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  مقدمه
  

هـا   دولـت  یشـگ یاز اقدامات هم یکی يصالحات ادارا
 نیـ از انجـام ا  زیـ کشـور مـا ن  ). 1(اسـت   ایدر سراسر دن

مسـائل و   رانیـ ا ينظام ادار رایز ست؛ین ازین یب راتییتغ
هـا و   کـردن آن  دارد کـه برطـرف   ياریبسـ  يهـا  بیآس

ــاختن  ــس ــام جد کی ــنظ ــپو د،ی ــتلزم   ای ــد مس و کارام
در  یاساســ ينگرزدر قواعــد موجــود و بــا دنظریــتجد
 ). 2(موجود است  يهنجارها و نهادها هیکل

هـا   افراد جامعه و سـازمان  نیروابط ب نیاز مهم تر یکی
هـا در   که افراد به استخدام سـازمان  دیآ یبه وجود م یزمان
کارفرمـا و   نیحاکم بر روابط ب يادیز نیقوان). 3( ندیآ یم

 کننــده روابــط و برطـرف  کننـده  میکارمنـد اسـت کــه تنظـ   
 یاسـتخدام  نیقـوان  زیـ ن رانیـ در ا). 4(تفاهمات اسـت   سوء
روابط اسـت، کـه در طـول حـدود چهـار       نیا کننده نییتع

 راتییـ بـا تغ  گـذرد  یها م آن يو اجرا نیکه از تدو يا دهه
و  یجزئـ  راتییـ تغ. مواجه شده اسـت  يادیو اصالحات ز

 فیاعمال شده، باعث تضـع  نیشیپ يها که در سال یمقطع
 گــر،ید ياز ســو. قــانون شــده اســت نیــا یانســجام درونــ

انـد، بـه    ز از پوشش آن خارج شـده ین يمتعدد يها دستگاه
کــه در حــال حاضــر حــدود چهــارده نــوع قــانون  يطــور

 ).2(در کشور وجود دارد  یاستخدام

 يشـغل، برخـوردار   رشیهدف افراد از پذ نینخست
. اسـت  ایحقوق و مزا افتیدر گر،ید یو به عبارت يماد

 یتینارضـا  زش،یـ نبـود انگ  ،يکـار  از کـم  ینشمار فراوا
 ي جهیدر نت لیقب نیاز ا يترك خدمت و موارد ،یشغل

پرداخـت   يها يو نابرابر يماد يها زهیبه انگ یتوجه یب
ــ ــررات و روش  ای ــود مق ــ کمب ــنظم، منطقــ  ياه و  یم

بـا وجـود آن کـه    ). 5(اسـت   ایـ حقوق و مزا ي منصفانه
صـوص  خ نیـ در ا یمصوبات متعدد و اصالحات جزئـ 

 ریکـه در سـا   ییهـا  ضـعف  لیاعمال شده است اما به دل
اصـول   ران،ینحـوه انتخـاب مـد    ،ينظام ادار يها بخش

 زیـ بخـش ن  نیـ وجـود دارد، ا ... و  التیساختار و تشـک 
شده اسـت؛ بـه    ياریبس يها یآشفتگدچار انحرافات و 

ــور ــرا  يط ــه در ش ــون طیک ــام پرداخــت  یکن ــا نظ  يه
نـــابرابر بـــوده و و  تعـــادلنام اریکارکنـــان دولـــت بســـ

. را در جامعه به وجود آورده اسـت  يریفراگ یتینارضا
ــ روابــط موجــود را  توانــد ینمــ یلــذا، اصــالحات جزئ
نظــام پرداخــت متعــادل و  جــادیا يمتحــول کنــد و بــرا

مـورد   ياجـزا و ارکـان نظـام ادار    ریسـا  دیـ با ولقب قابل
 ).2( ردیقرار گ يبازنگر

 يدر نظام ادار مورد استفاده پیشینو مقررات  نیقوان
کرده بودند  جادیرا ا یطیجامع شرا ننبود لیکشور به دل

قابل مشاهده بـود کـه از آن جملـه     یکه اشکاالت فراوان
از  یتیحــاکم يهــا نشــدن حــوزه کیــبــه تفک تــوان یمــ

نکردن مناسب  نییتع ،ينوآور هینبود روح ،يگر يتصد
و نظـارت دولـت بـه     يزیر و برنامه يگذار  استینقش س

عملکـرد جـامع،    یابیـ نظـام ارز  کیمناسب، نبود  ينحو
در نظام پرداخـت شـاغالن    یعدالت یب گرا، جهیمستمر و نت

اطالعـات بـه    يو بازنشستگان، استفاده نکـردن از فنـاور  
نکردن به حقوق مـردم در   توجه ر،یجامع و فراگ یصورت

ــا   ــا نهاده ــه ب ــ يمواجه ــا   ،یدولت ــام ارتق ــام در نظ  يابه
و تناسـب نداشـتن نظـام     نیقـوان نبـودن   ریفراگ ت،یریمد

  ).2(پاداش با عملکرد اشاره کرد 
هاي اخیـر بـر    ، مسئوالن کشور را در سالموارد باال

آن داشت تا تدوین قانونی جامع بـراي حـل مشـکالت    
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نظام اداري را در دستور کار خود قـرار دهنـد؛ قـانونی    
که بتوانـد بـه صـورت یکپارچـه تمـام عوامـل مـؤثر را        

را  ،هـاي مناسـبی   و بر آن اساس راه حلشناسایی کرده 
حظـات  با در نظرگرفتن مفاهیم فرهنگـی و دینـی و مال  

هـاي نــوین مــدیریتی و   گیــري از نظریــه ملـی و بــا بهـره  
براي دستیابی به . ارائه کند ،تجارب مفید سایر کشورها

، قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري بعـد از      این هـدف 
ــورا     ــد ش ــالمی و تأیی ــوراي اس ــس ش ي تصــویب مجل

ــاریخ   ــانون اساســی، در ت ــان ق ــراي  24/7/1386نگهب ب
  ).2(اجراء به ریاست جمهور ابالغ شد 

ســال  ابتــدايقــانون مــدیریت خــدمات کشــوري از 
ي اجـرا درآمـده    به صـورت آزمایشـی بـه مرحلـه     1388
از زمان تصویب قانون، تاکنون اظهارنظرهـاي  ). 6(است 

