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 در کشور ایحقوق و مزا یسنت یهانظام نشدهبینیی پیشامدهایپ

پیامدهای  ی،مواقع درشود و همیشه به کارکردهای آشکار ختم نمی ،های اجتماعیهدفمند در حوزه علوم انسانی و سیستم هایاقدام

 ،دهه گذشتته دردارند. خوب، پیامدهای خوبی در پی ن هایهمیشه نیت ،آورند. در عالم انسانینشده و غیرمنتظره به بار میبینیپیش

کار مفیتد  نیانگیم ،دهدیشده که نشان م هئارا رانیدر ا دیساعت کار مف زانی( درباره مرمعتبریبا روش غ دی)شا یمختلف یهاگزارش

از خطتا  یابتا درجته ایتباشتد ن معتبرمحاسبات  نیهمه ا شایداست.  یروز کار کیدر  قهیدق ۱۲۰و  قهیدق ۴۰ قه،یدق ۲۲ قه،یدق ۷

 ها وجتود داردگزارش نیاز صحت در ا یادرجه ،یولتدو  یصوصخ هایبر اساس تجربه روزمره کارکنان در بخش یول ؛همراه باشد

منتاب  انستانی را بته ینتیتک ایرانیتان  اندک وریای ساعت کاری مفید پایین و بهرهعده .و ساعت کاری مفید در کشور پایین است

 تاریخی دارد و در افکار بزرگانی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی هم نمایان شده است.دهند که ریشه نسبت می

 زدهقتتتتان و ترکتتتتان و از تازیتتتتان

 نه دهقان نته تترک و نته تتازی بتود

 

 نتتتیادی پدیتتتد آیتتتد انتتتدر میتتتان

 ۱همتته کارهاشتتان بتته بتتازی بتتود

 
برای پاست  بته ایتن و عملکرد مطلوبی دارند.  بیشتر وریشود که چرا ایرانیان در خارج از ایران بهرهال مطرح میؤولی این س

کترد کته یکتی از وجتو جستدر فرهنگ عملکردمحوری  بایدیکی از دالیل اصلی را  اما ؛را برشمردعوامل متعددی توان سؤال می

ینتیک ایرانیتان مشتکلی نتدارد و  ،وگرنه ؛های پرداخت منطقی و عملکردمحور استنظام ،دهنده این فرهنگ نیزمبانی اصلی شکل

ی ادیتزفاصتله بستیار نهادهتای مستلول  یواقع اتیکشور و عملواقعی  لئمسا نیب در عمل،وری مناب  انسانی ایرانی باالست. بهره

ز ا یکتانتد، یخود را ارزیتابی کترده 3۴۰۰۰که بر اساس مدل  یسازمان 5۴۱ ، از بیندر پنج سال اخیر ،بر اساس گزارشوجود دارد. 

بته  ینجتوم یهاحقوق یرتخصصیکه با مفهوم غبوده  هادر پرداخت یعدالتیله احساس بلمس ،ریموضوعات مهم کشور در دهه اخ

)وزات تعاون، کار و رفتاه اجتمتاعی و ستازمان  مسلول ینهادها ،است که در دهه گذشته نیا یال جدؤس اما است. دهیاوج خود رس

 ،هتای دولتتی و خصوصتیدر اکثتر ستازمان د؟انانجام دادهپرداخت  یهاستمیدر س یرییچه تغ ، در عملاداری و استخدامی کشور(

 تشریح شده است.مشکالت اصلی نظام جبران خدمات کشور در ادامه،  سال قبل تفاوتی ندارد. 3۰با های پرداخت امروز نظام

 یدولتت یهاجبران خدمات سازمان ستمیس تهران، انقالب دانیفروش مقاله و کتاب در م یکی از دالیل اصلییی: گرامدرک 

بوده است که دانش را معادل مدرک فتر   نیا ،سال گذشته 5۰در  رانیبزرگ جامعه ا یاست. خطا یخصوص یهاو شرکت

و  نامهیمعادل مدرک، گواه الزاماً دانشآنهاست.  یلیسنجش دانش افراد، مدرک تحص قیدق اسیمقکه و معتقد است  کندمی

