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پیامدهای پیشبینینشده نظامهای سنتی حقوق و مزایا در کشور
اقدامهای هدفمند در حوزه علوم انسانی و سیستمهای اجتماعی ،همیشه به کارکردهای آشکار ختم نمیشود و در مواقعی ،پیامدهای
پیشبینینشده و غیرمنتظره به بار میآورند .در عالم انسانی ،همیشه نیتهای خوب ،پیامدهای خوبی در پی ندارند .در دهه گذشتته،
گزارشهای مختلفی (شاید با روش غیرمعتبر) درباره میزان ساعت کار مفید در ایران ارائه شده که نشان میدهد ،میانگین کار مفیتد
 ۷دقیقه ۲۲ ،دقیقه ۴۰ ،دقیقه و  ۱۲۰دقیقه در یک روز کاری است .شاید همه این محاسبات معتبر نباشتد یتا بتا درجتهای از خطتا
همراه باشد؛ ولی بر اساس تجربه روزمره کارکنان در بخشهای خصوصی و دولتی ،درجهای از صحت در این گزارشها وجتود دارد
و ساعت کاری مفید در کشور پایین است .عدهای ساعت کاری مفید پایین و بهرهوری اندک منتاب انستانی را بته ینتیتک ایرانیتان
نسبت میدهند که ریشه تاریخی دارد و در افکار بزرگانی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی هم نمایان شده است.
نتتتیادی پدیتتتد آیتتتد انتتتدر میتتتان
زدهقتتتتان و ترکتتتتان و از تازیتتتتان
همتته کارهاشتتان بتته بتتازی بتتود۱
نه دهقان نته تترک و نته تتازی بتود
ولی این سؤال مطرح میشود که چرا ایرانیان در خارج از ایران بهرهوری بیشتر و عملکرد مطلوبی دارند .برای پاست بته ایتن
سؤال میتوان عوامل متعددی را برشمرد؛ اما یکی از دالیل اصلی را باید در فرهنگ عملکردمحوری جستوجتو کترد کته یکتی از
مبانی اصلی شکلدهنده این فرهنگ نیز ،نظامهای پرداخت منطقی و عملکردمحور است؛ وگرنه ،ینتیک ایرانیتان مشتکلی نتدارد و
بهرهوری مناب انسانی ایرانی باالست .در عمل ،بین مسائل واقعی کشور و عملیات واقعی نهادهتای مستلول فاصتله بستیار زیتادی
وجود دارد .بر اساس گزارش ،در پنج سال اخیر ،از بین  5۴۱سازمانی که بر اساس مدل  3۴۰۰۰خود را ارزیتابی کتردهانتد ،یکتی از
موضوعات مهم کشور در دهه اخیر ،مسلله احساس بیعدالتی در پرداختها بوده که با مفهوم غیرتخصصی حقوقهای نجتومی بته
اوج خود رسیده است .اما سؤال جدی این است که در دهه گذشته ،نهادهای مسلول (وزات تعاون ،کار و رفتاه اجتمتاعی و ستازمان
اداری و استخدامی کشور) ،در عمل چه تغییری در سیستمهای پرداخت انجام دادهاند؟ در اکثتر ستازمانهتای دولتتی و خصوصتی،
نظامهای پرداخت امروز با  3۰سال قبل تفاوتی ندارد .در ادامه ،مشکالت اصلی نظام جبران خدمات کشور تشریح شده است.


