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-  در ابتدا از این که دعوت دبیرخانه فصلنامه را پذیرفتید، سپاسگزارم. 
لطفاً بفرمایید در حال حاضر، نظام پرداخت و جبران خدمات دستگاه های 
اجرایی بر چه مبنایی قرار دارد و این مبانی چگونه باعث شکل گیری 

»مسئله نظام پرداخت« شده  است؟

تحت عنوان  که  آنچه  بین  مستقیمی  ارتباط  حاضر  حال  در 
طبقه بندی مشاغل از آن یاد می شود و نظام پرداخت وجود دارد 
و طبقات شغلی و نحوه تجزیه و تحلیل ما از مشاغل نظام اداری 
کشور، یک مبنایی برای نظام پرداخت است. اگر شما حکم یک 
کارمند دولت، چه رسمی و چه پیمانی را ببینید، خواهید دید که 
چیزی تحت عنوان حق شغل در حکم تعریف شده است که این 
حق شغل به این معنا است که کار یا ماموریتی که انجام می دهد 
شرح وظایفی است که با قرار گرفتن در پست سازمانی مشخص، 
باید انجام شود. این نگاه به شغل و کیفیت انجام آن، ما را به این 
جا می رساند که ما باید یک طبقه بندی مشاغل خوب را در نظام 
اداری کشور داشته باشیم. بدین معنا که طبقات شغلی به قدری 
از هم متمایز باشند که وقتی می گوییم ایشان کارشناس یا کارمند 
یا متصدی و یا مدیر است و به سبب این تمایز، پرداختی های آنها 
با هم فرق دارد، همه این تفاوت پرداخت را تایید و مورد تصدیق 
قرار دهند. مواد اولیه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، 
آن  ضرورت  و  اهمیت  می پردازد؛  مشاغل  طبقه بندی  این  به 
تشریح شده است؛ تصویب مشاغل عمومی و مشاغل تخصصی 
حمایت  برای  ویژه ای  فوق العاده  و  است  شده  تکلیف  دستگاه ها 

قادر  اجرایی  دستگاه  تا  شده  گرفته  نظر  در  تخصصی  مشاغل  از 
باشد نیروی مناسب را جذب کند و در آن پست یا شغل بنشاند. 
علی رغم همه این ها باز شاهد هستیم افرادی که مشاغل مشابه 
دیگر،  عبارت  به  دارند.  غیرمشابه  پرداخت های  می دهند؛  انجام 
یکی از مبانی جدی نظام پرداخت، شغل و ویژگی های آن است. با 
این حال، این تمایز مشاغل در پرداخت  نهایی اعمال نشده است. 
وجود  مشابهی  شغل های  اجرایی،  دستگاه  یک  در  اینکه  بسا  چه 
دارد که پرداخت های غیرمشابه دارند. این مسئله می تواند در همه 
سازمان ها وجود داشته باشد که خود نکته قابل تأملی است. نتیجه 
چنین وضعیتی عدم تطابق و تناسب پرداخت کارکنان با نوع شغل 
دستگاه های  همچنین  است.  شغلی  طبقه بندی  استقرار  عدم  و 
اجرایی اذعان می کنند مشاغل خاصی داشته اند؛ نیروی انسانی آن 
دستگاه ماموریت های خاصی را انجام می دهد و ظرفیت محدود 
طبقه بندی کنونی مشاغل و عدم تمایز معنادار بین مشاغل در این 
طبقه بندی، نمی تواند پاسخگوی تمایز مورد نیاز در بین مشاغل 
این دستگاه باشد. لذا این دستگاه ها ترجیح می دهند از قاعده ای 
که در طبقه بندی مشاغل وضع شده است، خود را مستثنی کنند. 
پس نواقص طبقه بندی مشاغل که مبنای نظام پرداخت است به 
دو صورت موجب بی نظمی در نظام پرداخت ها شده است: اول: 
تمایزات در مشاغل و تجزیه و تحلیل محتوای آنها به خوبی برقرار 
نشده است. دوم: مشاغل خاصی که ویژگی های متمایزی از سایر 
مشاغل دارند به دلیل اینکه نظام پرداخت های کنونی، ظرف قابل 
بنابراین  کرده اند.  مستثنی  را  خودشان  است،  نشده  تلقی  دفاعی 
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ریشه مسئله تفاوت پرداخت ها در مشاغل مشابه و مستثنی شدن برخی دستگاه ها ار نظام پرداخت موجود، است که از ابتدای قانون 
خدمات کشوری، طبقه بندی مشاغل به درستی انجام نشده است.

که  کسی  یعنی  شاغل  است.  شاغل  حق  پرداخت،  مبنای  دومین 
کار را انجام می دهد. بدین معنی که بخشی از پرداختی که صورت 
می گیرد باید متناسب با این باشد که چه کاری انجام می شود (حق 
شغل) و بخشی نیز باید به این اختصاص یابد که چه کسی این کار 
را انجام می دهد (حق شاغل). فردی که توانمندی یا صالحیت های 
ویژه ای دارد، باید پرداخت بیشتری داشته باشد. در تجزیه و تحلیل 
می شوند  رتبه بندی  کارکنان  که  آنجایی  شاغل،  حق  مولفه های 
(مقدماتی، پایه، ارشد، خبره، عالی)، عملکرد به صورت ضمنی و نه 

به صورت صریح، ذیل حق شاغل قرار گرفته است.
اگر فردی عالی باشد، یعنی شایستگی ها و عملکرد فرد سنجیده 
است.  افتاده  اتفاق  سنواتی  طی  در  هم  اتفاقات  این  و  است  شده 
عالی  کار،  ابتدای  عالی نمی شوید. اگر در  اول،  سال های  شما در 
شدید یعنی این مکانیزم غلط است. در ابتدای استخدام، رتبه فرد، 
شده،  ارزیابی  فرد  قبول،  قابل  زمانی  بازه  یک  از  بعد  است.  پایه 
هر  می کند.  پیدا  ارتقاء  مقدماتی  به  و  می شود  بررسی  او  عملکرد 
چه به بازنشستگی نزدیک  شود به خبره و عالی تغییر پیدا می کند. 
است،  شده  دیده  فرد،  عملکرد  که  است  آن  بر  فرض  اینجا  در 
ولی خیلی ضعیف؛ آن هم ذیل حق شاغل و بخشی حق شغل و 
متاسفانه به طور صریح به آن توجه نشده است. حق شاغل نیز مانند 
طبقه بندی شغل دارای مسائلی است و حق شاغل به حداقل مدرک 
تحصیلی تنزل پیدا کرده است. با فرض اینکه که مدرک تحصیلی 
داللتی بر شایستگی ها است، میزان پرداخت به فرد دارای مدرک 
تحصیلی لیسانس با فرد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس باید 
متمایز باشد و فرد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس باید عایدی 
بیشتری داشته باشد. مساله زمانی ایجاد می شود که افزایش سطح 
مدارک تحصیلی داللتی بر شایستگی فرد و به دنبال آن، بهبود 
نباید  تحصیلی  مدرک  شرایطی  چنین  در  است.  نداشته  عملکرد 
ذاتاً اثر جبرانی داشته باشد. علت شکل گیری این رویه نیز آن بوده 
است که تاکید صرف بر مدرک تحصیلی باعث می شود سیستم 

