ابطال مصوبات و بخشنامه
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ی که شامل اصالح ساختار، سیاستگذاري، تشویق، تغییر سمت یاجرا

 بهناظر  ی که عموماًیادرخصوص پیشنهادهاي قض. باشدمی... و

باشد، نظارت سازمان بازرسی کل کشور درواقع م مییتخلفات و جرا

ی خاصی در یشود و ضمانت اجرانظارت استطالعی محسوب می

که بجز آن. بینی نشده استگونه پیشنهادها پیشقانون براي این

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراجع  9و  2براساس مواد 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري و دیوان عدالت اداري تأهیقضائی، 

در . هاي این سازمان خارج از نوبت رسیدگی نمایندبایستی به گزارش

قانون تشکیل سازمان  10اساس ماده ی نیز بریمورد پیشنهادهاي اجرا

بازرسی کل کشور، وزیر یا مسئول دستگاه مربوط، موظف است از 

بازرسی، حداکثر ظرف مدت ده روز، ت أتاریخ دریافت گزارش هی

ی را جهت انجام پیشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور یعملیات اجرا

اما در . به اطالع سازمان برساند شروع و مفاد جریان کار را مرتباً

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور براي این تکلیف قانونی 

.ضمانت اجرایی مشخص نگردیده است
3

  

ي هاسازمانم همکاري الزم توسط مدیران و کارکنان یکی از دالیل عد

توان در میمختلف با سازمان نظارت و بازرسی کل کشور را نیز

هاي اجرایی الزم براي امر نظارت و بازرسی همین نبود ضمانت

بینی شده هاي اجرایی پیشضمانت ،براساس قانون فعلی. دانست

انجام پیشنهادهاي سازمان ی، تعلیق از خدمت و یعبارتند از تعقیب جزا

که سازمان بازرسی کل کشور از مدیران در رفع نواقص، اما زمانی

خواهد تا اسناد و مدارکی را در اختیار بگذارند و یا مدیري تعلیق  می

                                                
58مخلص االئمه، فرزاد، نقد قانون تشکیل سازمان نظارت و بازرسی کل کشور، ص -٣
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این  از انجام هادستگاهبه دلیل ناکارایی ضمانت اجرایی، ،بشود

 ،نین جدیدکه باید در قواصورتیکنند در دستورات استنکاف می

یی هاسازمانبینی شوند و با افراد و هاي اجرایی بهتري پیشضمانت

نمایند یا سعی در وارونه جلوه دادن عملکرد که همکاري الزم را نمی

ضعیف خود دارند، برخورد قانونی متناسب صورت گیرد تا مشکل 

ها از نظارت و بازرسی حل شده و بازرسی عدم همکاري با سازمان

  .یشتري برخوردار شونداثربخشی ب

یکی از مشکالت اساسی که :ناکارآمدي قوانین نظارت و بازرسی -7

رسد در امر نظارت و بازرسی کشور وجود دارد، به نظر می

قانون سازمان بازرسی کل . ناکارآمدي قوانین نظارتی کشور است

مورد  1375ل است در سا 1360مصوب نوزدهم مهرماه که کشور 

اما یکی از اشکاالت این قانون این است که تعریف . گرفتبازنگري قرار 

ه نداده تا یمشخصی از نظارت و همچنین جایگاه سازمان بازرسی ارا

کند از  خواست خود دفاع میسازمان بتواند مانند دادستان که از کیفر

زمان رسیدگی به ، دیگر یمشکل. خود، دفاع نمایدهايگزارش

براساس قانون . ازرسی کل کشور استهاي سازمان نظارت و ب پرونده

هاي سازمان بازرسی باید خارج از نوبت انجام  رسیدگی به پرونده

گاه ها  خصوص پروندهگیرد که با توجه به نبود تعریف مشخص در این

  .دنمانمی جریان رسیدگی باقیدو تا سه سال در 

ز ي نظارتی و تولید بسیاري اهاسازمانروکراسی شدید در وب -8

یکی از مشکالت ساختارهاي :هاي دست و پاگیر مقررات و رویه

 هاسازمانروکراسی شدیدي است که در این ونظارتی در کشور، ب

چنین در . روکراسی نیز بر کسی پوشیده نیستومعایب ب. حاکم است
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اند پس از مدتی وجود آمدههقوانین که براي رسیدن به هدف ب شرایطی،

روکراسی داراي خشکی و ودیگر باز سوي . شوندهدف می ،خود

ناپذیري ذاتی است و با ساخت امپراتورگونه خود میل به انعطاف

ي بسیار بزرگ با بازدهی اندك هاسازمانجاودانگی و توسعه دارد که 

      قدر وسیع آنروکراسیو، بکهو از همه بدتر این. نمایدایجاد می

سازمان حالت ترس گردد که به ارباب رجوع پس از مراجعه به می

ساز و براي مشکل هاسازماناین معایب براي همه . دهددست می

سازمان نظارت و بازرسی مشکل سازتر هستند زیرا این سازمان ناظر 

بر حسن اجراي امور است و درصورت هرگونه تعلل در کار این 

نتایج  ،سازمان و هر عاملی که موجب عدم کارایی این سازمان گردد

هاي متداول روش ،بر این اساس. ي را در پی خواهد داشتزیان بارتر

ها و کاريمورد بازنگري قرار گرفته و دوباره بایداین سازمان 

 الزم است تاعالوه ههاي زاید از فرایند کار حذف شود، بفعالیت

ي نظارتی سایر کشورها نیز هاسازمانمورد هاي تطبیقی دربررسی

هاي با بروکراسی کمتر جایگزین روشهاي جدید صورت گیرد تا روش

فعلی شوند و سازمان بتواند با سرعت عمل و کارایی بیشتري وظایف 

  .خود را به انجام رساند

دهد که این بررسی اثرات خوداظهاري در سازمان مالیاتی نشان می

، جذب سریع نقدینگی، هاکاهش هزینه وصول مالیاتشیوه موجب 

کاهش ، اري عدالت نسبی مالیاتیبرقر، کاهش طول زمان رسیدگی

محیط  يبرقرار، هارویی آنرتماس مؤدیان با مأموران مالیاتی و رود

، ها قطعی شدن سریع پرونده، ها و نارواهاسالم و جلوگیري از تهمت

فرصت جهت ، هاي بزرگ و کالن فرصت جهت رسیدگی به پرونده
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نیروي انسانی  استفاده بهینه از، هاي مؤدیان فراري رسیدگی به پرونده