یافته اسـت  هاي این قانون انتشار  فراوانی در مورد ویژگی
آنچه که در بررسی مطالب مزبور حائز اهمیـت  ). 7- 10(

هــا مبتنـی بــر اظهــارنظر   اسـت ایــن اسـت کــه تمـامی آن   
ــاي     ــب کاره ــه، در قال ــن زمین ــوده و در ای کارشناســی ب

ــدامی انجــام نشــده اســت   ــوم  . پژوهشــی اق دانشــگاه عل
کرمـان نیـز هماننـد     و خدمات بهداشتی درمـانی  پزشکی

نسـبت بـه اجـراي     1388سـال   بتـداي اها از  سایر دستگاه
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري اقـدام کـرده   

ایـن قـانون    80تا  64هاي  است؛ این فصل که شامل ماده
ــا مطــرح و    مــی ــورد حقــوق و مزای ــاحثی در م شــود، مب
ارزشیابی مشاغل را با استفاده از روش ارزشـیابی   ي نحوه

ف ایــن پــژوهش بــا هــد . امتیــازي تشــریح کــرده اســت 
بررسی مشکالت اجرایـی ایـن فصـل از قـانون مـدیریت      

و خـدمات   خدمات کشوري در دانشگاه علـوم پزشـکی  
 . کرمان انجام شده است بهداشتی درمانی

اي در کشــور در خصــوص قــانون  تــاکنون مطالعــه
مدیریت خـدمات کشـوري انجـام نشـده اسـت امـا در       
خصــوص نظــام حقــوق و مزایــا و جبــران خــدمت کــه 

هـایی   م ایـن قـانون اسـت، پـژوهش    موضوع فصـل دهـ  
  .مشابه در سایر کشورها انجام شده است

بکر و هیوسلید در پژوهشی نشـان دادنـد کـه نظـام     
پرداخت تورنمنتی که در آن جایگاه فرد در بـین سـایر   

نــه عملکـرد مطلــق وي مبنـاي اختصــاص    همکـاران و 
). 11(پاداش است، در بهبود عملکرد فردي نقش دارد 

بـه بررسـی نظـام     2001عه خود در سـال  آیکان در مطال
 نتـایج  .هـاي ترکیـه پرداخـت    حقوق و مزایا در سازمان

ــر    پــژوهش وي نشــان داد کــه نظــام پرداخــت مبتنــی ب
رود  عملکرد بیشتر در مورد کارکنان اداري به کار مـی 

و در مورد کارگران کاربرد چندانی ندارد، هر چند در 
از سـوي  . کل در مـورد کـارایی آن ابهـام وجـود دارد    

دیگر نظام حقوق و مزایا در ایـن کشـور بیشـتر حالـت     
و قوانین و مقررات این حـوزه نیـز بـه     پدرساالرانه دارد
اي در  کویینالن در مطالعه). 12(شود  خوبی اعمال نمی

نشان داد که تغییر سـازوکارهاي اشـتغال در    2004سال 
سـپاري و اسـتفاده از    استرالیا و گرایش به سـمت بـرون  

هـایی را در نظـام پرداخـت     هاي واسط، چـالش  شرکت
هاي  حقوق و مزایا از نظر پوشش، به کارگیري و برنامه

 ). 13(پرداخت ایجاد کرده است 

  
  ها مواد و روش

  
بررسـی مشـکالت   هدف ایـن مطالعـه    که این باتوجه به

اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوري در  
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 درمـانی  و خـدمات بهداشـتی   دانشگاه علوم پزشکی
کـه  استفاده شده اسـت   است از تحقیق کیفیکرمان 

کند و  ه میئابزارهایی را براي بررسی این عوامل ارا
ــه دســت  ــق   موجــب ب ــی و عمی آوردن اطالعــات غن

گیري هدفمند براي شناسایی  نمونه از). 14( شود می
کنندگان بـه   شوندگان استفاده شد و شرکت مصاحبه

پــژوهش مشــارکت عنــوان منــابع اطالعــاتی در ایــن 
هـا از معیارهـاي    براي ورود افراد به مصاحبه. کردند

داشـــتن ســـابقه کـــار مفیـــد در بخـــش کـــارگزینی 
ها قانون مدیریت  هاي تابعه دانشگاه، که در آن واحد

خدمات کشـوري در حـال اجـرا اسـت، دخالـت در      
اجراي قانون و عالقه به شرکت در پژوهش اسـتفاده  

وهشــگران موفـق بــه  بـر اســاس ایـن معیارهـا پژ   . شـد 
  .نفر شدند 10شناسایی 

شرکت در این پژوهش کـامالً داوطلبانـه بـود و در    
هــــر بخــــش از مطالعــــه در صــــورت درخواســــت  

پـذیر   کنندگان امکان خـروج از مطالعـه امکـان    شرکت
شوندگان بـراي شـرکت    در ابتدا، رضایت مصاحبه. بود

هـا بـا    افزون بر این، همه مصاحبه. در مصاحبه جلب شد
شوندگان ضـبط شـد و    الع و رضایت کامل مصاحبهاط

ــت    در بخــش ــاحبه در صــورت درخواس ــایی از مص ه
مصــاحبه شــوندگان، دســتگاه ضــبط صــوت خــاموش  

هـاي مصـاحبه شـوندگان یادداشـت      شـد و صـحبت   می
مانـدن   در پایـان هـم بـراي اطمینـان از محرمانـه     . شد می

کننـدگان اطمینـان داده شـد کـه      اطالعات، بـه شـرکت  
ها به صورتی گزارش شـود کـه امکـان     قل قولتمامی ن

بعـد از  . باشـد  وجود نداشتهشوندگان  شناسایی مصاحبه
انجــام مصــاحبه، مــتن نوشــته شــده از مصــاحبه بــه        

ــاحبه ــان داده  مص ــونده نش ــد ش ــاز   ش ــورت نی و در ص
  . هایی از آن اصالح و مورد تأیید قرار گرفت بخش

 و دیهشتم به اشباع رسـ  ي هها در مصاحب مصاحبه
افـراد  . هـا متوقـف شـد    مرحله انجام مصـاحبه  نیدر ا

 یانسـان  يرویـ از واحـد ن  یشونده را کارکنان مصاحبه
 یآموزش يها مارستانیب ینیدانشگاه و بخش کارگز
 دیپـور، بـاهنر، شـفا و شـه     یشهر کرمان شامل افضل