ساده تر میزان پرداخت را محاسبه کند. 
سنوات خدمت از دیگر عوامل موثر در حق شاغل است. در اینجا 

نیز فرض بر آن است فردی که ده سال سابقه دارد عملکرد بهتری 
از فرد دارای 5 سال سابقه دارد. در حالی که بسیار در دستگاه های 
سابقه  علی رغم  که  دارد  وجود  کارمندی  است  شده  دیده  اجرایی 
کم، عملکرد به مراتب بهتری از کارمندان باسابقه دارد، ولی این 
هیچ وقت در مبانی اصلی جبران خدمات اعمال نمی شود. شاید در 
اضافه کار و پاداش یک توجهی شود، ولی در مبنای اصلی پرداخت 
که برای ما در طراحی نظام پرداخت مهم است، دیده نشده است. 
و  شایستگی  عنوان  تحت  چیزی  دیگر  نواقصی،  چنین  پی  در 
صالحیت مد نظر قرار نمی گیرد. همین که مدرک تحصیلی و یا 

سنوات خدمت باال باشد، کافی است. 
البته لزوم در نظر گرفتن این مؤلفه ها در قانون مدیریت تصریح 
کنار  در  تحصیالت  از  قانون  این  در  مثال،  به عنوان  است،  شده 
معلومات یاد شده است؛ اما در حال حاضر برای معلومات، ساز و 
کاری وجود ندارد. یا برای سنجش مهارت ها و در نظر گرفتن آن در 
حق شاغل، هیچ ساز و کاری وجود ندارد. مثاًل برای کارشناس یک 
دستگاه، آزمون سنجش مهارت ها در نظر گرفته شود. نمره فرد در 
آزمون سنجش مهارت ها، رتبه او را مشخص نماید. باید هر چه 
فرد مهارت های بیشتری کسب نماید، رتبه او افزایش یافته، ارتقاء 
یابد و متناسب با آن، میزان پرداخت به او نیز افزایش پیدا می کند. 
اما فکر نمی کنم شما چنین چیزی را تاکنون شنیده باشید. مگر 
در برخی سازمان های خاص، مثاًل سازمان حسابرسی کل کشور 
نظارت های  و  مالی  تشخیص های  بخش  در  محاسبات  دیوان  یا 
مالی، بدین شکل است که آزمون می گیرند. اگر فردی در آزمون 
نمره مورد قبول را کسب کرد، از حسابرس به حسابرس ارشد یا 
سر حسابرس ارتقاء پیدا می کند، اگر در آزمون قبول نشد چه بسا 
بیست سال حسابرس بماند و نتواند ارتقاء یابد. تاکنون چنین اتفاقی 
نیفتاده است و اصاًل مهارت کاری در نظر گرفته نشده است. در 
نتیجه، مدرک گرایی رواج یافته است. همه کارکنان، فارغ از ارتباط 
بین مدرک تحصیلی به دست آمده و میزان بهبود در عملکرد، به 
دنبال این هستند که مدرک باالتری به دست آورند، به دلیل این که 

با افزایش مدرک تحصیلی، حقوق نیز افزایش می یابد. 

مساله زمانی ایجاد می شود که افزایش سطح مدارک تحصیلی داللتی بر شایستگی 
فرد و به دنبال آن، بهبود عملکرد نداشته است... بسیار در دستگاه های اجرایی دیده 

شده است کارمندی وجود دارد که علی رغم سابقه کم، عملکرد به مراتب بهتری از کارمندان 
باسابقه دارد؛ ولی این هیچ وقت در مبانی اصلی جبران خدمات اعمال نمی شود... در پی چنین 

نواقصی، دیگر چیزی تحت عنوان شایستگی و صالحیت مد نظر قرار نمی گیرد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

https://jasr.smtc.ac.ir/article-1-171-fa.html


149 فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده _ زمستان 1400

نظام  در  موجود  مبانی  و  قانون  در  اشکال  دو  وجود  به  بنابراین 
خود،  ذات  در  کنونی،  پرداخت  نظام  یک:  هستیم.  قائل  پرداخت 
پرداخت را فقط مبتنی بر شغل و شاغل در نظر گرفته است و مابقی 
شدن  پررنگ  اداری،  نظام  کنونی  نیاز  هستند.  کمرنگ  مؤلفه ها 
در  دو:  است.  شده  توجه  آن  به  کمتر  که  است  مؤلفه هایی  نقش 
کیفیت اجرای قوانین کنونی نیز مشکل وجود دارد. در همین قانون 

آن،  براساس  می توان  که  دارد  وجود  واژگانی  مدیریت،  خدمات 
مشاغل را خوب طبقه بندی کرد. این کار باید توسط دستگاه های 
اجرایی و سازمان اداری و استخدامی در آینده انجام شود. این ها 
بعد اجرایی قانون است. چه بسا قانونی خوب نوشته می شود ولی 

خوب اجرا نمی شود. 