در  یبتا متدرک کارشناست گریارشد از فرد د یفرد با مدرک کارشناسکه  رودیانتظار م ،یعیصورت طب. بهستین یآموزشدوره 

استت؛  ادیز اریها بسگزاره در سازمان نیا ضینق که دهدنشان می، ی تجربه روزمرهول ؛داشته باشد یشتریهمان رشته، دانش ب

درنتیجه، منطق مدرک بترای پرداختت  .ستین زانندهیعادالنه و انگعملکردمحور، پرداخت  یبرا یمناسب اریمع ،درکم نیبنابرا

 هم اشتباه است.نتیجه آن  ،مسلم طوربه است و اشتباه

 و  شدهفر  معادل سابقه  ،است که تجربه کار نیا ،گذشته یهادهه طیدر این زمینه  بزرگ یخطا نیدوم :محوریسابقه

تر، مفیتدتر و متنوعسال، تجربه  ۲۰با سابقه یفردکه  رودیانتظار م ،یمنطق طور کامالًبه. شودسنجیده میخدمت  یهابا سال

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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است که با سابقه کم، تجربته  یها مملو از کارکنانسازمان اما ؛اشدسال در شغل مشابه داشته ب ۱۰با سابقه  یارزشمندتر از فرد

کته  ستتین یدیت. ترددهنتدینشتان متکارایی و بهره وری بیشتری را در عمل دارند و تر خود از همکار با سابقه یارزشمندتر

در آنهتا را  تتوانیو نمت ندیآیدست مبه یفقط و فقط با گذشت زمان به صورت اکتساب یانسان لیاص یهاییگیاز و یسرکی

 یهرچند ممکن استت در متوارد ست؛ین شتریتجربه ب یامعنبه شتریالزاما سابقه ب یول ؛کرد جادیا فردزمان کمتر و با شتاب در 

 آورد. به بار می اشتباهیمسلم نتیجه طور بهو  اشتباه استبنابراین منطق سابقه برای پرداخت  ؛باشد نیچن

 دغدغته  ،هتااز ستازمان یاریدر بسهرچند اخالق از آن واالتر است.  ؛قانون در دنیای مدرک قابل احترام است ی:زدگقانون

 یتتوجه ،رشتددهنده و شتفا  زاننتده،ینظام عادالنته، انگ یطراح هاست و ب نیقوان تیرعا ،رداختپ یهاطراحان نظام یاصل

تمام تالش طراحان این است که در صورت شکایت فرد از حقوق و مزایا، سازمان در دادگاه محکوم نشتود. رعایتت  شود.ینم

هتا کته ذکتر استت کته بستیاری از بخشتنامه شتایاننته حتداکثر آن.  ،قانون حداقل نیازمندی یک سیستتم پرداختت استت

فقتط  ،بر خال  قانون مصوب است. این نتوع سیستتم پرداختت ،ها تعیین کرده استهای اجرایی را برای سازماندستورالعمل

مشتاغل پیییتده بتا  یهتاهای بزرگ و استارتاپنه سازمان ،کندغیرماهر را فراهم می ۀسادهایی با مشاغل نیازمندی سازمان

مسلم موجب خروج نخبگان و طور بهاست و  اشتباهبنابراین منطق صر  رعایت قانون برای پرداخت  ؛های پیشرفتهلوییتکنو

 شود.ای از سازمان مین حرفهشاغال

 تشدید شتده  ،های یکسان به همههای نجومی کشور، تفکر پرداختدر واکنش به پدیده غیرتخصصی حقوق :نگرییکسان

ی پرداخت عادالنه نیست و امعنپرداخت یکسان به ،قط طور به .شودمی فر   اداست و این موضوع با پرداخت عادالنه متر

زیتادی ایجتاد نارضتایتی ها برای سازمان وسقف حقوق متداول شده  مسلله،عادالنه است. در واکنش به این نا برعکس کامالً

کردن کف کیبا تفکر متداول در کشور و نزدها حقوق کارشناسان با مدیران یکسان شده است. سازمان بعضیو در  است کرده

 بتروز بتهدر متواردی نیتز  شتده و دیتشتد ،کشور یطور کلها و بهنام عدالت، روند خروج نخبگان از سازمانو سقف حقوق به