مدرکگرایی :یکی از دالیل اصلی فروش مقاله و کتاب در میدان انقالب تهران ،سیستم جبران خدمات سازمانهای دولتتی
و شرکتهای خصوصی است .خطای بزرگ جامعه ایران در  5۰سال گذشته ،این بوده است که دانش را معادل مدرک فتر
میکند و معتقد است که مقیاس دقیق سنجش دانش افراد ،مدرک تحصیلی آنهاست .دانش الزاماً معادل مدرک ،گواهینامه و
دوره آموزشی نیست .بهصورت طبیعی ،انتظار میرود که فرد با مدرک کارشناسی ارشد از فرد دیگر بتا متدرک کارشناستی در
همان رشته ،دانش بیشتری داشته باشد؛ ولی تجربه روزمره ،نشان میدهد که نقیض این گزاره در سازمانها بسیار زیاد استت؛
بنابراین مدرک ،معیار مناسبی برای پرداخت عملکردمحور ،عادالنه و انگیزاننده نیست .درنتیجه ،منطق مدرک بترای پرداختت
اشتباه است و بهطور مسلم ،نتیجه آن هم اشتباه است.



سابقهمحوری :دومین خطای بزرگ در این زمینه طی دهههای گذشته ،این است که تجربه کار ،معادل سابقه فر

شده و

با سالهای خدمت سنجیده میشود .بهطور کامالً منطقی ،انتظار میرود که فردی با سابقه ۲۰سال ،تجربه متنوعتر ،مفیتدتر و
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .۱در برخی نس  :سخنها به کردار بازی بود.

سخن سردبیر :پیامدهای پیشبینینشده نظامهای سنتی حقوق و مزایا در کشور  /قلیپور

2

ارزشمندتر از فردی با سابقه  ۱۰سال در شغل مشابه داشته باشد؛ اما سازمانها مملو از کارکنانی است که با سابقه کم ،تجربته
ارزشمندتری از همکار با سابقهتر خود دارند و در عمل کارایی و بهره وری بیشتری را نشتان متیدهنتد .تردیتدی نیستت کته
یکسری از وییگیهای اصیل انسانی فقط و فقط با گذشت زمان به صورت اکتسابی بهدست میآیند و نمتیتتوان آنهتا را در
زمان کمتر و با شتاب در فرد ایجاد کرد؛ ولی الزاما سابقه بیشتر بهمعنای تجربه بیشتر نیست؛ هرچند ممکن استت در متواردی
چنین باشد؛ بنابراین منطق سابقه برای پرداخت اشتباه است و بهطور مسلم نتیجه اشتباهی به بار میآورد.


قانونزدگی :قانون در دنیای مدرک قابل احترام است؛ هرچند اخالق از آن واالتر است .در بسیاری از ستازمانهتا ،دغدغته
اصلی طراحان نظامهای پرداخت ،رعایت قوانین است و به طراحی نظام عادالنته ،انگیزاننتده ،رشتددهنده و شتفا  ،تتوجهی
نمیشود .تمام تالش طراحان این است که در صورت شکایت فرد از حقوق و مزایا ،سازمان در دادگاه محکوم نشتود .رعایتت
قانون حداقل نیازمندی یک سیستتم پرداختت استت ،نته حتداکثر آن .شتایان ذکتر استت کته بستیاری از بخشتنامههتا کته
دستورالعملهای اجرایی را برای سازمانها تعیین کرده است ،بر خال قانون مصوب است .این نتوع سیستتم پرداختت ،فقتط
نیازمندی سازمانهایی با مشاغل سادۀ غیرماهر را فراهم میکند ،نه سازمانهای بزرگ و استارتاپهتای مشتاغل پیییتده بتا
تکنولوییهای پیشرفته؛ بنابراین منطق صر رعایت قانون برای پرداخت اشتباه است و بهطور مسلم موجب خروج نخبگان و
شاغالن حرفهای از سازمان میشود.



یکساننگری :در واکنش به پدیده غیرتخصصی حقوقهای نجومی کشور ،تفکر پرداختهای یکسان به همه ،تشدید شتده
است و این موضوع با پرداخت عادالنه متراد فر