 لیکو مرکـز بهداشـت شهرسـتان کرمـان تشـ      یبهشت
ودنـد و از  نفر از مصـاحبه شـوندگان مـرد ب    7. دادند

 یکارشناسـ  التیتحصـ  ينفر دارا  6 التینظر تحص
ارشـد بودنـد و    یکارشناسـ  التیتحص ينفر دارا 2و 

از ده سال سـابقه کـار    شیشوندگان ب مصاحبه یتمام
هـا   انجام مصاحبه افتهیساختار  مهین يراهنما. داشتند

در  قیـ عم ي دو مصاحبه ومتون  یبا استفاده از بررس
مصـاحبه متشـکل    يراهنما. شد هیپژوهش ته يابتدا

ــؤال کلـــ  5از  ــه بررســـ    یسـ ــه بـ ــود کـ ــر  یبـ نظـ
فصل  يکنندگان در مورد ابعاد مختلف اجرا شرکت

 يدار معنا. پرداخت می يدهم قانون خدمات کشور
ــوم ــا یمفه ــاحبه از طر يراهنم ــمص ــا   قی ــاوره ب مش

متـون   یرسـ و بر یمنابع انسان تیریاستادان حوزه مد
از  یکیانجام مصاحبه  يبرا. قرار گرفت دییمورد تأ

به محل کـار مصـاحبه شـوندگان    ) م.م(پژوهشگران 
در . قانون مصاحبه کرد يمراجعه و با کارکنان مجر

نفـر   8موفق به انجام مصـاحبه بـا    پژوشگران ت،ینها
. دیطـول کشـ   قهیدق 45تا  30 نیهر مصاحبه ب. ندشد

 ها افتهیدر قسمت . شد يساز ادهیها ضبط و پ مصاحبه
 يا مصـاحبه شـونده   یه همراه شماره به معنحرف م ب

  .است که از او نقل قول شده است
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ــرا ــتحل يبـ ــا داده لیـ ــژوهش ازهـ ــل  روش ي پـ تحلیـ
هـاي   این روش که براي تحلیـل داده . چارچوبی استفاده شد

گذاري و تحلیل قوانین مورد استفاده  مطالعات کیفی سیاست
: سـت ا زیـر شـرح   بـه مرحلـه   5 يارا، د)15(گیـرد   قرار مـی 

 میترسـ  ،کردن هینما ی،موضوع چارچوب ییشناسایی، آشنا
 ییمرحلـه آشـنا   در). 16( ریتفسـ  ونقشه  دنیکش ها و جدول

هـا   از مصاحبه کیهر يبرا ییمحتوا - یخالصه ارتباط کی
 اتیــادب اســاسبر هیــاول فهــومیچــارچوب م. شــد یطراحــ

 فهومیم يراهنما ها و مصاحبه يراهنماهاي  پژوهش، سؤال
 ياعضـا  بـا  جلسـه  نیچـارچوب در چنـد   نیـ ا. شد یطراح

مرور مجـدد   قیاز طر وگروه پژوهش به بحث گذارده شد 
. قرار گرفت ینیبازب موردیی ها و تکرار مرحله آشنا مصاحبه
هـا   مربـوط بـه مصـاحبه    يها مختلف داده يها بخشسپس، 

 نمایـه چند کـد   ایو  کی قیاز طر یبراساس ارتباط موضوع
کـه هـیچ یـک از نویسـندگان در     الزم بـه ذکـر اسـت    . شد

ارتباط بـا موضـوع پـژوهش، تضـاد منـافع نداشـته و تحلیـل        
  . ها به صورت مستقل انجام شده است داده

  
  نتایج

  
هـا و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل      پس از اتمام مصـاحبه 

موضــوع فرعــی بــه  17موضــوع اصــلی و  7چــارچوبی 
ــدیریت خــدمات     ــانون م ــی ق ــوان مشــکالت اجرای عن

  .آمده است 1اسایی که در جدول شماره کشوري شن
  

  گویی ابهام در زمینه اجراي قانون و پاسخ :1موضوع 
شـده، ابهامـات    یکی از مشـکالت اصـلی شناسـایی   

ي اجراي قانون اسـت کـه هـم     ي نحوه موجود در زمینه

کارکنان، و هم بـراي خودشـان    سایر ي توجیه در زمینه
آمـده   یشهاي حقـوقی پـ   محاسبه فیش ي در زمینه نحوه

یکی از عوامل اصلی وجـود ابهـام بـراي اجـراي     . است
قانون، نبود آموزش و توجیه درست قبـل از اجـرا و در   

مصـاحبه شـوندگان اعتقـاد    . حین اجراي آن بوده است
  :داشتند که
هاي کارگزینی اطالع کاملی در مورد قانون  واحد«

و نحوه محاسـبه آن بـه صـورت دسـتی نـدارن و حتـی       
  ). 2م(» دیدنآموزش کافی ن

  و یا 
من اوایـل اجـراي قـانون بـراي کارکنـان یکـی از       «

ــورد     ــودن در م ــه زده ب ــزم حلق ــه دور می ــتانا ک بیمارس
  ).1م(» دادم ي محاسبه احکام جدید توضیح می نحوه

مشکل دیگر در ایـن زمینـه، اجـراي قـانون بـه      
ــی، اینکــه از طــرف  . صــورت متمرکــز اســت  یعن

ــ   ــه شـ ــزاري تهیـ ــرم افـ ــه وزارت متبـــوع نـ ده و بـ
بـه  . هاي تابعه بـراي اجـرا ابـالغ شـده اسـت      واحد

  :عنوان نمونه
مــا در مــورد محاســبه بــا مشــکل مــواجهیم چــون  «

شـه و اگـر بخـوایم دسـتی      توسط نرم افزار محاسبه مـی 
  ).2م(» محاسبه کنیم آگاهی الزم را نداریم

کـردن   تنها یک نرم افزار روي کامپیوترها نصب«و 
  ).3م(» ه حقوقا بپردازیمتا بر اساس آن به محاسب

ــاره     ــان درب ــه کارکن ــورد توجی ــر در م ــئله دیگ مس
  :به عنوان نمونه. صدور احکام جدید است ي نحوه
ــا نحــوه محاســبه حقوقشــان   « کارکنــان در رابطــه ب