باال بردن کیفیت ، هاتوجه به محدودیتو امکانات سازمانی با

را  افزایش راندمان نظام مالیاتیو  افزایش تمکین مؤدیان، ها رسیدگی

. فراهم نموده است

  :درخصوص اثرات اجتماعی خوداظهاري نیز چنین آمده است

همچنین شرکت ) مالیاتی(مشارکت مؤدیان در امور اقتصادي -

ر امور سیاسید

ها و مجامع امور صنفی که  برقراري رابطه مناسب با اتحادیه-

هاي مالیاتی خواهد  به صورت پل ارتباطی مؤدیان و حوزه

. بود

پرداخت مالیات همچون هزینه سایر خدمات دولت از قبیل آب، -

...برق، گاز، تلفن و 

با  ل نیست،یدولت براي خود هزینه اضافی را قاچنانکه-

جرایم، دیرکرد و (هاي اضافی مؤدیان  هاري از هزینهخوداظ

.خواهد کاست) غیره

      هاي نوین  سیستم مخصوصاً،باید در نظر داشت هر سیستم

که در روش خوداظهاري ند داشت داري معایبی نیز خواهمالیات

ن تشخیص مالیات چنین طرح مهمترین عیب را گروهی از کارکنا

 وکاهش مالیات مواجه خواهیم بود  در تسهیالت ایجاد شده با: کنند می

مدت با در نظر گرفتن قوانین و مقررات الزم رسد در دراز به نظر می

همچنین . گردد المال مشکل حل می جهت جلوگیري از تضییع حقوق بیت

مالیاتی و  بازدهباید در نظر داشت که محاسن مختلف از جمله افزایش 

  . نماید لیات را برطرف میاحتمال کاهش ما از بین رفتن وقفه زمانی،
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روش دریافت اظهارنامه خوداظهاري و رسیدگی به بهترین

صورت انتخابی با توجه به حجم عظیم هاي مالیاتی به اظهارنامه

تواند تعداد  رسد در نحوه انتخاب می هاي ضروري به نظر می پرونده

ر کنند از دو ها را که مالیات کمتري را پرداخت می کثیري از پرونده

خارج کرده و بر تعداد دیگري که احتمال خالف داشته باشند بررسی 

که نتیجه آن کاهش نیروي انسانی در رسیدگی و  د،الزم صورت پذیر

  . هاي متخلفین خواهد بود شناسایی اظهارنامه

  

  اهداف تحقیق

شناسی استفاده از هدف اصلی سازمان از اجراي این طرح، آسیب

. است اجرایی هايدستگاهشیوه خوداظهاري در امر نظارت و بازرسی 

استفاده از هاي در این راستا عالوه بر بررسی موانع و کاستی

هاي موجود در ادارات کل و ظرفیت خوداظهاري در امر بازرسی

سنجش  هايروشاستفاده از این شیوه،  براينظارت و بازرسی 

. نیز بررسی شده استوداظهاري آزمایی خراستی

  

  هاواژهتعریف 

دهی خوداظهاري مترادف با خودگزارش): self-report(خوداظهاري 

اي عبارت از شیوهاجرایی،  هايدستگاهخصوص بازرسی از دربوده و 

بازرسی کل سازمان  مراجعه حضوري بازرساناست که به جاي 

هاي مورد نیاز  پروندهکشور به محل مورد بازرسی و بررسی اسناد و 

اجرایی مکلف به  هايدستگاهدستگاه یا توسط شخص بازرس،

      اي  دهی به بازرسان سازمان، از طریق تکمیل اظهارنامهگزارش
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ا مأموریت مربوطه، تهیه که توسط خود بازرسان و مطابق بگردند می

شیوه خوداظهاري در بسیاري از کشورها با اهداف خاصی . شده است

ها به همراه مرحله اجرا درآمده است و نتایج گرانبهایی را براي آن به

.داشته است
4

  

 11به طور کلی در بند ): executive agencies(ی یاجرا هايدستگاه

منظور : ماده یک قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است

ها یا ي تابعه ارتش، استانداريهاسازمانها، نیروها و وزارتخانه

وابسته به شهرداري،  هسسؤها و مهاي کل، شهرداريمانداريفر

وابسته به دولت، شرکت دولتی،  يسسهؤدولتی، م يسسهؤم

سسات اعتباري تخصصی است که ؤالمنفعه و معمومی عام يسسهؤم

  .دار اجراي قسمتی از برنامه ساالنه بشودعهده

اطالعات و تفسیر آوري جمعمند فرایند نظام: (Inspection)بازرسی 

با ها به منظور بررسی انطباق یک محصول یا خدمت یا رفتار آن

         یید یا رد انطباق أنهایت به تضوابط از پیش تعیین شده که در

  .انجامدمی

  و جامعه آماريروش تحقیق 

پیمایشی -روش، توصیفی نظراز هدف، کاربردي و  نظراین پژوهش از 

، معاونین بازرسان شامل کلیه بازرسان کلآن جامعه آماري است و 

بازرسی کل ادارات کل نظارت و بازرسی سازمان کل و سربازرسان 

محدود بودن جامعه آماري  ا توجه بهبباشد که  کشور در مرکز می

شماري وجود داشت، اما به علت محدودیت زمانی و امکان تمام

                                                
صنف فرش دستباف بازار (مندي مالیات دهندگان  ثیر خوداظهاري بر رضایتأبررسی میزان ت). 1383(اهللا  نبی، حسینی -٤