-   لطفاً بفرمایید اصالح نظام پرداخت چگونه منجر به صیانت از حقوق 
مردم خواهد شد؟

مردم کجا از نظام اداری طلبکار هستند؟ کجا حق دارند؟ مثاًل در 
داریم.  مردم  حقوق  عنوان  تحت  فصلی  کشوری  خدمات  قانون 
کجا  مردم  هستند.  کارمند  من  طلبکار  مردم  یعنی  مردم  حقوق 
طلبکار من و شما هستند؟ معلوم نیست. اگر فردی به دستگاهی 
او  حق  آیا  شد،  پذیرایی  او  از  و  شد  خوشامدگویی  کرد؛  مراجعه 
این  قطعاً  خیر،  است؟  شده  ادا  رجوع،  ارباب  تکریم  تحت عنوان 
نیست. حق مردم آنجایی است که به او خدمت ارائه می شود. در 
اینجا مردم صاحب حق می شوند. آیا خدمت درست به مردم ارائه 
می شود یا غلط؟ خدمت گران ارایه می شود یا ارزان ؟ مثاًل می گوییم 
به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه کنید. با مراجعه به دفتر خدمات، 
اگرچه کار تسریع شده است، ولی بابت خدمتی که باید رایگان به او 
داده می شد، هزینه هم پرداخت می کند. دولت بابت همان خدمت 
به کارمند حقوق می دهد، اما حاال به مردم می گوییم که به دفتر 
خدمات الکترونیک مراجعه کنید و بدین طریق واسطه ای بین مردم 

و دولت ایجاد شده است. آنجا مبلغی را پرداخت می کند در حالی که 
قباًل از خود دولت، به صورت مستقیم، خدمات را دریافت می کرد، 
کارمند، از دولت حقوق می گرفت و از پول بیت المال و پول نفت، 
استفاده می شد که خدمت را به مردم ارائه دهد. در حال حاضر از 
یک طرف، آن کارمند هنوز حضور دارد و حذف نشده است و از 
طرف دیگر، دفتر خدمات راه اندازی شده است. کار سریع تر انجام 
خیلی  مفهومی  حق،  کنند.  پرداخت  هزینه  باید  مردم  اما  می شود 
دقیق و ظریف است. باید حواسمان به این نکته باشد که مردم کجا 
حق دارند؟ آنجایی که خدمت دریافت می کنند. حال باید پرسید، 
خدمت تابع چیست؟ خدمت تابع عملکرد است. پس آنچه باید در 
جبران خدمات مبنا قرار بگیرد نه شغل فرد است و نه ویژگی های 
که  است  شما  و  من  عملکرد  باشد.  او  عملکرد  باید  بلکه  شاغل، 
خدمت ما را تولید می کند. عملکرد من و شما است که برای مردم 
مطلوبیت ایجاد می کند. حال، آنجا که قصد بهبود عملکرد را داریم، 
مفهومی تحت عنوان «بهره وری» مطرح می شود. بدین معنی که 
عالوه بر اینکه خدمت به مردم ارایه شود این ارایه خدمت، باید 

بهره وری نیز داشته باشد.

در حال حاضر، برای سنجش مهارت ها و در نظر گرفتن آن در حق شاغل، هیچ ساز 
و کاری وجود ندارد... باید هر چه فرد مهارت های بیشتری کسب نماید، رتبه او افزایش 

یافته، ارتقاء یابد و متناسب با آن، میزان پرداخت به او نیز افزایش پیدا می کند.
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حق مردم آنجایی است که به او خدمت ارائه می شود... خدمت تابع عملکرد است. 
پس آنچه باید در جبران خدمات مبنا قرار بگیرد نه شغل فرد است، و نه ویژگی های 

شاغل، بلکه باید عملکرد او باشد.

در حال حاضر، خدمت رسانی انجام می شود ولی گران است. مثاًل 
در حوزه ثبت احوال، شهرداری، دادگستری و... برای انجام کار، باید 
50 نیروی انسانی به کار گرفته شود تا خدمت ارائه گردد. این 50 
نفر بابت آن خدمت، دو ساعت وقت می گذارند که در مجموع 100 
ساعت می شود. بابت هر ساعت سی هزار تومان حقوق می گیرند 
که در مجموع سه میلیون تومان می شود. در صورتی که می شد 
این کار را با 10 نیروی انسانی انجام داد. این جا درست است که 
سرعت رعایت شده است (عملکرد وجود دارد) ولی بهره وری ندارد.
بهره وری  تر،  ارزان  خدمت  ارایه  به منظور  است  موظف  دولت 
گره  دیگر،  جدی  مؤلفه های  خیلی  به  عملکرد  نماید.  اعمال  را 
می خورد که اگر به عنوان محور اصلی در پرداخت به آن توجه شود، 
که  چند  هر  است.  جهت دهی  قابل  ما  پیرامونی  مسائل  از  خیلی 
سنجش عملکرد سخت است. سنجش میزان تناظر عمل کارکنان 
شاید  است.  سخت  می شود،  ارایه  مردم  به  که  خدمتی  کیفیت  با 
خیلی بهانه آورده شود که من کارم را انجام دادم، فرد دیگری انجام 
نداد و... . خیلی مؤلفه ها می تواند در آن دخیل باشد؛ اما هر چه تاکید 
بر عملکرد بیشتر شود، به نظر می رسد، نظام، بیشتر و بهتر به سمت 
برقرار کردن نسبت ارایه خدمت با حق مردم و صیانت از حق مردم 

حرکت کند.
نکته قابل تامل دیگری که در رابطه بین نظام پرداخت و صیانت 
از حقوق مردم قابل تامل است، آن است که کیفیت خدمتی که به 
مردم ارائه می شود تابع دو مولفه اصلی است: 1. شرایط کارمند. 
2. ویژگی های کارمند. شرایط کارمند به اوضاع محیط پیرامونی، 
مراجعه  کارمندی  به  مثاًل  می گردد.  باز  و...  تجهیزات  امکانات، 
را  امکانات  این  است.  قطع  شبکه  یا  اینترنت  می گوید  و  می کنید 
باید دولت که اتوماسیون اداری ایجاد کرده است که همه وصل 
باشند، فراهم کند. در سطح کالن باید دولت از اتوماسیون اداری 
پشتیبانی کند. بنابراین اقتضای عملکرد مطلوب کارمند باید فراهم 
شود. اگر شرایط زندگی کارمند سخت است، اگر شرایط اقتصادی 
الزامات  او سخت است، اگر معیشت  وی تامین نیست و...، اینها 
محیطی است و ربطی به توانمندی کارمند ندارد. چه بسا نیروی 
نیستند  فراهم  محیطی  الزامات  اما  باشید،  توانمند  بسیار  انسانی 
و نمی تواند خدمت مناسب ارائه دهد. بنابراین اصالت با عملکرد 
است. اما برای اینکه عملکرد مطلوب رخ دهد دو نکته باید در نظر 
گرفته شود: 1. اقتضائات محیطی کارمند تامین شود؛ یعنی باید 
صالحیت های   .2 شود.  فراهم  او  زندگی  حداقل های  و  معیشت 
نیروی انسانی بهبود یابد. همان صالحیت هایی که در حق شاغل 