اعتراض دارن به اینکه حق ما ضایع شده و ما از جواب 
  ).5م( » ها عاجزیم دادن به آن
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  جرایی کاملهاي ا نامه نبود آیین: 2موضوع 
 تصـویري  نداشتنآمده  یکی دیگر از مشکالت پیش

ها است که براي اجراي بهتر قـانون   شفاف از آیین نامه
ــت    ــان اســ ــاز مجریــ ــورد نیــ ــن زمینــــه  . مــ در ایــ

مفاهیم اصلی و فرعی مرتبط با مشکالت اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوري در دانشگاه : 1جدول 
  کرمان و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی

 موضوعات اصلی  موضوعات فرعی  مصاحبه شوندگان

ابهام در زمینه اجراي . 1  مجریان براي مناسب آموزش نبود -  7.م 5.م 3.م 4.م 6.م 2.م 1.م
  )نرم افزاري(ابالغیه اجرا به صورت متمرکز  -  7. م 8.م 5. م 6. م 3.م 2.م 1.م  گویی ون و پاسخقان

 ناتوانی در توجیه کارکنان در مورد  -  7. م 5.م 1.م 8.م 3.م

  احکام حقوقی
 شنایی کارکنان با متن قانونآنا -  7. م 5.م 3.م 4. م 6.م

 دن سازوکارها و بینی نکر پیش -  2.م 3. م 7. م 5.م 4. م

  هاي الزم عملدستور
هاي اجرایی  نامه نبود آیین. 2

  کامل
  در اغلب موارد پیشینوابستگی به قوانین  -  8. م 2.م 6.م 4. م 1.م
 ها اي بخشنامه ابالغ مرحله به مرحله -  4. م 6.م 1.م

ها و  الف در پرداختاخت. 3 سابقه نزدیکی حقوق افراد تازه استخدام شده و با -  6.م 7. م 4.م 3.م
 تراکم نرخ پرداخت

 افزایش ندادن یا افزایش ناچیز حقوق در  -  7. م 6. م 3.م 2.م

  اغلب موارد
ها  تناسب نداشتن حقوق. 4

با نرخ تورم و شاخص 
  برآورده نشدن انتظارات کارکنان -  6.م 3. م  هزینه زندگی

ن مسیر نکرد تعریف. 5 هاي شغلی حذف گروه -  6. م 5.م 3.م 1. م
ارتقاي شغلی براي 

 ها بعضی از گروه

 هاي باالتر براي  نبودن رتبه مشخص -  8. م 6.م 5.م 4.م

  ها بعضی از گروه
دشواري تطبیق قانون با . 6 هاي جدید هاي شغلی افراد با رتبه تطبیق گروه -  5. م 7. م 4.م 1. م

  ها براي بعضی گروه محاسبه نکردن تفاوت تطبیق -  3. م 7.م 5.م 4.م پیشیناحکام 
ماندن  هاي شغلی و نامشخص تغییر مبناي ارزشیابی -  8.م 7. م 5. م 1.م

  ها ارزشیابی
  معوق ماندن بعضی از بندهاي اجرایی -  8. م 6. م 5.م 3.م 1.م

 پیشیناز قانون 

 ننبودشتابزدگی و جامع . 7
  اجراي قانون

 جامع نبودن در اجرا -  8. م 7. م 6. م 5. م 3. م
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  :شوندگان اظهار داشتند که مصاحبه
ــوري    «  ــدمات کشـ ــدیریت خـ ــانون مـ ــراي قـ اجـ
هـاي آن   عملهـا و دسـتور   رانه بـوده و بخشـنامه  گی غافل
  و یا ) 5م(» مل نیستندکا
هــــا مشــــخص نیســــت و  ارزشــــیابیوضــــعیت «

  ).6م(» عملی در این زمینه نیامده استدستور
که قانون جدیـد بـه صـورت مسـتقل اجـرا       به دلیل این

شود و تنها فصل دهم آن در حال اجـرا شـدن اسـت،     نمی
  : است پیشیندر اغلب موارد نیاز به رجوع به قوانین 

هایی براي محاسـبه حقـوق    در مواردي که کمبود« 
هـا، وجـود داره از    و دستمزد بـه علـت نبـود آیـین نامـه     

 ).8م(» کنیم قوانین قبلی استفاده می

هـا بـه طـور     ها و بخشنامه بینی نکردن آیین نامه پیش
ــروز هــر مشــکل،     ــا ب کامــل، ســبب شــده اســت کــه ب

اي جدید صـادر شـود و حتـی شـاید منجـر بـه        بخشنامه
در این زمینه یکـی  . ین نیز بشودتفسیر به رأي شدن قوان

  : کنندگان اعتقاد داشت از شرکت
هـایی در قـانون وجـود دارد مرحلـه بـه       چون نقـص «

کننـد و   هـاي جدیـد آن را کامـل مـی     مرحله بـا بخشـنامه  
  ).1م (» کنه همین امر براي ما و کارکنان ابهام ایجاد می

  
  ها و تراکم نرخ پرداخت اختالف در پرداخت : 3موضوع 
له نزدیکی حقـوق افـراد مشـکلی اسـت کـه بـه       مسأ

بـوده و در ایـن    پیشینشوندگان در قانون  گفته مصاحبه
رســد  قــانون هــم تــا حــدي وجــود دارد و بــه نظــر مــی 

هاي انجام شـده هنـوز هـم ایـن مشـکل       رغم تالش علی
بــــه عنــــوان نمونــــه، در ایــــن زمینــــه . وجــــود دارد

  :اي اعالم داشت که شونده مصاحبه

یریت خـدمات کشـوري عـدالت در    در قانون مـد « 
ها به آن شکل کـه بایـد، رعایـت نشـده چـون       پرداخت

کـاري بـاال    حقوق افراد تازه کـار و افـراد داراي سـابقه   
  ).7م(» خیلی به هم نزدیکه

شـــوندگان  از ســـویی دیگـــر بعضـــی از مصـــاحبه 
  : برخالف این امر اعتقاد داشتند

بـا  در قانون قبلـی حقـوق افـراد تـازه کـار و افـراد       «
سابقه کاري باال به علت وجود تفاوت حداقل دریـافتی  
نزدیک به هـم بـوده اسـت ولـی در قـانون جدیـد ایـن        