)2ص. (نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی پایان. )تهران



  24                       گزارش پژوهشی        

که از هر  ضرورت دستیابی سریع به نتایج تحقیق، تصمیم برآن شد

 بازرسانسرعالوه بر بازرس کل، با یک نفر از معاونین و اداره کل 

  .حضوري صورت گیرد مصاحبه

  

  نمونه جمعیت 

 نفر معاون 13بازرس کل،  نفر 9این پژوهش شامل  نمونهجامعه 

محترم ادارات کل نظارت و و بازرس سربازرسنفر  21بازرس کل و 

  .باشد در مرکز میبازرسی سازمان بازرسی کل کشور 

  

هاتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سمت آن
5

  

  

  درصد  فراوانی  سمت

20,9  9  بازرس کل

30,2  13  معاون

48,8  21  بازرس/ سربازرس 

  100  43  جمع کل

    

                                                
٥

  .ویژه نیز لحاظ شده استامور بازرسی  ،در این آمار
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  تحقیق هايیافته

  اجرایی هايدستگاهخوداظهاري در  هايمحدودیت) الف

تحت  هايدستگاهدرباره میزان محدودیت اجراي شیوه خوداظهاري در 

درصد 76,7دهد کهاین بررسی نشان می هايیافتهنظارت ادارات کل، 

ل به امکان استفاده از شیوه یکم و بیش قا ،از کل پاسخگویان

 20,9ها هستند اما هاي محوله به اداره کل آنخوداظهاري در بازرسی

توان از شیوه خوداظهاري در معتقدند که اصالً نمیدرصد پاسخگویان 

به عبارت . ها استفاده کرداجرایی تحت نظارت آن هايدستگاهبازرسی 

، ظرفیت اجراي شیوه خوداظهاري در پاسخگویاندیگر حدود یک پنجم 

در این رابطه مهمترین . دانندمحدوده نظارتی خود را در حد صفر می

انجام  برايسازمان بازرسی کل کشور  ی که ادارات کلهایمحدودیت

  :بازرسی به شیوه خوداظهاري دارند عبارت است از

آزمایی اطالعات اظهار شدهبه راستیمربوط  هايمحدودیت.1

با ها نبود امکان اجراي شیوه خوداظهاري براي همه انواع بازرسی.2

به موضوع، نوع یا حتی محیط بازرسی  توجه

   و سازمان بازرسی از  هادستگاهعدم فهم متقابل و یکسان .3

هاي تعریف شده در فرم خوداظهاري ها و شاخصپرسش

بر بودن خوداظهاري و فرایند تبادل اطالعات در این شیوهزمان.4

هاي الکترونیکی کارآمد و یا حتی نبود امکان تبادل نبود سیستم.5

اطالعات به صورت سیستمی

ت مطالب ضعف فرهنگ پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولی.6

اظهارشده در میان مسئولین و مدیران
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در بین چهار معاونت صفی سازمان، بیشترین محدودیت اجراي شیوه 

هاي تحت نظارت و بازرسی معاونت سیاسی و خوداظهاري در حوزه

هاي امور تولیدي و فرهنگی و قضایی و کمترین محدودیت، در معاونت

پاسخگویان معاونت کدام از گفتنی است هیچ. اجتماعی است

  . بینندروي خود نمیامورتولیدي محدودیت زیادي را پیش

 هايدستگاهعدم همکاري  ی که پاسخگویان درخصوصمهمترین دالیل

  :اند عبارتند ازمطرح کرده اجرایی در زمینه خوداظهاري

 22,3(عدم همکاري در ارایه اطالعات واقعی به دلیل نبود صداقت .1

) درصد

ستگاه در ارایه اطالعات واقعی به دلیل ترس از عدم همکاري د.2

شفاف شدن عملکرد ضعیف دستگاه و افشاي تخلفات اداري و مالی 

)درصد 20,9(آن 

ی هایدستگاهحاکمیتی و سایر  هايدستگاهروي پیش هايمحدودیت.3

توانند به راحتی اطالعات خود که به دالیل امنیتی و استراتژیکی نمی

)درصد 14. (بندي شده و سري هستند، ارایه نمایندرا که غالباً طبقه

درصد پاسخگویان پرسش ما موضوعیت نداشته و  9,3به اعتقاد .4

معتقدند که اتفاقاً به علت امکانی که شیوه خوداظهاري براي پنهان 

کند، مسئولین کردن اطالعات و عملکردهاي منفی دستگاه ایجاد می

. کننداستقبال می از روش خوداظهاري هادستگاهو مدیران 

هایی که در با شیوه خوداظهاري و شاخص هادستگاهعدم آشنایی .5

)درصد 7. (این مدل نظارتی تعریف شده است
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اجرایی به جایگاه قانونی  هايدستگاهواقف نبودن مسئولین 

سازمان بازرسی کل کشور و نبود اعتماد و اطمینان الزم نسبت به 

)درصد 4,7(سازمان 

ضعف فرهنگی و نبود فرهنگ صداقت در بین مدیران و مسئولین، 

الزم براي دریافت اطالعات هاي زیرساختفراهم نبودن  همچنین

درصد  2,3هرکدام با اختصاص ( هادستگاهدرست و واقعی از 

).فراوانی نسبی

  نظارت از شیوه خوداظهاري در حوزه بازرسی و  گیريبهره

ها مصاحبه شوندگان معتقدند در حوزه بازرسی آناز کل درصد 

درصد  62,8. توان از شیوه خوداظهاري استفاده کرداصالً نمی

درصد  16,3کم و پاسخگویان کاربرد شیوه خوداظهاري را کم یا خیلی

توان مجموع، طبق اظهارات پاسخگویان میدر. دانندنیز در حد زیاد می

 ایی کمتر و حوزه بازرسیگفت ادارات کل معاونت سیاسی و قض

، از ظرفیت هامعاونتامور فرهنگی و اجتماعی بیشتر از سایر 

  .   اجراي شیوه خوداظهاري برخوردارند
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صد
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امکان استفاده از شیوه خوداظهاري در ادارات کل 