از آن صحبت شد.
بدین منظور الزم است وضعیت معیشت و هزینه های زندگی، در 
نقاط مختلف کشور رتبه بندی شود، هم هزینه و هم دسترسی به 
امکانات. مثاًل اگرچه هزینه زندگی در تهران باال است، اما دسترسی 
به امکانات هم بیشتر است. در تهران وقتی که مریض می شوید، در 
کمترین زمان و فاصله به امکانات درمانی می رسید. اما معلمی که 
همسرش در روستا می خواهد وضع حمل کند، باید مسافت خیلی 
بیشتری را طی کند تا به مراکز درمانی برسد که به لحاظ سطح 
است.  تهران  در  محلی  درمانگاه  یک  هم تراز  پزشکی،  امکانات 
بنابراین باید هم بر حسب هزینه زندگی و هم بر حسب دسترسی 
ماموریت های  انجام  جغرافیایی  محیط های  زندگی،  امکانات  به 
سازمانی کارکنان طبقه بندی شود، متناسب با حداقل های زندگی، 
معیشت تامین شود تا مطالبه عملکرد مناسب و بهره ور، با بهانه ای 
بهترین  مثاًل  اداری.  ملزومات  مورد  در  همین طور  نشود.  مواجه 
غارون  دو  گمرک  در  باید  بار،  توزین  و  وزن  تشخیص  تجهیزات 
باشد نه ستاد گمرک در تهران. بهترین دستگاه های ایکس ری که 
از محتوای محصول عکس می گیرد باید در گمرک و در مرزها و 
دورترین نقطه از مرکز باشد و باید این نکات، لحاظ شود. پشتیبانی 
شبکه و همه این ها باید معکوس شود، چون خدمت به مردم مهم 
باید  خودرو  بهترین  دستگاه ها.  جاری  امورات  گذراندن  نه  است، 
در اختیار محیط بانان سازمان حفاظت از محیط زیست که نیاز به 
سرعت عمل در جلوگیری از نابودی محیط زیست دارند، باشد. نه 
اینکه در آنجا امکانات نباشد و در ستاد وزارتخانه، بهترین خودروها 
موجود باشد. این منطق اصالح نظام ارزیابی عملکرد و پرداخت 

است که با تحقق آن، صیانت از حقوق مردم رخ می دهد. 
نکته دوم، شایستگی های فرد است. مدرک تحصیلی زمانی خوب 
پزشکی  مدرک  اگر  است.  تأثیرگذار  کارمند  عملکرد  در  که  است 
مستقیمی  ربط  یک  اینجا  ببینید.  بیمار  نمی توانید  باشید،  نداشته 
بین مدرک و شغل شما وجود دارد. در بسیاری از موارد این ربط 
مستقیم وجود ندارد و باید روی معلومات و صالحیت های حرفه ای 
و مهارت های حرفه ای تاکید نماییم. اگر بتوانیم از طریق آزمون، 
صالحیت های حرفه ای کارکنان دولت را بسنجیم و مبتنی بر آن، 
مشکل  حدودی،  تا  کنیم،  تنظیم  را  پرداخت  نحوه  و  شغلی  رتبه 
حق شاغل برطرف می شود که البته این امر، نیازمند زیرساخت ها 
لحاظ  آتی  جهت گیری های  در  مرور  به  باید  که  است  الزاماتی  و 
شود. البته در وضعیت موجود فوق العاده های متعددی، بیش از 20 
کارکنان  به  پرداخت  برای  کشوری  خدمات  قانون  در  فوق العاده 
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بدی  مانند  است،  شده  پیش بینی  هستند،  خاصی  شرایط  در  که 
و  خاص  فوق العاده  یعنی  غیره.  و  تالیف  تحقیق،  حق  هوا،  و  آب 
را  خدمات  جبران  کفاف  ثابت  مبنای  شرایطی،  در  اگر  که  ویژه 
واقعا  اگر  مثاًل  شود.  جبران  فوق العاده ها  این  طریق  از  نمی دهد 
در نوک پیکان ارائه خدمت به مردم، کارمند کم است، حجم کار 
زیاد می شود و تعداد ارباب رجوع زیاد است، اضافه کار ضرورت 
می یابد. پس فوق العاده اضافه کار باید در نقطه تالقی خدمت به 
مردم داده شود. کارمند در چنین شرایطی باید بداند که انجام کار 
مردم ضروری است و اگر کار مردم انجام شد، اضافه کار می گیرد 
نه اینکه اضافه کار در ستاد وزارت خانه ها پرحجم داده شود و در 
شهرستان 20-30 ساعت در نظر گرفته شود. این اشکال و نقص 
مردم  حقوق  رعایت  در  را  آن  ثمره  که  است  خدمت  جبران  در 
می توان دید. پس فوق العاده هایی در قانون، دیده شده است؛ اما 
نیاز است این فوق العاده ها به شکلی تدبیر و اعمال شود که نتیجه 
آن بهبود خدمت رسانی به مردم باشد. اگر اضافه کار در سیستم 
دولت اصالح شود، بخش زیادی از مشکالت دولت حل می شود. 
این که چه کسی باید اضافه کار بگیرد، منطق داشته باشد. کسی 
کار  کسی  چه  می کند.  اضافه تری  کار  که  بگیرد  کار  اضافه  باید 
اضافه تری می کند؟ کسی که به خدمت به مردم نزدیک تر است 
و بعد این نزدیکی ایجاب می کند که کار بیشتری انجام دهد تا 
مردم راضی باشند. مثاًل در ثبت احوال شهرستانی که آمار زاد و 
ولد زیاد است و برای انجام کار مردم نیاز است بیشتر از وقت اداری 
بمانید، باید مطمئن باشید اگر بیش از وقت اداری ماندید هر چقدر 
ماندید، اضافه کار پرداخت می شود؛ پس می مانید. نیازی به شغل 
دوم نخواهد بود. وقتی این جبران خدمت انجام نشود، بیشتر از 
ساعت اداری نمی مانید، مگر وجدان کاری ویژه ای، تعهد به مردم 

و حس نوع دوستی و غیره داشته باشید و بمانید. 
نحوه پرداخت پاداش نیز نیازمند اصالحاتی است. پاداش را باید 
چه کسی بگیرد؟ برخی سازمان ها وضعیت مالی بهتری دارند و 
به همه کارانه می دهند. در چنین وضعیتی، بین فردی که به مردم 
می دهد،  ارائه  کمتری  خدمت  که  کسی  با  می دهد  ارائه  خدمتی 
و  شده  داده  جهت  فوق العاده ها  است  الزم  پس  نیست.  فرقی 

مهندسی مجدد صورت گیرد.
-    لطفاً بفرمایید اصالح نظام پرداخت چگونه منجر به افزایش سالمت 