میشود .بهطور قط  ،پرداخت یکسان بهمعنای پرداخت عادالنه نیست و

برعکس کامالً ناعادالنه است .در واکنش به این مسلله ،سقف حقوق متداول شده و برای سازمانها نارضتایتی زیتادی ایجتاد
کرده است و در بعضی سازمانها حقوق کارشناسان با مدیران یکسان شده است .با تفکر متداول در کشور و نزدیککردن کف
و سقف حقوق بهنام عدالت ،روند خروج نخبگان از سازمانها و بهطور کلی کشور ،تشتدید شتده و در متواردی نیتز بته بتروز
رفتارهای غیراخالقی منجر خواهد شد؛ بنابراین منطق یکساننگری برای پرداخت اشتتباه استت و بتهطتور مستلم بته ختروج
نخبگان و استعدادها از سازمان میانجامد.
راهحل علمی و عملی

راهکار کاربردی برونرفت از این معضل ملی ،طراحی نظامهای پرداخت منطقی ،عادالنه ،انگیزاننده ،رشتددهنده و شتفا  ،در کنتار
رعایت قوانین است .توصیه میشود که در طراحی سیستمهای پرداخت ،حتماً چهار عامل زیر مدنظر قرار گیرد تا به ایجتاد انگیتزه،
رشد بلندمدت ،ارتقای افقی و عمودی ،رضایت کارکنان ،ایجاد احساس برابری درونی (پرداخت حقتوق عادالنته در داختل ستازمان
نسبت به همدیگر) و برابری بیرونی (پرداخت حقوق عادالنه نسبت به بقیه سازمانهای مشابه) و افزایش بهرهوری آنها در راستتای
تحقق اهدا و استراتییهای سازمان منجر شود .مدل جام جبران خدمات ،در قالب چهار عامل است که به اصتطالح  4Pنامیتده
میشود .عوامل پرداخت عبارتاند از :شغل ،شخص ،عملکرد و عضویت .در ادامه هر یک از عوامل بهطور خالصه تشریح میشود.
شغل ( :)Positionهد از پرداخت به شغل ،پرداخت عادالنه به کار برابر است .بر حسب این عامل ،مشاغل استراتییک ،مهمتر و
حساستر ،از پرداخت بیشتری برخوردارند .در مدل چهار عاملی ،عامل اول تعیینکنندۀ حقوق و مزایا ،شغل استت .بتر ایتن استاس،
هرچه شغل در سازمان اهمیت ،مسلولیت و حساسیت بیشتری داشته باشد ،از حقوق و مزایای متادی و معنتوی بیشتتری برختوردار
میشود .برای محاسبه گرید شغلی یا گروه شغلی ،از  ۲۰عامل (الزامات دانشی  3عامل بتا  ۲8۰۰امتیتاز ،مستلولیتهتای شتغل ۱۱
عامل با  5۱۰۰امتیاز ،کوششهای شغل  3عامل با  ۱۲۰۰امتیاز و شرایط کار  3عامل با  9۰۰امتیاز و در مجمتوع حتداکثر ۱۰۰۰۰
امتیاز) استفاده میشود و گرید شغلی همه مشاغل سازمان در قالب  ۲5گرید شغلی یا گروه شغلی تعیین میشود .گرید شغلی فرد تتا
زمان ارتقای عمودی در نمودار سازمانی ثابت است.
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شخص ( :)Personهد از پرداخت به شخص ،ایجاد انگیزه در کارکنان توانمندتر است .بر حسب این عامل ،اشخاص شایستهتر
و توانمندتر که در بلندمدت شایستگی و عملکرد خود را حفظ کردهاند ،از پرداخت بیشتری بهره میبرند .در مدل چهار عاملی ،عامل
دوم تعیینکننده حقوق و مزایا ،به شخص یا شاغل مربوط است .بر این اساس هرچه شخص توانمندتر ،متخصصتتر و شایستتهتتر
باشد ،از حقوق و مزایای مادی و معنوی بیشتری برخوردار میشتود .بترای محاستبه گریتد شخصتی یتا رتبته شتاغل ،از  5عامتل