بازرسی

                                          

واقف نبودن مسئولین .6

سازمان بازرسی کل کشور و نبود اعتماد و اطمینان الزم نسبت به 

سازمان 

ضعف فرهنگی و نبود فرهنگ صداقت در بین مدیران و مسئولین، .7

همچنین

درست و واقعی از 

فراوانی نسبی

  

بهرهامکان ) ب

درصد  20,9

اصالً نمی

پاسخگویان کاربرد شیوه خوداظهاري را کم یا خیلی

نیز در حد زیاد می

گفت ادارات کل معاونت سیاسی و قض

امور فرهنگی و اجتماعی بیشتر از سایر  معاونت

اجراي شیوه خوداظهاري برخوردارند

  

امکان استفاده از شیوه خوداظهاري در ادارات کل 
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  93تا  91سابقه استفاده از شیوه خوداظهاري از سال 

هاي هاي سالبررسی سابقه استفاده از شیوه خوداظهاري در بازرسی

 12یعنی (درصد ادارات کل  70,6دهد که ادارات کل نشان می

هاي تاکنون از شیوه خوداظهاري در بازرسی) مورد 17اداره کل از 

-بازرسی اداره کل از این شیوه در  5مجموع در. اندخود استفاده نکرده

  . اندهاي سه سال اخیر، استفاده کرده

  

هاي خوداظهاري ادارات کل، از ظرفیت درصد طرح 50گفتنی است در 

. شده استاستفاده ) صد درصدي(کامل به صورت شیوه خوداظهاري 

هاي خوداظهاري و ها صرفاً از طریق فرمواقع نیمی از این طرح

صددرصد بدون مراجعه حضوري بازرسان در محل بازرسی به انجام 

رسی از طریق پنجاه درصد کار باز ،درصد موارد 33,3در . 

هاي معمول نظارت خوداظهاري بوده و پنجاه درصد باقیمانده به شیوه

الزم به ذکراست اطالعات این بخش . و بازرسی صورت گرفته است

عیناً و مطابق با اظهارات پاسخگویان استخراج شده و چنانچه در تعداد 

 ها و یا دیگر موارد ابهام وهاي خوداظهاري، عنوان خوداظهاري

بله

29%

خیر

71%

93تا  91سابقه انجام خوداظهاري در ادارات کل از سال 

گزارش پژوهشی         28  

سابقه استفاده از شیوه خوداظهاري از سال  )ج

بررسی سابقه استفاده از شیوه خوداظهاري در بازرسی

ادارات کل نشان می 93تا  91

اداره کل از 

خود استفاده نکرده

هاي سه سال اخیر، استفاده کرده

  

  

گفتنی است در 

شیوه خوداظهاري 

واقع نیمی از این طرحدر

صددرصد بدون مراجعه حضوري بازرسان در محل بازرسی به انجام 

. اندرسیده

خوداظهاري بوده و پنجاه درصد باقیمانده به شیوه

و بازرسی صورت گرفته است

عیناً و مطابق با اظهارات پاسخگویان استخراج شده و چنانچه در تعداد 

هاي خوداظهاري، عنوان خوداظهاريطرح

سابقه انجام خوداظهاري در ادارات کل از سال 
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حققین معهده پژوهشگران و اشکالی وجود داشته باشد مسئولیت آن از

  . خارج است

  

  مهمترین دالیل استفاده از شیوه خوداظهاري)د

عمده دالیل شوندگان، از سوي مصاحبهشده  اعالمبنا به نظرات 

هاي قبلی ادارات کل به استفاده از شیوه خوداظهاري در بازرسی

  : این عوامل عبارتند از. شودمی محدوداي از عوامل مجموعه

عدم امکان بازرسی حضوري بنا به موضوع مورد بررسی .1

ها و اطالعات مورد نیاز در بازرسی مربوطهحجم زیاد داده.2

لزوم مخفی بودن موضوع مورد بازرسی.3

اي از موضوع بازرسینبود تجربه و سابقه.4

محدودیت زمانی.5

  

  بازرسی حضوريشیوه خوداظهاري با کارآمدي مقایسه ) ه

هاي شیوه خوداظهاري با بازرسی از به منظور مقایسه مزایا و کاستی

طریق حضور بازرسین در محل از پاسخگویان خواسته شد با توجه به 

خصوص کارآمدي و اثربخشی هاي اداره کل خود در رایط بازرسیش

نتایج . نظر نماینداظهار) در مقایسه با همدیگر(رسی این دو شیوه باز

جویی دهد که از نظر سرعت در امر بازرسی و صرفهله نشان میحاص

درصد پاسخگویان معتقدند بازرسی حضوري در زمان  72,1زمان، در

تر است که از و از نظر زمانی به صرفه رسدسریعتري به نتیجه می

  . بازرسی میدانی استفاده گردد
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نظر نیروي انسانی مورد نیاز در درصد پاسخگویان معتقدند از  81,4