اداری و پیشگیری از فساد، خواهد شد؟

چرا  است.  رشوه  گرفتن  اداری  نظام  در  فساد  مصادیق  از  یکی 
کارمند این کار را می کند؟ آیا خوشش می آید که این کار را انجام 
می دهد؟ قطعاً این نیست. من معتقد هستم که حتماً اتفاقی افتاده 
که این کار را انجام می دهد. شاید بیش از نیمی از سالمت اداری 
در گرو منطق پیدا کردن و ایجاد عدالت در پرداخت به کارکنان 

است. اگر کارمندی که در خط مقدم خدمت به مردم است، بداند 
جبران  را  آن  اداری،  سیستم  وقت،  صرف  و  تالش  هر  ازای  به 
می کند، پس به چیزی که در دست دیگران است نگاه نمی کند. 
مثاًل کارمندی که 100 ساعت اضافه کار مانده  است و دولت 30 
ساعت بیشتر به او پرداخت نمی کند و این رویه به مدت یک سال 
20هزار  اگر  ساعت.   840 می شود  ساعت   70 12ماه،  یابد،  ادامه 
تومان هم مبلغ پرداختی برای اضافه کار باشد، مجموعاً حدود 16-
17 میلیون تومان کسری پرداخت، خواهد بود. حال فرض کنید، 
شب عید است و کارمند قصد خرید برای خانواده دارد و می بیند 
17 میلیون از دولت طلبکار است. اگر ارباب رجوع به او گفت که 
شما این کار را برای من فوق برنامه انجام بده، من هم هزینه آن 
را پرداخت می کنم، امکان اینکه وسوسه شود خیلی بیشتر است تا 
اینکه شما 100 ساعت اضافه بر ساعت کاری مانده اید و سیستم 
به شما 110 ساعت اضافه کار داده است. یعنی بیشتر جبران کرده 
است، پایان سال هم پاداش عملکرد داده  شده است و به افرادی 
که در نقطه عملیاتی اصلی، خدمت می کنند، پاداش بیشتری داده 
شده است، مثاًل 10میلیون هم به حساب او واریز شده است. در 
چنین شرایطی اگر ارباب رجوعی درخواست کار فوق العاده کرد، 
اداری  سالمت  اینجا  قطعاً  است.  کمتر  کارمند  تحریک پذیری 
تضمین می شود. لذا من معتقد هستم که بیش از نیمی از سالمت 

اداری در گرو عدالت و رفع تبعیض در نظام پرداخت است.
نیمه دیگر سالمت اداری نیز با آگاهی مردم از حقوقشان فراهم 
می شود. مردم وقتی به دستگاهی مراجعه می کنند گمان می کنند 
اگر کارمندی بیشتر وقت می گذارد، به او لطف می کند نه اینکه 
وظیفه اوست. پس می خواهد برای کارمند، جبران کند. در حالی 
که اگر از حقوق خود آگاه باشد و بداند وظیفه کارمند انجام کار 
ارباب رجوع است کمتر در پی جبران خدمت بر خواهد آمد. چون 
می داند، طلبکار شما است. حقوق مردم یعنی اینکه مردم طلبکار 

ما هستند. 
بنابراین با ضابطه گذاری قسمت زیادی از مسئله حل خواهد شد. 
البته ضابطه گذاری باید تشویقی باشد تا تنبیهی. امیرالمومنین در 
این زمینه می فرمایند: «گنهکار را با پاداش دادن به نیکوکار (تنبیه 

کن و) از گناه بازدار»، (اُْزُجِر الُْمِسيَء بَِثَواِب الُْمْحِسِن).
را  می کند  کار  خوب  که  کسی  داریم،  تنبیه  و  تشویق  مدل  یک 
تشویق و فردی که خوب کار نمی کند را تشویق نکن. همین که 
تشویق نمی شود برای او کافی است. لذا اگر سیستم عملکرد را 
الزم  و  می شود  حل  مشکل  از  قابل توجهی  بخش  کنید،  اصالح 
نیست سلبی یا توبیخی باشد. وقتی فردی کارمند شما است باید 
با او طوری کار کنید که او هم یاد بگیرد. اگر حتی در یک جایی 
خطا کرد، باید مسیر هدایتی شما طوری باشد که او را به مسیر 
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درست بازگرداند. نه اینکه برچسب متخلف به او زده شده، در پرونده 
درج شود و تا آخرین روز کاری، این برچسب همراه او باشد. این 
مسیر یادگیری و رشد کارمند نیست. به نظر می رسد اگر ما روی 
مدل های ایجابی تشویق و پاداش دهی تمرکز کنیم بهتر می توان 

سالمت اداری ایجاد کرد.
وقتی در نظام اداری تفاوت بین فردی که کار می کند با فردی که 
معرض  در  اداری  سالمت  نمی شود،  گرفته  نظر  در  کند،  نمی  کار 
با  برخورد  مواجهه و  شرایطی  در چنین  می گیرد.  قرار  خطر جدی 
یکسان  پرتالش  و  پاک دست  کارمند  با  کم کار  و  متخلف  کارمند 
است. اما اگر در سازمانی ببینید فردی وجود داشته باشد که تخلف 
تشویق  سیستم  در  می کند  کار  خوب  که  فردی  ولی  می کند، 
می شود، عرصه برای فردی که بد کار می کند یا فردی که تخلف 
می کند، تنگ تر می شود. سالمت اداری وقتی محقق خواهد شد که 
عرصه برای فرد کم کار و متخلف، تنگ شود. این امر همیشه الزم 
نیست سلبی باشد، باید ایجابی باشد. اینجا فرهنگ سازمانی فرد 
کم کار و متخلف را پس می زند. مثل شرایطی که بدن سالم است و 
معده، چیزی که خوب نیست را پس می زند و در مقابل مسمومیت 
واکنش نشان می دهد. سیستم اداری هم باید به همین شکل باشد؛ 
فرهنگ سازمانی در برابر نخراشیدگی و عدم سالمت واکنش نشان 
دهد و به کارمندی که رشوه می گیرد نه بگوید. نه اینکه وقتی رشوه 
گرفت، بگویند حق او است، چون به او حقوق نمی دهند. اگر این 
اتفاق بیفتد یعنی سیستم بیمار است. فرهنگ سازمانی باید بخشی 
و  توبیخی  بخشنامه های  نه  کند  تامین  را  اداری  نظام  سالمت  از 
که  می مانند  باقی  هم  حداقلی  افراد  تعدادی  البته  کننده.  محدود 
اصالح نمی شوند و نیازمند برخورد سلبی است. این گونه افراد در 