  ).3م(» مورد تا حدودي اصالح شده است
  

هـا بـا نـرخ تـورم و      تناسب نداشـتن حقـوق   : 4موضوع 
  شاخص هزینه زندگی

شـوندگان   مصاحبهي این موضوع، به اعتقاد  در زمینه
هـا و در   تـر از انتظـارات آن   پـایین  هـا  افزایش در حقوق

بعضی از موارد خیلی نـاچیز بـوده و یـا اصـالً افزایشـی      
  : صورت نگرفته است

متناســب بــا نــرخ تــورم  هــا اصــالً افــزایش حقــوق«
  و یا). 7م(» نیست
شود با آنچه که قرار  قانونی که االن دارد اجرا می« 

ــد        ــون درص ــاوت دارد چ ــی تف ــود خیل ــرا ش ــود اج ب
گفتنـد بـوده    تـر از آنچـه کـه مـی     خیلی پایینها  افزایش
  ). 6م(» یا اصالً افزایشی صورت نگرفته است و

  
تعریف نکردن مسـیر ارتقـاي شـغلی بـراي      : 5 موضوع

  ها بعضی از گروه
ــوري    ــگ کشـ ــام پرداخـــت هماهنـ ــانون نظـ در قـ

گانـه شـغلی وجـود داشـت و هـر فـرد        هاي بیست گروه
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مشـخص بـه   آورد در زمـان   براساس امتیـازاتی کـه مـی   
کـرد امـا در قـانون مـدیریت      گروه باالتر ارتقاء پیدا می

انـد و موجـب    هـا حـذف شـده    خدمات کشوري گـروه 
  :ایجاد ابهام و مشکل براي کارکنان شده است

هاي شغلی مشـخص   در قانون جدید تکلیف گروه«
هاي شغلی را برداشتن و جـایگزینی بـراي    نیست، گروه
  ).6م(» آن قرار ندادن

کمــک  انون بـراي بعضــی از افـراد مـثالً   در ایـن قـ  «
. مسیر ارتقاء تعریف نشـده اسـت  ... بهیاران، بهورزان و 

تونن به رتبه ارشد برسن و فقط افراد لیسـانس   یعنی نمی
  و یا). 5م(» ...تونن  به باال می
دیــپلم، (هــاي تحصــیلی مختلــف  افـراد بــا مــدرك «

ر همه در یک گروه مقدماتی قرا... ) لیسانس، دکترا و 
  ).1م(» گیرن می
  

  پیشیندشواري تطبیق قانون با احکام  : 6 موضوع
یکـی دیگـر از    پیشیندشواري تطبیق قانون با احکام 

مشــکالت مــرتبط بــا اجــراي قــانون مــدیریت خــدمات  
و خـدمات بهداشـتی    کشوري در دانشگاه علوم پزشـکی 

  :کرمان است درمانی
شــدن عوامــل مــوثر در حقــوق  بــه دلیــل گنجانــده«

ان در شــکم تفــاوت تطبیــق کــه ایــن مــوارد در کارکنــ
شـد   قانون قبلی هر یک به صورت جداگانه حساب می

  و یا). 4م(» ابهاماتی ایجاد شده
نیـازي بـراي    قانون نظام هماهنـگ بـه عنـوان پـیش    «

قانون مدیریت خدمات کشـوري اسـت، در حـالی کـه     
بعضی از مقررات قانون قبلی به عنوان مقررات مغایر بـا  

  ).5م(» ید شناخته شدندقانون جد

هــاي شــغلی نیــز از  انجــام ارزشــیابی ي تغییــر نحــوه
مسائل دیگـري اسـت کـه باعـث ایجـاد مشـکالتی در       

  :به عنوان نمونه. احکام جدید شده است ي محاسبه
هــا  انجــام ارزشــیابی ي در قــانون جدیــد نحــوه«

هـایی   العـاده  تغییر کرده و بعضـی از مقـادیر و فـوق   
شـده   ها به افراد پرداخت می یکه بر اساس ارزشیاب

حـــذف شـــده و جـــایگزینی در مـــورد آن وجـــود 
  ).7م(» نداره

  
  شتابزدگی و نبود جامعیت در اجراي قانون : 7موضوع 

آمـدن   موجـب پـیش   پیشینوابستگی زیاد به قوانین 
هــایی از  مشــکالتی ماننــد جامانــدن و اجــرا نشــدن بنــد 

شــده اســت کــه مــرتبط بــا حقــوق   پیشــینهــاي  قــانون
در ایـن زمینـه مصـاحبه شـوندگان     . ارکنان بوده استک

  :اذعان داشتند که
هـاي حقـوقی وجـود داره تحـت      هایی در فیش بند«

کـه  ) العاده شغل، ویژه و کارایی فوق(العاده  عنوان فوق
هسـتن و تـا االن اجـرا     88هاي اجراء نشده در سـال   بند

  و یا) 5م(» نشدن
خـانوار  هـاي سرپرسـت    در قانون قبلی براي خـانم «

گـرفتن   هم حق عائله مندي و هم حق اوالد در نظر مـی 
ولی در قانون جدید فقط حق عائله مندي لحـاظ میشـه   

  ).6م(» و حق اوالد حذف شده
شــوندگان  نبــود جامعیــت نیــز مصــاحبه ي در زمینــه
  :معتقد بودند

به نظر مـن مشـکل قـانون، عجوالنـه بـودن، نبـود       « 
هـاي   ي تمـامی فصـل  دراجـرا  ننبودها و جامع  نامه آیین

  ).8م (» آن است
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این قانون چون به صورت مسـتقل اجـراء نمیشـه و    «
وابستگی به قانون قبلی داره به طور کامل نمیشـه نتـایج   

  ). 5م(» حاصل از اجراي آن را به حساب آورد
  

  گیري بحث و نتیجه
  

مطالعــه مشــخص شــد کــه وجــود ابهــام در  نیــدر ا
اجرا اسـت،   ي نهیاز مشکالت در زم یکیقانون  ياجرا

 ح،یصـر  يا بـه انـدازه   دیـ با یحال آن کـه متـون حقـوق   
را در اجـرا دچــار   انیــروشـن و شـفاف باشــد کـه مجر   

 ایــمتفــاوت و  يهــا شــک و ابهــام نکنــد و از برداشــت
از علـل   یکـ ی). 8(کنـد   يریجلوگ يا قهیسل يرهایتفس
ــل ــروز ا یاص ــب ــه    نی ــوزش الزم ب ــدادن آم ــکل، ن مش