. امر بازرسی، شیوه خوداظهاري کارآمدتر از بازرسی حضوري است

درصد بازرسی حضوري را به لحاظ نیروي انسانی مؤثر و  11,6

درصد پاسخگویان هم ایده مشخصی نداشته و در  7. اندمفیدتر دانسته

  . انداین زمینه اظهارنظر نکرده

تر از بازرسی شیوه خوداظهاري را کم هزینهاکثریت قاطع پاسخگویان 

شود، ارزیابی میدانی که با حضور مستقیم بازرس در محل انجام می

درصد پاسخگویان خوداظهاري را  95,3که  ايگونهبه. اندکرده

فقط یک . دانندمقایسه با بازرسی حضوري کارآمدتر و مؤثرتر میدر

حتی به لحاظ حضوري رااز پاسخگویان بازرسی ) درصد 2,3(نفر 

یک نفر هم نظر مشخصی . داندهاي مالی هم بهینه و مفید نمیهزینه

  . ارایه نداده و نتیجه را به موضوع بازرسی محول کرده است

این تحقیق، مقبولیت شیوه خوداظهاري از نظر دقت  هايیافتهبراساس 

  . کم استدر امر بازرسی خیلی

تر از خوداظهاري ري را دقیقدرصد پاسخگویان بازرسی حضو 93

درصد نیز معتقدند که شیوه خوداظهاري  7هرچند که . اندارزیابی کرده

  . از دقت بیشتري برخوردار است

درخصوص اثربخشی دو شیوه بازرسی مورد نظر در امر نظارت، باید 

گفت همه پاسخگویان معتقدند نظارتی که از طریق شیوه خوداظهاري 

درصد  100در واقع . ي الزم را نداردگیرد کارآمدصورت می

به کارآمدي و اثربخشی نظارت از طریق بازرسی  قایلپاسخگویان 

  . حضوري هستند و از این حیث اعتقادي به شیوه خوداظهاري ندارند
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  خوداظهاري نحوه اجراي شیوه) و

ل مورد بررسی بوده ینحوه اجراي شیوه خوداظهاري از دیگر مسا

صورت توان به روش سنتی و بهخوداظهاري را میهاي فرم. است

ارسال نموده و پاسخ را نیز از طریق ) هاي کاغذيفرم(فیزیکی 

اما با توجه به . اطالعات موجود در همان فرم کاغذي دریافت کرد

تحقق دولت الکترونیک و مزایاي امکانات الکترونیکی، یکی دیگر امکان 

و دریافت اطالعات از طریق تواند ارسال هاي مطلوب میاز شیوه

  . هاي الکترونیکی باشدسیستم

درصد  55,8گویاي آن است که در این ارتباط نتایج به دست آمده 

کاغذي  هايفرم بادرصد روش فیزیکی  34,9صرفاً شیوه الکترونیکی، 

درصد  4,7. انددرصد نیز هر دو روش را مطلوب دانسته 4,7و 

هیچ اعتقادي به اجراي بازرسی به شیوه که پاسخگویان هم به دلیل این

کدام از این اند، هیچو با اصل موضوع مخالف بوده خوداظهاري نداشته

  .اندها را نیز تأیید نکردهروش
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آوري در مرحله جمع(هاي الکترونیکی سرعت، دقت و هزینه کمتر شیوه

، مهمترین دلیل پاسخگویان براي انتخاب روش الکترونیکی )اطالعات

به اجراي  قایلکه از بررسی اظهارات پاسخگویانی که چرا. ستا

 45,7صورت الکترونیکی هستند مشخص شد که دلیل خوداظهاري به

      ها به سرعت دریافت و ارسال اطالعات الزم، مربوط درصد آن

هاي انجام بازرسی از سوي جویی در هزینهکاهش و صرفه. شودمی

درصد  11,4درصد، دقت و صحت بیشتر اطالعات دریافتی توسط  20

درصد  8,6و سهولت استفاده از اطالعات واصله نیز از سوي 

  . پاسخگویان مطرح شده است

شیوه خوداظهاري  ،دالیل مشخصبیان برخی از پاسخگویان نیز با 

آید میارشناسان امر برآنچه از سخنان ک. دانندکاغذي را مفیدتر می

هاي الکترونیکی، غیر از ضعف سیستمحاکی از آن است که به

دسترس بودن فیزیک اطالعات و سهولت و اطمینان بیشتر در استناد در

به اسناد کاغذي یکی از مهمترین دالیل پاسخگویانی است که روش 

  . دهندسیستمی و الکترونیکی ترجیح می هايروشکاغذي را به 

اقع مهمترین دلیل پاسخگویان براي انتخاب روش کاغذي، مشکالت درو

. هاي الکترونیکی استها و سیستمافزاري سامانهافزاري و نرمسخت

سیستمی و نبود  هايمحدودیتمسألهها به درصد آن 43,8که طوريبه

الکترونیکی  هايروشسازي امکانات الزم و قابل اطمینان جهت پیاده

امکان مستندسازي اطالعات کاغذي که دراختیار . دانکردهاشاره

درصد پاسخگویان مطرح شده  25,1گیرد نیز از سوي بازرس قرار می

  . است
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درصد از پاسخگویان معاونت امور فرهنگی و  77,8گفتنی است 

درصد از معاونت  58,3درصد از معاونت امور تولیدي،  63,6اجتماعی، 

نت سیاسی، اجراي خوداظهاري به درصد از معاو 30امور اقتصادي و 

به این ترتیب . دانندهاي کاغذي میشیوه الکترونیکی را مؤثرتر از فرم

بازرسان معاونت امور فرهنگی و اجتماعی بیشتر و بازرسان معاونت 

هستند و  قایلسیاسی و قضایی کمتر از سایرین به شیوه الکترونیکی 

بهتر است  ،اظهاريمعتقدند در صورت اجراي بازرسی به شیوه خود

اجرایی به صورت فیزیکی و از طریق  هايدستگاهکه خوداظهاري

  .دهاي کاغذي صورت گیرفرم
  

  

  اجرایی هايدستگاهراستی آزمایی خوداظهاري ضرورت ) ز

هاي کارشناسان نظارت و بازرسی در مورد یکی از مهمترین دغدغه

   اجرایی در  هايدستگاهشیوه خوداظهاري این است که اظهارات 

لذا براي . داشته باشدصحت  توانداندازه میهاي خوداظهاري تا چه فرم

تقریباً . ها را راستی آزمایی کرداطمینان از درستی اطالعات باید آن

اطالعات دریافتی از طریق خوداظهاري آزماییراستیهمه پاسخگویان 

درصد  39,6طوري که به .داننداجرایی را ضروري می هايدستگاه

هاي به دست آمده از طریق آزمایی دادهپاسخگویان لزوم راستی

. انددانسته) تاحدي(درصد در حد متوسط  60,4خوداظهاري را زیاد و 

کدام از پاسخگویان ضرورت این امر را کم ارزیابی به عبارت دیگر هیچ

  . ندانکرده

امور فرهنگی و اجتماعی و معاونتامور بازرسان پاسخگو از معاونت

اطالعات اظهار شده در آزماییراستیقضایی، ضرورت  و سیاسی
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هاي هاي خوداظهاري را به مراتب بیشتر از پاسخگویان معاونتفرم