نظام اداری خیلی کم هستند.
-   همان گونه که مستحضرید برنامه های اصالح نظام پرداخت و استقرار 
عدالت در نظام جبران خدمات جزو اهداف دولت های قبلی نیز بوده 
است. علی رغم تاکید بر نظام هماهنگ پرداخت، باز شاهد مستثنی 
شدن دستگاه های بسیاری هستیم که نشان از عدم موفقیت در استقرار 
کامل برنامه های مورد نظر است. به نظر شما در استقرار برنامه جدید و 

مهندسی مجدد نظام پرداخت با چه مشکالتی مواجه هستید؟

نمی توان  شبه  یک  را  آن  است،  همیشه  شدن  مستثنی  مشکل 
در  وقتی  دارد.  زمینه وجود  این  در  مهم  نکته  اما دو  کرد.  برطرف 
داشته  اقناع کننده  منطق  باید  می کنیم  صحبت  اداری  نظام  مورد 
که وقتی دستگاهی خواست مستثنی شود و  این دلیل  به  باشیم. 
قصد مخالفت با آن را داشتیم، این برحسب مبنایی منطقی باشد که 
هم وجدان و عقل می پذیرند و هم شدنی است. وقتی گفته می شود 
کار مشابه در کل نظام اداری باید پرداخت مساوی داشته باشد؛ به 
هر فردی که بگویید، می پذیرد. فرقی نمی کند که شما در وزارت 

نفت یا علوم یا ارشاد یا وزارت گردشگری هستید. در هر کدام از 
این ها کارشناس امور اداری هستید، یک کار مشخص دارید. پس 
چرا باید دریافتی، متفاوت باشد؟ اگر کار خاصی انجام می دهید، کار 
در  فردی  هیچ  که  خاصی  کار  اگر  کنید.  اثبات  باید  را  خود  خاص 
کشور توان ایفای آن را ندارد، انجام می دهید، پس از آن که اثبات 
شد، باید پرداخت ویژه تری داشته باشد، حتی اگر در یک سازمان 
متصدی  یک  قانونی  پزشکی  سازمان  در  تشریح  اتاق  مثاًل  باشد. 
جسد،  آوردن  مانند  خاصی  کارهای  باید  تشریح  متصدی  دارد. 
تشریح آن و جمع آوری مجدد آن را انجام دهد. کار او با فردی که 
در بخش شستشوی متوفی کار می کند متفاوت است. اینها وظایفی 
استدالل  این گونه  نیست.  آن  انجام  به  حاضر  کسی  هر  که  است 
زندان بانی،  زندان ها،  سازمان  در  می گوییم.  منطقی  مبنای  را، 
آن را انجام دهد، پس  شغلی است که هر فردی حاضر نمی شود 
باید فردی که آن کار را انجام می دهد، پرداختی ویژه ای هم داشته 
باشد. این ها شغل های خاص هستند، ولی چرا باید کل یک سازمان 
از  برخی  شدن  مستثنی  منطقی،  مبنای  ارایه  با  کنیم؟  مستثنی  را 
مشاغل و پست های سازمانی، مورد قبول است. در کل نظام اداری 
مستثنی  دلیل  ارایه  با  می توانند  دارند  وجود  پست هایی  چنین  اگر 
شوند. اما نمی توان کل دستگاه را مستثنی کرد. فلسفه فوق العاده ها 
هم همین بوده است؛ اما چون خوب طبقه بندی انجام نشده است 

این فوق العاده ها هم اثرگذاری مناسب را نداشته است.
باید  شود،  انجام  دلیل  ارایه  با  شدن  مستثنی  باید  براینکه  عالوه 
شود.  داده  راهکار  دارند  خاص  اقتضائات  که  دستگاه هایی  به 
ارایه  بدون  و  دارد  شدن  مستثنی  درخواست  قانونی  پزشکی  مثاًل 
پیشنهاد، درخواست رد شود. چه می شود؟ آن سازمان چون مشکل 
پی  در  خود  دهد،  انجام  به درستی  را  محوله  امور  نمی تواند  و  دارد 
رفع مشکل خواهد رفت. بنابراین، اول باید منطق داشت، در غیر 
نمی افتد.  اتفاق  تفاهم  و  کرد  صحبت  اصاًل  نمی توان  این صورت 
داشته  راهکار  پرداخت،  نظام  و  خدمات  جبران  نظام  در  باید  دوم، 
باشیم که اگر سازمانی شرایط ویژه ای داشته باشد، سازمان اداری 
اینکه  به جای  کند.  لحاظ  او  برای  را  اقتضایی  بتواند  استخدامی  و 
دستگاه ها با مقررات خاص داشته باشیم، دستگاه با فوق العاده  های 
خاص را تعریف کنیم. برای این فوق العاده های خاص، ابتدا توسط 
دستگاه متقاضی، در شورای حقوق و دستمزد، خاص بودن شغل، 
شغل  آن  برای  فقط  خاص  فوق العاده  شد،  اثبات  اگر  شود؛  اثبات 
باید  سازمانی  پست  که  شغل  نه  معتقدیم  حتی  که  شود  تصویب 
بدین شکل دارای فوق العاده خاص شود. مثاًل سازمانی دارای هزار 
پست سازمانی است. شاید 20 عنوان از پست ها شرایط خاص داشته 
باشند، آن ها باید مصوبه بگیرند و حقوق بیشتری دریافت کنند. در 
برانگیخته  پست،  آن  تصدی  برای  افراد  که  است  شرایطی  چنین 
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می شوند. افراد در صورتی که صالحیت احراز آن پست را داشته 
باشند و آن پست ها خالی باشد، می توانند در آن پست قرار گیرند. 
در حال حاضر، اکثریت افراد برای دستیابی به امتیازات ویژه، به 
آن  کل  چون  هستند،  شده  مستثنی  دستگاه  آن  به  رفتن  دنبال 