کـه   شود یمناسب باعث م نبود آموزش. کارکنان است
ــ ــرا   یحت ــه هــم در ش ــا تجرب ــان ب ــجد طیکارکن ــا  دی ب

ــز يهــا چــالش ــرو شــوند  يادی ــکــه با) 17(روب ــا  دی ب
کردن آنان از جوانـب امـور از    و آگاه حیصح تیریمد

از اصـول   یکـ یبا در نظر گرفتن . پس مشکالت برآمد
 يخــدمات کشــور تیریحــاکم بــر قــانون مــد یاساســ

، چـه خـوب بـود    )2(کنـان  آمـوزش کار  تیاهم ،یعنی
موضـوع توجـه    نیـ هر چه بهتر قـانون بـه ا   ياجرا يبرا
اغلب کارکنان با متن قانون و  ییناآشنا. شد یم يشتریب

 زیـ قـانون ن  يهـا  هـا از اغلـب مـواد و بنـد     نبودن آن آگاه
 نـد یگـام در فرا  نیاولـ  دیو شـا  تسـاز شـده اسـ    مشکل

 کردن کارکنـان بـا مـتن قـانون باشـد تـا      آموزش، آشـنا 
 .داشته باشند يتر بهتر وآگاهانه يبتوانند اجرا

موضوع دیگـر کـه موجـب ایجـاد ابهـام هـم در       
و  هـا  گویی به سوال و هم در زمینه پاسخ ءزمینه اجرا

در  روش اجراي قانون ،شود اعتراضات کارکنان می
ي علـوم  هـا  قالب نرم افـزاري اسـت کـه بـه دانشـگاه     

هـاي   و واحـد  و خـدمات بهداشـتی درمـانی    پزشکی
هـا آن را براسـاس    ها ابالغ شده اسـت و آن  تابعه آن

ي  و حتـی بـه گفتـه    کننـد  می دستورعمل جدید اجرا
این نـرم افـزار از محاسـبه     ها بدون آن ،خود مجریان

  .عاجزندبه صورت دستی هاي حقوقی  فیش
شـده در اجـراي    یکی دیگر از مشـکالت شناسـایی  

هـا،   نامـه  یـین قانون مدیریت خـدمات کشـوري، نبـود آ   
ــراي . اجرایــی اســت يهــا عملدســتور وســازوکارها  ب
نامـه نیـاز اسـت کـه حتـی       یینآ 55قانون به اجراي این 

 ).17( شود ها در متن قانون مشاهده نمی تصویري از آن
اقتبـاس از   و پیشـین وابستگی زیاد بـه قـوانین   چنین،  هم

نشـان داده غیرقابـل    نیـز  تجربـه  گـاهی که  دیگر قوانین
از مشکالت دیگر قانون در این زمینـه اسـت   بوده اجرا 

هـا   نامه شوند به علت نبود آیین کارکنان مجبور می ).8(
اسـتفاده کننـد یـا در     پیشـین در برخی مـوارد از قـوانین   

مغایر با قـانون جدیـد اسـت،     پیشینمواردي که قوانین 
. اي جدیـد صـادر کنـد    نامه شود بخش دولت مجبور می

ایجـاد   دسـتورعمل  یـا  نامه آیین نبود دیگري که مشکل
 و اسـت  افراد وسیله به قانون کردن رأي به کند تفسیر می
 برداشــت آن از باشــد نفعشــان بــه کــه گونــه هــر هــا آن
 آن گونـه  قـانون  داشـت  انتظـار  توان لذا نمی و کنند می

  .است بوده گذار قانون نظر مورد اجرا شود که
 يخدمات کشور تیریقانون مد يها از بحثیکی 

 نیـ بـه ا  دنیمربوط به پرداخت دستمزدها و نظـم بخشـ  
بدون شک در استقرار هـر نظـام پرداخـت،    . نظام است

 تیهـا بهبـود وضـع    از آن یکـ یحـاکم اسـت و    یاصول
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در ). 18(هـا نسـبت بـه وضـع موجـود اسـت        پرداخت
و مقررات در جهت  نیقوان میروند تنظ ریاخ يها سال

ــاهش ــاوت پرداخــت م  ک ــتف ــروه انی ــا گ ــغل يه  یش
ــوده اســت  ــد. مختلــف ب ــرخ    يرون ــراکم ن ــه ت کــه ب

هـا   تراکم نرخ پرداخـت . شده است یها منته پرداخت
 نیمشـاغل از بـ   انیتا تفاضل پرداخت م شود یباعث م

در  يبرابـر  جـاد یا يبرود و در واقـع حرکـت بـه سـو    
 گـران یگرفتن از د یشیکه پ شود یها باعث م پرداخت

تــوأم  يرشــتیب يایــحقــوق و مزا افــتیو ارتقــاء بــا در
 تیریفصــل دهــم قــانون مــد  يبــا اجــرا). 19(نباشــد 

حقــوق را  نیتــر کــه کــم یکســان يخــدمات کشــور
کـه   ییهـا  و آن شیافـزا  نیتـر  شیبـ  کننـد  یم افتیدر
 نیتـر  کـم  کننـد  یمـ  افـت یهـا را در  حقـوق  نیتـر  شیب

حقـوق   کـه  نیـ ا یعنـ ی نیـ حقوق را داشـته و ا  شیافزا
تـراکم  به هـم شـده و بـه اصـطالح      کیافراد نزد ههم

 ).20( دهد یها رخ م نرخ پرداخت

 يدارنــد بــا اجــرا دهیــنظــران عق از صــاحب یبرخــ 
در قـانون  ). 21( شـود  یبرداشـته مـ   ها ضیفصل دهم تبع

کـه در   ییها تالش رغم یعل يخدمات کشور تیریمد
قانون  نیا يها آن انجام شده و با توجه به هدف نیتدو
 نیبـ  ضیعدالت در بستر پرداخت و رفـع تبعـ   جادیکه ا

مشـکل وجـود    نیا م، هنوز ه)22(ها بوده است  حقوق
 يگـر ید داتیـ اسـت کـه تمه   نیـ ا ازمندین دیدارد و شا