ختروج  بتهمستلم طتور بتهاستت و  اشتتباهداخت نگری برای پربنابراین منطق یکسانمنجر خواهد شد؛ رفتارهای غیراخالقی 

 .انجامدمینخبگان و استعدادها از سازمان 

 حل علمی و عملیراه
 کنتاردر  ،رشتددهنده و شتفا  زاننده،یعادالنه، انگ ،یپرداخت منطق یهانظام یطراح ی،معضل مل نیرفت از ابرونکاربردی کار راه

ایجتاد انگیتزه، به تا  قرار گیردنظر مد ریچهار عامل ز حتماً، پرداخت یهاستمیس یدر طراح که شودیم هیتوص است. نیقوان تیرعا

 ستازمان)پرداخت حقتوق عادالنته در داختل  کارکنان، ایجاد احساس برابری درونی رضایت ،یو عمود یافق یرشد بلندمدت، ارتقا

وری آنها در راستتای بهره فزایشمشابه( و ا یهاسازمان هی)پرداخت حقوق عادالنه نسبت به بق یرونیب ی( و برابرگرینسبت به همد

 دهیتنام 4Pاصتطالح به در قالب چهار عامل است که  ،جام  جبران خدمات مدلشود. منجر سازمان های تحقق اهدا  و استراتیی

 شود.صه تشریح میطور خال. در ادامه هر یک از عوامل بهتیشغل، شخص، عملکرد و عضو اند از:عبارت شود. عوامل پرداختیم

تر و مهم ک،یعامل، مشاغل استراتی نیاز پرداخت به شغل، پرداخت عادالنه به کار برابر است. بر حسب ا هد  (:Positionشغل )

 ،استاس نیتشغل استت. بتر ا ا،یحقوق و مزا ۀکنندنییعامل اول تع ،یمدل چهار عامل در برخوردارند. یشتریاز پرداخت ب ،ترحساس

برختوردار  یشتتریب یو معنتو یمتاد یایباشد، از حقوق و مزاداشته  بیشتری تیو حساس تیمسلول ت،یشغل در سازمان اهم ههرچ

 ۱۱شتغل  یهتاتیمستلول از،یتامت ۲8۰۰بتا  عامل 3 یدانشعامل )الزامات  ۲۰از  ،یگروه شغل ای یشغل دیمحاسبه گر یشود. برایم

 ۱۰۰۰۰و در مجمتوع حتداکثر  ازیامت 9۰۰عامل با  3کار  طیو شرا ازیامت ۱۲۰۰عامل با   3شغل  یهاکوشش از،یامت 5۱۰۰عامل با 

فرد تتا  یشغل دی. گرشودیم نییتع یگروه شغل ای یشغل دیگر ۲5همه مشاغل سازمان در قالب  یشغل دیشود و گری( استفاده مازیامت

 ثابت است. یدر نمودار سازمان یعمود یزمان ارتقا
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تر ستهیعامل، اشخاص شا نیدر کارکنان توانمندتر است. بر حسب ا زهیانگ جادیاز پرداخت به شخص، ا هد  (:Person) شخص

عامل  ،یمدل چهار عامل در .برندبهره می یشتریاند، از پرداخت بو عملکرد خود را حفظ کرده یستگیو توانمندتر که در بلندمدت شا

تتر ستتهیتتر و شاشخص توانمندتر، متخصص چهاساس هر نیاست. بر امربوط شاغل  ایخص به ش ا،یکننده حقوق و مزانییدوم تع

عامتل  5از  ،شتاغلرتبته  ای یتشخصت دیتمحاستبه گر یشتود. بترایبرخوردار م یشتریب یو معنو یماد یایباشد، از حقوق و مزا

 ۴۰۰۰مدت شخص بتا حتداکثر  انیعملکرد م از،یامت 3۰۰۰شخص با حداکثر  اتیتجرب از،یامت ۱۰۰۰شخص با حداکثر  التی)تحص

( ازیتامت ۱۰۰۰۰و در مجمتوع حتداکثر  ازیامت ۱۰۰۰با حداکثر  یو برنامه توسعه فرد ازیامت ۱۰۰۰با حداکثر  یهیو یهاتیو فعال ازیامت