  .داننداقتصادي میامور امور تولیدي و 

هاي که اکثریت پاسخگویان معتقدند که اطالعات فرمبا توجه به این

با توجه به شرایط آزمایی است، باید دید که خوداظهاري نیازمند راستی

آزمایی  توان راستی و امکانات موجود، چند درصد از این اظهارات را می

-راستیبیشترین ظرفیت و امکان  ،درصد پاسخگویان 50از نظر . کرد

درصد پاسخگویان  88,2درنهایت . درصد است 30خوداظهاري آزمایی

درصد ارزیابی  50حدود و حداکثر درصد 5این امکان را حداقل 

-سنجی راستیتوان گفت که امکانهاي حاصله میطبق داده. انددهکر

درصد اطالعات  60ترین حالت آن آزمایی خوداظهاري در خوش بینانه

هرچند که فقط یک نفر از پاسخگویان معتقد است صد . اظهار شده است

  . توان به ورطه آزمایش گذاشتدرصد اطالعات حاصله را می
  

  

  راستی آزمایی روش هايبهترین ) ح

    هايروشخصوص بهترین از بررسی نظرات پاسخگویان در

آید که اکثر بازرسان معتقدند خوداظهاري چنین برمی آزماییراستی

اطالعات حاصل از این شیوه را باید از طریق بازرسی حضوري و 

بررسی کامل اسناد و مدارك توسط بازرس در محل مربوطه بررسی 

البته تعدادي از پاسخگویان . العات اعتماد نمودکرد تا بتوان به این اط

ها به این دانند اما بیشتر آنبررسی تصادفی اطالعات را کافی می

میزان قانع نبوده و معتقدند کلیه اسناد و مدارك باید مورد بررسی 

بررسی اطالعات به (رفته این ایده روي هم. مستقیم بازرس قرار گیرد

هاي اظهار شده را رصد از کل پاسخد 72,1) شیوه بازرسی حضوري
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هایی که استفاده از سؤاالت دام و پرسش. به خود اختصاص داده است

هاي دریافتی با ، تطابق داده)درصد 7(اطالعات یکدیگر را چک نمایند 

 7(قوانین و استانداردهاي موجود در رابطه موضوع مورد بازرسی 

سازمان با مدیران  ، برگزاري جلسات کارشناسی بین بازرسان)درصد

هاي میدانی نامحسوس و ، بررسی)درصد 4,7(اجرایی  هايدستگاه

هاي اطالعاتی ، استفاده از بانک)درصد 4,7(سرزده توسط بازرسین 

و دریافت اطالعات مشابه از چند منبع دیگر و ) درصد 2,3(هادستگاه

تند که نیز از دیگر موارد پیشنهادي هس) درصد 2,3(ها با هم تطابق آن

  . اندخوداظهاري عنوان شدهآزماییراستیهايروشعنوان بهترین به
  

  

اجراي شیوه هاي زیرساختاقدامات الزم جهت فراهم شدن ) ط

  خوداظهاري

 براي     نظرات دریافتی از پاسخگویان، مهمترین اقدام  براساس

اجرایی شیوه خوداظهاري، تبیین و معرفی هايزیرساختسازي فراهم

در این زمینه . اجرایی است هايدستگاهجایگاه نظارتی سازمان براي 

  :پیشنهادهاي عملی دیگري به شرح زیر مطرح شده است

هاي معتبر و دریافت داده برايفراهم نمودن بسترهاي فرهنگی .1

صحیح

الکترونیکیایجاد امکانات الزم براي برقراري ارتباطات .2

هاي اطالعاتیها و بانکاندازي سامانهراه.3

هاي اعتماد طرفینی و برقراري تعامل بیشتر بین ایجاد زمینه.4

اجرایی هايدستگاهسازمان و 
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هاي بازرسی که مشخص کردن آن دسته از موضوعات و محدوده.5

.قابلیت نظارت از طریق شیوه خوداظهاري را دارند

کننده روایی و اعتبار مقررات تأمینتهیه و تصویب قوانین و .6

هاي قضایی برخورد با اظهارات اطالعات خوداظهاري یا پشتوانه

نادرست و غلط

پذیرش شیوه بازرسی و نظارت از طریق خوداظهاري از سوي .7

. سازمان بازرسی و هدفمند کردن آنمسئولین 

ر و سازي بستر اجرایی شیوه خوداظهاري، عالوه بر ناظبراي آماده

نیز به عنوان طرف دیگر این معادله  هشونددستگاه نظارتی، نظارت

توانند در ایجاد اجرایی چگونه می هايدستگاهاما. نقش مهمی دارد

تعدادي از پاسخگویان نظر خود را . هاي خوداظهاري گام بردارندزمینه

توانند براي فراهم شدن اجرایی می هايدستگاهدرخصوص اقداماتی که 

به . انداجراي شیوه خوداظهاري انجام دهند ابراز کردههاي زیرساخت

موازات مهمترین دغدغه امر خوداظهاري که همان عدم روایی و اعتبار 

ها و اظهارات است، مهمترین راهکاري که براي فراگیر شدن این داده

سازي عملکرد اجرایی پیشنهاد شده است؛ شفاف هايدستگاهشیوه در 

از دیگر اقداماتی که به اعتقاد . داقت و راستگویی استها و صآن

اجرایی انجام شود  هايدستگاهکارشناسان امر بازرسی باید توسط 

  :توان موارد زیر را نام بردمی

  اجرایی با سازمان هايدستگاهارتباط و تعامل سازنده  -

  هاي اطالعاتیاندازي سامانهمکانیزه شدن ارتباطات و راه -

اجرایی توسط مسئولین  هايدستگاهن مسئولیت اظهارات پذیرفت -

  هادستگاه
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به سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه  هادستگاه