 نیـ رفع ا يبرا يشود تا بتوان به شکل موثرتر دهیشیاند
 .مشکالت گام برداشت

هـا بـا نـرخ تـورم و      حقـوق  شینبـودن افـزا   متناسب
شـده بـه    انیـ از مشکالت ب یکی یزندگ نهیشاخص هز

قـانون   يقبـل از اجـرا   که یدر حال. است انیمجر لهیوس

خـدمات   تیریقـانون مـد   يکـه بـا اجـرا    شـد  یگفته مـ 
-30حقوق کارمندان دولت به طـور متوسـط    يکشور

در  يادیـ ز راتییـ و شاهد تغ ابدی یم شیدرصد افزا 25
 ي نحـوه  نکـه ی، اما با توجه به ا)7(بود  میها خواه حقوق

 یو گـروه شـغل   هیـ حقـوق از روش پا  يها شیمحاسبه ف
محاســبه  يکــرده و مبنــا دایــپ رییــتغ يازیــبــه روش امت
عوامل شـغل و شـاغل    یابیحاصل از ارزش ازیحقوق امت

بـا توجـه بـه شـاخص     (  یالیـ ر بیو ضرب آن در ضـر 
اسـت  ) شـده  ینـ یب شیپـ  بودجـه و نـرخ تـورم در    نهیهز
حقوق کارکنان دولت متناسب بـا نـرخ    بیضر شیافزا

که از قبل در باره قـانون   ییها تورم، با توجه به صحبت
شـوندگان   نـدارد و اغلـب مصـاحبه    یشده بود، همخوان

از  یدر بعضـ  ایـ  زینـاچ  شیاذعان داشتند که مقدار افـزا 
 اتانجــام نشــده اســت و انتظــار یشــیمــوارد اصــالً افزا

 نیمسـئول  يها قانون با وعده يکارکنان که قبل از اجرا
بـرآورده   دیـ جدشدن قانون  ییبود با اجرا افتهی شیافزا

قـانون   يانتظـار کـه بـا اجـرا     نیـ نشده است، در مقابل ا
 شیهـا افــزا  حقــوق زانیـ م يخـدمات کشــور  تیریمـد 
 جـاد ینادرست است و هـدف قـانون ا   یبرداشت ابد،ی یم

تناسـب پرداخـت بـا عملکـرد      وها  عدالت در پرداخت
 ).10(بوده است 

که  شود یبرداشت م نگونهیبا توجه به مطالب باال ا 
مـورد   کارشناسـان مختلـف در   يها گفته نیب یل حتاو

 شیافـزا  هیـ داع یکـ یقانون تضاد وجـود دارد چـرا کـه    
ــوق  ــا  25حق ــریو د) 7(دارد  يدرصــد 30ت ــا يگ  نی

عوامـل منجـر بـه     نیـ دوم، ا. دانـد  یانتظار را نادرست م
 یدگیـ فا یو بـ  دیجد وننظر کارکنان نسبت به قان رییتغ
  .دشو یانجام شده در آن م راتییتغ
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شـخص بـه سـمت     کیـ سـمت   رییـ تغ یعنیارتقاء، 
 شیافـزا  زیـ باالتر، کـه همـراه بـا آن، حقـوق شـخص ن     

آن  يحذف شده و به جـا  دی، در نظام جد)17( ابدی یم
قـانون،   نیـ ا يبا اجـرا . اند ها قرار گرفته العاده انواع فوق

ــکل ــوان هی ــ   نیق ــاص ملغ ــررات خ ــده و کل یو مق ــش  هی
نظـام بـه    نیا. بود اهندخو دیها تابع قانون جد وزارتخانه

ماننــد  ییهــا العــاده شــده کــه از فــوق  یطراحــ یشــکل
 يو ذهــاب بــرا ابیــکــار، حــق مســکن و حــق ا اضــافه

و حقـوق   شـود  یحقـوق کارکنـان اسـتفاده نمـ     شیافزا
بـه عنـوان    ینیافـراد در حکـم کـارگز    یو واقعـ  یمکف
بـه  ). 2(منظور خواهد شـد   ییدستگاه اجرا یقطع نهیهز

 جـاد یو ا یشـغل  يهـا  حذف گروه انرکنگفته اغلب کا
. شـده اسـت   یمشـکالت  جادیگانه موجب ا 16 يها رتبه
کـه در قـانون    ییهـا  از گروه یبعض يراستا، برا نیدر ا

بـاالتر وجـود    يها ارتقاء تا رتبه ریها مس آن يبرا پیشین
بـه عنـوان نمونـه،    (هـا   نشـده و آن  فیداشت ارتقاء تعر

 دایـ ارتقـاء پ  یخاصـ سـطح   کیـ تا ) و بهورزان ارانیبه
از  یحق بعضـ  شدن عیعوامل منجر به ضا نیو ا کنند یم

خواهد شـد و در   پیشین تیبا وضع سهیکارکنان در مقا
 .گذارد یم يبر جا یمنف ریکارکنان تأث ي زهیانگ

از  گــرید یکــی پیشــین نیبــا قــوان قیــتطب يدشــوار
خـدمات   تیریفصل دهـم قـانون مـد    يمشکالت اجرا

کاهش حقوق کارکنـان   لیدل نیتر مهم. است يکشور
ــرفتن     ــر نگ ــان و در نظ ــروه کارکن ــاهش گ ــت، ک دول

است که موجـب شـده بـا    ... سابقه، مدارك و ازاتیامت
ــا ياجــرا کــاهش  کبــارهیقــانون حقــوق کارکنــان  نی
 کـه  نیـ ا لیـ بـه دل  گر،یاز طرف د. کند دایپ يریگ چشم

هـا را   آن يجـار  يها نهیکفاف هز دیحقوق کارکنان با

 يهـا  نـه یو هز یافتیـ تفـاوت حقـوق در   مابهبدهد دولت 
 نیـ بـه ا . پـر کـرده اسـت    »قیـ تفـاوت تطب «را بـا   يجار
در  ییبســزا ریحقــوق تــأث یاصــل يهــا شیافــزا ب،یــترت
 ،یبازنشستگ یافتیدر زانیدولت، م یشگیهم يها نهیهز

 ).8(دارد ... و ياضافه کار

 نیـ گفـت کـه بـا ا    تـوان  یتوجه به مطالب باال، مـ  با
هـــا را  کـــه وقـــت آن یکارکنـــان یروش دولـــت حتـــ