دستگاه پرداخت بیشتری دریافت می کند، که این غلط است.
ولی اگر آن را پست کردید، حتی شغل هم نه، چون شغل گستره ای 
معنادار  تنظیم گری  برای  مانعی  که  دربرمی گیرد  را  پست ها  از 
در بین آن مشاغل است. وقتی که این استثناء در سطح پست 
تعریف شود، یا باید زندانبان شوید یا متصدی تشریح، تا بتوانید 
زیرساختی  باید  قانون  اینجا  شوید.  برخوردار  ویژه  فوق العاده  از 
داشته باشد که بتواند این پرداخت را انجام دهد. در حال حاضر، 
شود.  اصالح  باید  که  دارد  وجود  مدیریت  قانون  در  خالءهایی 
یکی از این اصالحات همان طور که گفته شد، تصویب فوق العاده 
مشاغل خاص یا پست های خاص به جای فوق العاده دستگاه های 
خاص است. حتی این پرداختی ممکن است صددرصد دریافتی ها 
باشد. مثاًل اگر فردی در این پست های خاص، 10 میلیون تومان 
دریافت می کند، 20 میلیون تومان دریافت کند، اشکالی ندارد. 
شدن  اجرایی  برای  را  زمینه  دو  هر  راهکار،  و  منطق  بنابراین، 
شدن  مستثنی  راه  و  کرده  باز  برنامه  استقرار  و  جدید  اصالحات 
است،  پیگیری  نیز  مهم تر  همه  از  بست.  خواهد  را  دستگاه ها 
را  کار  باید  که  است  جایی  استخدامی  و  اداری  سازمان  باالخره 
اگر  حتی  نکنید،  پیگیری  را  خوبی  ایده  و  کار  هر  کند.  پیگیری 
مصوبات خوب هم از آن بگیرید، اجرا نمی شود. فردی، سازمانی 

یا سازوکار رسمی الزم است تا نتیجه حاصل شود. 
- با توجه به تاکیدی که بر اصالح نظام پرداخت و پررنگ کردن 
برای  فرایندهای شفافی  آیا  نقش عملکرد در آن وجود دارد، 

ارزیابی عملکرد پیش بینی شده است؟

عملکرد  آن  مهم ترین  که  است  ارکانی  بر  مبتنی  پرداخت  نظام 
است؛ نه اینکه بقیه مهم نیست. اگر روش خوب عملکردسنجی 
دلیل،  همین  به  برمی خورد.  مشکل  به  کار  کل  باشیم،  نداشته 
معتقد هستیم، جهت گیری کلی به جای اینکه مدرک تحصیلی 
باشد، عملکرد است. در صالحیت ها یا شایستگی های فردی یا 
گیرد،  قرار  مالک  تحصیلی،  مدرک  اینکه  به جای  شاغل،  حق 
صالحیت حرفه ای مبنا قرار می گیرد. مهارت های انجام کار است 
که مبنای نظام پرداخت قرار می گیرد که متاسفانه در آن خیلی 
ضعف داریم. اگر این عامل را مبنا قرار دهیم، هم همه عوامل 
آن  در  که  داده اید  اجازه  هم  و  نکرده اید  عامل  یک  به  منوط  را 
عامل اصلی یک مقداری تدقیق و روش سازی و فرایندسازی رخ 
دهد. نظامات سنجش عملکرد بهینه شود. این کاری است که 

ما معتقد هستیم باید انجام شود. اقدامات خوبی هم تاکنون در 
کشور انجام شده است و ارزیابی از عملکرد دستگاه های اجرایی 
داشته ایم. اما اشکال شیوه ارزیابی عملکرد، این است که به کار 
که  رتبه ای  اگر  است.  نخورده  گره  کارمند  مزایای  و  حقوق  و 
سازمان در جشنواره شهید رجایی می گیرد در کاهش یا افزایش 
کارکنان  دغدغه  تمام  باشد،  دخیل  سازمان  آن  کارکنان  حقوق 
کارهایی  این  بود.  خواهد  سازمانی  عملکرد  بهبود  سازمان،  آن 
است که تاکنون انجام نشده و این ارتباط را برقرار نکرده است 
و سختی هایی هم دارد و دقت هایی هم الزم دارد و مدل هایی را 
باید ساخت و بومی سازی کرد. باید مدل های متناسب با وظایف 
تخصصی دستگاه ها ساخته شود، این ها همه سر جای خود، ولی 
آن چیزی که تحت عنوان کارانه از آن یاد می شود، همین بوده 
خصوصی،  بیمارستان  در  درمان،  و  بهداشت  بخش  در  است. 
رویه به این شکل است که هرچه مریض بیشتری بگیرد، درآمد 
پرداخت  هزینه  می آید  که  مریض  داشت،  خواهد  هم  بیشتری 
می کند. این هزینه، سهم بندی می شود. پزشک، پرستار، بهیار و 
تمام کسانی که دخیل بوده اند، این ها سهم می برند. نتیجه چنین 
رویه ای، آن است که بیمار تکریم خواهد شد. چون می دانند در 
از پذیرش تا جراحی،  آنها هم تأثیر دارد. تمام بخش ها،  حقوق 
آنها  پرداخت  میزان  در  می دانند  چون  می کنند،  تکریم  را  بیمار 
اثرگذار است. این ساده ترین اتفاقی است که باید بیفتد. البته همه 
چیز هم پول نیست، اما این حداقل ارتباط، باید برقرار شود. اگر در 
نظام اداری این ارتباط برقرار شود، حال می توان کارانه داد. کارانه 
یعنی نتیجه عملکرد همه در افزایش بهره وری و سود. بخشی از 
سود به همه پرسنل به تناسب اثرشان در عمل باز می گردد. ما 
چنین نظاماتی را به ویژه در بخش عمومی که به مردم خدمت داده 
می شود هنوز خوب طراحی نکرده ایم که الزاماً هم زیاد سودآور و 
ملموس نیست. این خدمات عمومی که داده می شود سنجش و 
ایجاد ارتباط میان عملکرد و ارزیابی و غیره، پیچیدگی های خاص 

خود را دارد که البته نظام اداری باید برای آن وقت بگذارد.
-   با توجه به تاکیدی که بر میزان و نوع صالحیت ها و مهارت های 
حرفه ای کارکنان و مرتبط بودن این صالحیت ها و شایستگی ها 
با عملکرد در نظام پرداخت وجود دارد، آیا متناسب با این تاکید، 
اصالح و تغییری در نظام آموزش کنونی کارکنان دولت، به ویژه 

روش و محتوی آموزش پیش بینی شده است؟

همین طور است. وقتی که از صالحیت حرفه ای صحبت  دقیقاً 
می شود، باید این صالحیت ها، آموزش داده شود. چه چیزی را 
می خواهید آموزش دهید؟ در حال حاضر آموزش های کارکنان 
حرفه ای  صالحیت  توانستید  که  وقتی  است.  کلی  بسیار  دولت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

https://jasr.smtc.ac.ir/article-1-171-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده -  زمستان 1400 154