  اجرایی هايدستگاهنظارتی مفید و مؤثر در پیشبرد اهداف 

  مزایا و معایب شیوه خوداظهاري

گران و کارشناسان، هاي پایانی و آخرین مباحث مصاحبهدر صحبت

طبق . مزایا و معایب اساسی شیوه خوداظهاري بررسی شده است

جویی در مهمترین مزیت این شیوه بازرسی صرفه ،حاصله

که طوريبه. هاي مالی و نیروي انسانی استزمان، هزینه: 

درصد به نیروي  24,1هاي بازرسی، درصد پاسخگویان به هزینه

 در. انددرصد به سرعت در امر بازرسی اشاره نموده 19,3

هاي نظارتی سازمان در ها و حیطهمرتبه بعد، امکان افزایش محدوده

ایجاد . درصد فراوانی مطرح شده است 10,8اجرایی با  هاي

  حس اعتماد، احساس مسئولیت، سهولت دسترسی به اطالعات و 

اجرایی نیز از دیگر موارد عنوان شده  از توان دستگاه 
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تسریع در امر بازرسی

کاهش هزینه هاي مالی

درصد

مهمترین مزایاي شیوه خوداظهاري 

                                          

دستگاهاعتماد  -

نظارتی مفید و مؤثر در پیشبرد اهداف 

  

مزایا و معایب شیوه خوداظهاري) ي

در صحبت

مزایا و معایب اساسی شیوه خوداظهاري بررسی شده است

حاصله هايیافته

: سه زمینه

درصد پاسخگویان به هزینه 28,9

19,3نی و انسا

مرتبه بعد، امکان افزایش محدوده

هايدستگاه

حس اعتماد، احساس مسئولیت، سهولت دسترسی به اطالعات و 

 گیريبهره

  . هستند

  

  

28.9
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ها و معایب این شیوه نظارتی؛ همانطور که درخصوص کاستی

مهمترین دغدغه و نگرانی حاصل از بازرسی به شیوه خوداظهاري، 

هاي نامعتبر و غیرقابل اطمینان است، مهمترین ضعف آن دریافت داده

که به طوري. هاستصحت آن نیز دقت پایین اطالعات و عدم اعتماد به

ترین اشکال خوداظهاري را در این درصد پاسخگویان اساسی

دست اطالعات به آزماییراستیضرورت . اندموضوع خالصه کرده

آمده و در برخی موارد عدم امکان سنجش درست بودن اظهارات با 

درصد  10,8. درصد فراوانی نسبی در مرتبه بعد مطرح شده است

رفت زمان و طوالنی اسخگویان نیز به اثربخشی کم این شیوه و هدر

توان گفت اکثر به این ترتیب می. اندشدن فرایند بازرسی اشاره کرده

هاي نامعتبر و پاسخگویان نقطه ضعف اصلی خوداظهاري را داده

    .دانندغیرقابل اعتماد آن می
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عدم همکاري دستگاهها

کامل و جامع نبودن اطالعات به دست آمده

…قابل استفاده نبودن در همه موضوعات و حیطه هاي 

اثربخشی کم در امر نظارت

هدر رفت وقت و طوالنی بودن فرایند خوداظهاري

لزوم راستی آزمایی و قابل سنجش نبودن اظهارات

اعتبار و دقت پایین نتایج به دست آمده 

درصد

مهمترین نقاط ضعف شیوه خوداظهاري 

گزارش پژوهشی         38  

درخصوص کاستی

مهمترین دغدغه و نگرانی حاصل از بازرسی به شیوه خوداظهاري، 

دریافت داده

نیز دقت پایین اطالعات و عدم اعتماد به

درصد پاسخگویان اساسی 36,5

موضوع خالصه کرده

آمده و در برخی موارد عدم امکان سنجش درست بودن اظهارات با 

درصد فراوانی نسبی در مرتبه بعد مطرح شده است 16,2

اسخگویان نیز به اثربخشی کم این شیوه و هدرپ

شدن فرایند بازرسی اشاره کرده

پاسخگویان نقطه ضعف اصلی خوداظهاري را داده

غیرقابل اعتماد آن می
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  :خالصه و نتیجه گیري

روش، توصیفی پیمایشی  نظرهدف، کاربردي و از  نظراین پژوهش از 

گیري استفاده شده و شیوه از روش نمونهدر تحقیق حاضر . است

جامعه آماري آن . باشد آوري اطالعات؛ مصاحبه حضوري میجمع

شامل کلیه مدیران کل، معاونین و سربازرسان ادارات کل نظارت و 

درصد  20,9. دباش بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در مرکز می

 48,8درصد معاون بازرس کل و  30,2مصاحبه شوندگان بازرس کل، 

  .درصد سربازرس یا بازرس هستند

  

  :دهد که هاي تحقیق نشان مییافته بررسی اجمالی

  

به امکان استفاده از شیوه  قایلحدودچهار پنجم پاسخگویان کم و بیش 

و حدود  هستندها هاي محوله به اداره کل آنخوداظهاري در بازرسی

یک پنجم ظرفیت اجراي شیوه خوداظهاري در محدوده نظارتی خود را 

امور هاي تحت نظارت و بازرسی معاونت حوزه. داننددر حد صفر می

ها مواجه ها با این محدودیتسیاسی و قضایی بیشتر از سایر حوزه

.هستند

  

هاي ادارات کل سازمان بازرسی کل کشور مهمترین محدودیت

:بازرسی به شیوه خوداظهاري عبارتند از جهت انجام

  آزمایی اطالعاتهاي مربوط به راستیمحدودیت-1

ها نبود امکان اجراي شیوه خوداظهاري براي همه انواع بازرسی -2

  بسته به موضوع، نوع یا حتی محیط بازرسی
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ها و سازمان بازرسی از عدم فهم متقابل و یکسان دستگاه-3