(تحصیالت شخص با حداکثر  ۱۰۰۰امتیاز ،تجربیات شخص با حداکثر  3۰۰۰امتیاز ،عملکرد میان مدت شخص بتا حتداکثر ۴۰۰۰
امتیاز و فعالیتهای وییه با حداکثر  ۱۰۰۰امتیاز و برنامه توسعه فردی با حداکثر  ۱۰۰۰امتیاز و در مجمتوع حتداکثر  ۱۰۰۰۰امتیتاز)
استفاده میشود و گرید شخصی همه کارکنان سازمان در قالب  5مسیر پیشرفت حرفهای تعیین میشود .هر فرد در صورت داشتتن
عملکرد عالی در هر دو سال ( ۲۴ماه) میتواند یک گرید شخصی دریافت کند و به لحاظ ارتقای افقی یک گرید باالتر برود.
عملکرد ( :)Performanceهد از پرداخت به عملکرد ،تشویق عملکرد بهتر و نیل به اهدا عملکردی واحد و سازمان استت.
برحسب این عامل ،عملکرد بیشتر به پرداخت بیشتری میانجامد .در مدل چهار عاملی ،عامل سوم تعیینکنندۀ حقتوق و مزایتا ،بته
عملکرد کوتاهمدت (سه ماهه) مربوط است .بر این اساس ،هرچه عملکرد (ماهانه یا فصلی) شخص بیشتر باشد ،از پاداش یتا کارانته
مادی و معنوی بیشتری برخوردار میشود .برای محاستبۀ گریتد عملکتردی ،از روش ستهستطحی (ستازمانی ،واحتدی و فتردی) و
سهبُعدی (رفتاری ،شایستگی و نتیجهای) با حداکثر  ۱۰۰۰۰امتیاز استفاده میشود و گریتد عملکتردی همته کارکنتان ستازمان ،در
بازههای زمانی سهماه محاسبه و در پرداخت مدنظر قرار میگیرد .میانگین دو ساله امتیازهای عملکردی هر فرد در تعیین عامل دوم،
یعنی گرید شخصی مؤثر است.
عضویت ( :)Partnershipهد از پرداخت به عضویت ،تقویت روحیه عضویت و شراکت مناب انستانی استت .بتر حستب ایتن
عامل ،دریافت بعضی از مزایا برای همه افراد شرکت یکسان است .در مدل چهارعاملی ،عامل چهارم تعیینکنندۀ حقوق و مزایا ،بته
عضویت مربوط است .شغل مهمتر ،شخص شایستهتر و عملکرد بهتر در سه عامل اول مدنظر قرار میگیرد .انسانها فتار از گریتد
شغلی ،گرید شخصی و گرید عملکردی ،منزلت انسانی یکسان دارند و هر گونه جبران خدماتی که هدفش در نظتر گترفتن منزلتت
انسانی است ،در قالب عضویت و بهصورت یکسان انجام میشود .این عامل حداکثر  ۴۰۰۰امتیاز دارد و برای بیمه تکمیلتی ،هزینته
سالمت ،اعیاد ملی و مذهبی ،مراسم انقالبی ،حق اوالد و خواربار و مناسبتهایی از این دست ،بهصورت یکسان به همته کارکنتان
تعلق میگیرد .این عامل بر اساس الگوی ایرانی ت اسالمی پیشرفت است.
در بعضی سازمانها ،عالوه بر چهار عامل یاد شده ،فوقالعتاده مشتاغل استتراتییک (حیتاتی ،کلیتدی ،محتوری و ضتروری)،
فوقالعاده جذب و استعداد ،فوقالعاده منطقه و فوقالعاده نقش نیز استفاده میشود.
امید است با تحول منطق پرداخت از مدرکگرایی ،سابقهمحوری ،قانونزدگی و یکستاننگتری بته نظتام پرداختت عادالنته،
انگیزاننده ،رشددهنده ،شفا و عملکردمحور و قانونی ،شاهد بهرهوری بیشتتر منتاب انستانی در ستازمانهتا باشتیم .ایتن رونتد در
شرکتهای خصوصی کشور آغاز شده و با اجرای این نوع سیستم جبران خدمات ،نتایج بهتری حاصل شده است.
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