کارکنان را از رتبه 1 به 2 ببرید، این یعنی آموزش خوب و مناسب. 
چه  کند  شرکت  دوره  در  می خواهد  که  کارمندی  دیگر،  سوی  از 
وضعیتی دارد؟ در حال حاضر کارکنان برای ارتقاء، خود را مجبور 
به شرکت در دوره می دانند. اما اگر کارمند به این نکته پی ببرد که 
برای ارتقاء، اواًل باید مهارت داشته باشد، ثانیاً، بفهمد که می تواند 
آموزش  مرکز  که  شد  متوجه  ثالثاً،  و  دهد،  ارتقاء  را  مهارت  این 
می تواند مهارت او را ارتقاء دهد، باعث می شود که فرد حاضر شود 
صالحیت های  آموزش،  مرکز  تا  کند  هزینه  خود  درآمد  محل  از 
حرفه ای او را ارتقاء دهد. مثل کالس کنکور که افراد حاضر هستند 
در  کالس  این  محتوای  است  ممکن  می دانند  چون  کنند،  هزینه 
آزمون کنکور به کار آید. یا در مورد گواهینامه حرفه ای می گویند 
برای  خود  فرد  است.  الزم  حرفه ای  و  فنی  یک  شماره  گواهینامه 
تهیه آن تالش می کند و بابت آن پول هم می دهد. به این دلیل که 
باید صالحیت حرفه ای و مهارت (مثاًل کار با کامپیوتر) داشته باشد. 
ما در نظام آموزش کارکنان کمتر برای مهارت ها وقت گذاشته ایم. 
اگر بیشتر به آن توجه شود، آموزش جایگاه خود را پیدا می کند و به 
عملکرد جهت می دهد. رضایت فردی که به عنوان کارمند در دوره 
آموزشی شرکت می کند نیز افزایش می یابد، چون شرکت در این 
افزایش مهارت و در نتیجه اعتماد به نفس او در  دوره هم باعث 
انجام وظایف شغلی شده است و هم در آزمون سنجش مهارت ها 
که شرکت کرد، سطح او یک رتبه باالتر رفته و می تواند گواهینامه 
مهارت های نوع دوم را بگیرد. به دنبال آن، پرداخت حقوق او نیز 

افزایش پیدا می کند. 
-  آیا در کارگروه های اصالح و بررسی نظام پرداخت، نقشی نیز برای 

مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر گرفته شده است؟

بله، االن بحث های جدی برای آموزش داریم. البته هنوز در مراحل 
اولیه است تا برسد به این که چگونه می توان نظام آموزش را تغییر 
داد، چون نظام آموزش یکی از نظام های پایه ای و پشتیبان حرکت 
نظام اداری است. ابتدا باید مدل حرکت طراحی شود تا مشخص 

گردد چه پشتیبانی هایی مورد نیاز است.
• در پایان اگر در این زمینه، نکته ای مدنظرتان است، بفرمایید.

است.  مبانی  و  جهت گیری  بیشتر  کردم  عرض  من  که  نکاتی 
پررنگ  عملکرد  که  است  این  ما  جهت گیری  نیست.  ایده آل ها 
شود. خیلی  از موارد هم، حرف جدیدی نیست که بگوییم که حرف 
تصمیم گیری  است.  نکرده  کشف  تاکنون  کسی  و  است  جدیدی 
استراتژیک حذف گزینه ها نیست، انتخاب گزینه بهتر و تکیه بر آن 

است و از آن به عنوان اهرم استفاده می شود. اینجا هم همین طور 
است. ما می گوییم که عملکرد باید جهت گیری اصلی نظام پرداخت 
باشد. این امر، لوازمی دارد و یکی از لوازم جدی آن، این است که 
مدیران  بدنه  اگر  شود.  همراه  آن  با  کشور  اجرایی  مدیران  بدنه 
کشور را نتوانید هماهنگ کنید، چه کسی می خواهد این عملکرد  
را بسنجد، مدیریت کند و ارتقاء بخشد؟ لذا یک همسوسازی و یک 
گفتمان سازی در بدنه کارکنان دولت، باید اتفاق بیفتد. این نیست که 
فقط قانون عوض شود و حقوق افزایش یا کاهش یابد. باید کنشی 
امر،  این  گیرد.  صورت  رفتار  در  تغییری  و  شود  ایجاد  کارکنان  در 
نیازمند فرهنگ سازی است. هم رکن مدیران به عنوان یک رکن 
جدی باید پس از توجیه، همراه شود و در نقش پشتیبان قرار گیرد 
و هم بدنه اداری کشور در قالب فرهنگ جدید سازمانی به صورت 
مطالبه گری فرهنگی، با این تغییرات، همراه شود. من به یاد دارم در 
گذشته که بانک می رفتید سیستم شماره دهی نبود. االن خوبی این 
سیستم آن است که شما می فهمید که حداقل دو ساعت در صف 
هستید پس مدیریت زمان می کنید. قباًل در بانک به دنبال صف 
کوتاه تر بوده ایم، بعد می دیدم درست است که صف کوتاه تر است؛ 
اما نفر جلویی 10 تا کار هم زمان دارد. زمان را نمی شد مدیریت کرد 
و موجب استرس بود. حال پس از گرفتن نوبت متوجه می شویم که 
30 نفر در نوبت هستند، باتوجه به متوسط سرعت راه اندازی کار 
هر شماره می توان زمان تقریبی انتظار خود را مشخص نمود. این 
در حالی است که در سیستم قبلی که باید در صف منتظر بودیم، 
سرعت انجام کار توسط متصدی بیشتر بود، چون فشار و استرس 
مطالبه گری ارباب رجوع به او بیشتر بود و به این صورت نبود که 
متصدی هر کاری می خواهد، انجام دهد. به این دلیل که به محض 
اینکه کاری را انجام می داد، فرد بعدی منتظر بود. اینجا باید فرد 
مهارت چندپیشگی را می داشت که چند کار را با هم انجام دهد. 
این نکته مهمی است که حواسمان باشد که در مقام بهینه سازی 
و افزایش رضایت مردم، بهره وری مغفول واقع نشود. مردم راضی 
هستند، ولی نه به دلیل بهره وری، به دلیل مدیریت زمان و شفافیتی 
این  نکته  دارد.  معطلی  ساعت  یک  می داند  است؛  شده  ایجاد  که 
است که ما بهره وری را ایجاد نکرده ایم که سرعت هزینه کاری 
که توسط کارمند انجام می شود و خدمتی که به مردم ارائه می شود 
کاهش پیدا کند. خیلی باید به این نکته دقت کرد،که رهزن نشود. 
لذا رضایت مردم اتفاق خوبی است؛ اما حواسمان باشد که بهره وری 

هم مهم است و هر دو با هم مورد توجه قرار گیرد.
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