  اظهاريدر فرم خودهاي تعریف شده شاخص

  بر بودن خوداظهاري و فرایند تبادل اطالعات در این شیوهزمان-4

هاي الکترونیکی کارآمد و یا حتی نبود امکان تبادل نبود سیستم-5

  اطالعات به صورت سیستمی

  ضعف فرهنگ پاسخگویی -6

شده در میان مسئولین و عدم پذیرش مسئولیت مطالب اظهار -7

مدیران

  

هاي اجرایی در موانع و دالیل عدم همکاري دستگاهمهمترین 

  :زمینه خوداظهاري عبارتند از 

  عدم همکاري در ارایه اطالعات واقعی به دلیل نبود صداقت -1

عدم همکاري دستگاه در ارایه اطالعات واقعی به دلیل ترس از  -2

  شفاف شدن عملکرد ضعیف دستگاه و افشاي تخلفات اداري و مالی آن

  هاي حاکمیتیروي دستگاههاي امنیتی و استراتژیکی پیشدیتمحدو -3

  ها با شیوه خوداظهاريعدم آشنایی دستگاه -4

هاي اجرایی به جایگاه قانونی نبودن مسئولین دستگاهواقف-5

سازمان بازرسی کل کشور و نبود اعتماد و اطمینان الزم نسبت به 

  سازمان

بین مدیران و مسئولین، ضعف فرهنگی و نبود فرهنگ صداقت در  -6

هاي الزم براي دریافت اطالعات چنین فراهم نبودن زیرساختهم

هادرست و واقعی از دستگاه
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هاي هاي سالبررسی سابقه استفاده از  شیوه خوداظهاري در بازرسی

یعنی (درصد ادارات کل  71دهد که حدود ادارات کل نشان می 93تا  91

هاي نون از شیوه خوداظهاري در بازرسیتاک) مورد 17اداره کل از  12

  اداره کل از این شیوه در  5درمجموع . اندخود استفاده نکرده

.اندهاي سه سال اخیر، استفاده کردهبازرسی

هاي اجرا شده به شیوه خوداظهاري، صرفاً از طریق نیمی از طرح

درصد بدون مراجعه حضوري بازرسان هاي خوداظهاري و صدفرم

  . اندبازرسی به انجام رسیدهدر محل 

  

هاي ادارات دالیل عمده استفاده از شیوه خوداظهاري در بازرسی

:کل عبارتند از

  عدم امکان بازرسی حضوري بنا به موضوع مورد بررسی -1

  ها و اطالعات مورد نیاز در بازرسی مربوطهحجم زیاد داده -2

  لزوم مخفی بودن موضوع مورد بازرسی-3

  اي از موضوع بازرسیتجربه و سابقهنبود  -4

محدودیت زمانی -5

  

هاي شیوه خوداظهاري با بازرسی مقایسه مزایا و کاستی

  :حضوري

به کارآمدي و اثربخشی نظارت از طریق  قایلهمه پاسخگویان -

اعتقادي به شیوه خوداظهاري  ،بازرسی حضوري بوده و از این حیث

تر از درصد پاسخگویان بازرسی حضوري را دقیق 93حدود . ندارند

درصد پاسخگویان معتقدند  72خوداظهاري ارزیابی نموده و حدود 
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همچنین  .رسدکه بازرسی حضوري در زمان سریعتري به نتیجه می

تر از بازرسی اکثریت پاسخگویان شیوه خوداظهاري را کم هزینه

درصد پاسخگویان معتقدند که از  81میدانی ارزیابی کرده و حدود 

نظر نیروي انسانی شیوه خوداظهاري کارآمدتر از بازرسی حضوري 

  .است

ل مورد بررسی ما ینحوه اجراي شیوه خوداظهاري نیز از دیگر مسا-

 35درصد پاسخگویان شیوه الکترونیکی، حدود  56بوده که حدود

درصد نیز هر دو  5درصد روش فیزیکی و فرم کاغذي و حدود 

. اندروش را مطلوب دانسته

-در مرحله جمع(هاي الکترونیکی سرعت، دقت و هزینه کمتر شیوه-

، مهمترین دلیل پاسخگویان براي انتخاب روش )آوري اطالعات

سیاسی و قضایی کمتر از  ورام معاونت بازرسان. الکترونیکی است

مهمترین دلیل پاسخگویان . هستند قایلسایرین به شیوه الکترونیکی 

افزاري افزاري و نرمبراي انتخاب روش کاغذي، مشکالت سخت

  . هاي الکترونیکی استها و سیستمسامانه

  هاي به آزمایی دادهدرصد پاسخگویان لزوم راستی 40حدود -

درصد در حد  60داظهاري را زیاد و حدود آمده از طریق خودست

  . انددانسته) تاحدي(متوسط 

    که اکثریت قاطع پاسخگویان معتقدند که اطالعات با توجه به این

آزمایی است، باید دید که با توجه هاي خوداظهاري نیازمند راستیفرم

توان  به شرایط و امکانات موجود، چند درصد از این اظهارات را می

از بررسی نظرات پاسخگویان درخصوص بهترین . آزمایی کرد یراست

ها آید که اکثر آنآزمایی خوداظهاري چنین برمیهاي راستیروش
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معتقدند اطالعات حاصل از این شیوه را باید از طریق بازرسی 

حضوري و بررسی کامل اسناد و مدارك توسط بازرس در محل 

  . عات اعتماد نمودمربوطه بررسی کرد تا بتوان به این اطال

  مهمترین مزیت شیوه خوداظهاري نسبت به بازرسی حضوري -

هاي مالی و نیروي انسانی جویی در سه زمینه زمان، هزینهصرفه

مهمترین دغدغه و نگرانی حاصل از بازرسی به شیوه . است

هاي نامعتبر و غیرقابل اطمینان و به دنبال آن خوداظهاري، دریافت داده

.ین این شیوه نظارتی استاثربخشی پای
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