صورت داشتتن  شود. هر فرد دریم نییتع یاحرفه شرفتیپ ریمس 5در قالب  مانهمه کارکنان ساز یشخص دیشود و گریاستفاده م

 باالتر برود. دیگر کی یافق یکند و به لحاظ ارتقا افتیدر یشخص دیگر کیتواند یماه( م ۲۴سال ) در هر دو یعملکرد عال

استت.  سازمانواحد و  یبه اهدا  عملکرد لیو ن بهترعملکرد  قیتشو ،از پرداخت به عملکرد هد  (:Performanceعملکرد )

بته  ا،یتحقتوق و مزا ۀکنندنییعامل سوم تع ،یمدل چهار عامل در انجامد.یم یریشتبه پرداخت ب بیشترعامل، عملکرد  نیبرحسب ا

کارانته  ایتتر باشد، از پاداش یش( شخص بیفصل ای)ماهانه  عملکرد ههرچ ،اساس نیاست. بر امربوط )سه ماهه(  مدتعملکرد کوتاه

( و یو فترد یواحتد ،یستازمان) یستطحاز روش سته ،یعملکترد دیتگر ۀمحاستب یشود. برایبرخوردار م یشتریب یو معنو یماد

در  ،همته کارکنتان ستازمان یعملکترد دیتشود و گریاستفاده م ازیامت ۱۰۰۰۰( با حداکثر یاجهیو نت یستگیشا ،ی)رفتار یعدبُسه

 ،دومعامل  نییهر فرد در تع یعملکرد هایازیدو ساله امت نیانگی. مردیگیماه محاسبه و در پرداخت مدنظر قرار مسه یزمان یهابازه

 ثر است.ؤم یشخص دیگر یعنی

 نیتاستت. بتر حستب ا یو شراکت مناب  انستان تیعضو هیروح تیتقو ت،یاز پرداخت به عضو هد  (:Partnership) تیعضو

بته  ا،یحقوق و مزا ۀکنندنییعامل چهارم تع ،یمدل چهارعامل در .است کسانیهمه افراد شرکت دریافت بعضی از مزایا برای عامل، 

 دیتها فتار  از گر. انسانردیگیدر سه عامل اول مدنظر قرار م هتربتر و عملکرد ستهیتر، شخص شااست. شغل مهممربوط  تیعضو

که هدفش در نظتر گترفتن منزلتت  یدارند و هر گونه جبران خدمات کسانی یمنزلت انسان ،یعملکرد دیو گر یشخص دیگر ،یشغل

 نتهیهز ،یلتیتکم مهیب برایدارد و  ازیامت ۴۰۰۰عامل حداکثر  نیشود. ایانجام م کسانیصورت و به تیالب عضودر ق ،است یانسان

به همته کارکنتان  کسانی تصوربه دست، نیاز ا هاییمناسبتحق اوالد و خواربار و  ،یمراسم انقالب ،یو مذهب یمل ادیسالمت، اع

 است. شرفتیپ یاسالم ت یرانیا یعامل بر اساس الگو نی. اردیگیتعلق م

العتاده مشتاغل استتراتییک )حیتاتی، کلیتدی، محتوری و ضتروری(، ، فوقیاد شدهعالوه بر چهار عامل  ،هاسازمان بعضیدر 

 شود. العاده نقش نیز استفاده میالعاده منطقه و فوقالعاده جذب و استعداد، فوقفوق

نگتری بته نظتام پرداختت عادالنته، زدگی و یکستانمحوری، قانونسابقهگرایی، امید است با تحول منطق پرداخت از مدرک

هتا باشتیم. ایتن رونتد در تر منتاب  انستانی در ستازمانیشتوری بشاهد بهره ،انگیزاننده، رشددهنده، شفا  و عملکردمحور و قانونی

 صل شده است.نتایج بهتری حا ،ی این نوع سیستم جبران خدماتاشده و با اجر آغازهای خصوصی کشور شرکت
 

(، ۱)۱۴، متدیریت دولتتی .در کشور ایحقوق و مزا یسنت یهانظام نشدهبینیی پیشامدهایپ: سردبیرسخن (. ۱۴۰۱) پور، آرینقلیاستناد: 

۱-3. 
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