کرده و با توجه به نظـام   ریکرده، مواجب بگ يداریخر
کارکنـان اکثــر   رسـد  یبـه نظـر مــ   یدولتــ يهـا  دسـتگاه 
 »ریـ بگ قیـ تفـاوت تطب « ر،یـ حقوق بگ يها به جا دستگاه

 ،يور فاصله گرفتن رشد بهره یعنیروش  نیاند و ا شده
قشـر   نیدر ب یبه کرامت انسان یتوجه یب یحت ،ییکارا

حــداقل  یشــگیهم افــتیو در ریــکارمنــد و حقــوق بگ
 نیـ ا يو روش اجـرا  دیـ جد وهیش نیبا ا. ایحقوق و مزا

 يهـا  مصـوب سـال   نیشیپ نیرسد قوان یقانون به نظر م
 يتـر  کامـل  اریبسـ  نی، قوان1301 یحت ای 1370و  1345

 ).9(هستند  دیجد قانون نینسبت به ا

 ایـ ق و مزادر فصل حقـو  پیشیننسبت به  دیجد احکام
و  یشـغل  هیـ شدن گـروه و پا  شامل حذف ،يادیز راتییتغ
هـا بـر اسـاس حـق شـغل و شـاغل و        پرداخـت  يمبنا رییتغ
اگـر چـه هـدف    . اند کرده ق،یبه نام تفاوت تطب يبند جادیا

بـا رقـم    یافتیـ آن رفع مشکل حداقل حقـوق در  ياز اجرا
 جـاد ی، خـود باعـث ا  )2(اسـت   انکارمند هیکل يواحد برا
کارکنــان در  ازیــمحاســبه امت یدگیــچیچــون پ یمشــکالت

 يبـرا  یتیابهـام و نارضـا   جادیمورد حق شغل و شاغل، و ا
 تیامـر بـا موضـوع شـفاف     نیهمـ  دیو شا شود یکارکنان م
 جیتناقض دارد کـه از نتـا   یحقوق يها شیها در ف پرداخت

  .فصل دهم است يمورد انتظار از اجرا
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ــرا قیــنکــردن تفــاوت تطب محاســبه گــریمســأله د  يب
توان بـه   یمورد م نیدر ا. است یشغل يها از گروه یبعض

ــبه ــنکـــردن تفـــاوت تطب محاسـ ــرا قیـ ــازه  يبـ ــراد تـ افـ
اشـاره   1387در مقابل سـال   1388شده در سال  استخدام

ــ گــرید ياز ســو. کــرد ــه گفت از کارکنــان،  یبعضــ ي هب
باعـث   دیجد نانکارک يبرا قینکردن تفاوت تطب محاسبه
و  شـود  یوق کارکنان به هم مـ حق یکیاز نزد يریجلوگ

 يبـرا  قیـ تفـاوت تطب  نکـه یاز ا دیـ در مقابل کارکنان جد
 دهیـ شـود، اعتـراض دارنـد کـه بـه عق      یها محاسبه نمـ  آن

ــپژوهشــگران ا ــ نی ــ  یامــر م  نیتوانــد باعــث اخــتالف ب
 . شود دیها از قانون جد آن یتیکارکنان و نارضا

اجـرا   1345کشور کـه از سـال    یپرداخت فعل نظام
است که با توجه بـه سـابقه    يبند رتبه يبر مبنا د،شو یم

 یو کارشناســ یــیآن تمــام بدنــه اجرا يســاله اجــرا 40
که در  یآن آشنا هستند در حال يایزوا  یدولت با تمام

 ،يخـدمات کشـور   تیریمبحث فصل دهـم قـانون مـد   
 يازیـ بـه نظـام امت   يبنـد  هنظام پرداخت از فـرم رتبـ   دیبا
 رسـد  یبـه نظـر مـ   . دهد يتومح رییشکل و البته تغ رییتغ

 یو کـار کارشناسـ   یبه زمان طـوالن  ازیکار، ن نیانجام ا
به هر شـغل تعلـق    دیکه با ییازهایمحاسبه امت يبرا ادیز
دارد تــا  ادیــز يهــا هــا و دســتورعمل و بخشــنامه ردیــگ

 . کند ردهرا برآو رود یبتواندآنچه ازآن انتظار م

خــدمات  تیریقــانون مــد يوجــود ابــالغ اجــرا بــا
از  ادیـ ز يرهای، به علت تأخ)6( 1386در سال  يکشور

آن، بـاالخره   ینبودن بار مال نیتأم لیطرف دولت به دل
 ي، از ابتـدا 1388اعتبـار الزم در بودجـه سـال     نیبا تـأم 
ابـالغ   یدولت يها بخش یاجرا به تمام يبرا 1388سال 
گذشت دو سال از ابـالغ قـانون بـه     رغم یعل). 23(شد 

فصـل حقـوق و   «دولت، تنها فصل دهم مجلس به  لهیوس
و آن هـم بـه طـور نـاقص      یفصـل  15قانون  نیاز ا ،»ایمزا

گذشـته اسـتفاده    نیموارد از قـوان  هیودر بق شود یاجراء م
فصل دهـم بـدون    ياست که اجرا نیاما مسأله ا. شود یم

دوم و چهـارم   يهـا  فصـل  ژهیـ ها بـه و  فصل ریتوجه به سا
بـه همـراه خواهـد     یلوبنـامط  جیو نتـا  سـت ین ریامکان پذ

 نیقـوان  يبر مبنـا  ،ننبود مانند جامع یجی؛ نتا)22(داشت 
کـه   یـی اجرا ياز بنـدها  یبودن، معوق ماندن بعض پیشین

 دیـ و االن در قـانون جد  شـد  یدر حقوق افراد محاسبه مـ 
از مطـب پزشـکان    تیمحروم تیحذف شده مانند وضع

نظـام هماهنـگ وجـود داشـته و در قـانون       ونکه در قـان 
پرداخـت   ادیـ ز يو با دردسرها یبه صورت ابالغ دیجد
 .و حق اوالد زنان سرپرست خانوار شود یم

پــژوهش حاضــر  يهــا تیمحــدود نیتــر از مهــم یکــی
نداشتن به مقاالت مرتبط بـا موضـوع بـود کـه آن      یدسترس
افـزون بـر   . نـو بـودن موضـوع بـود     لیطور عمده به دل هم به

بـودن   یفـ یک لیبه دل پژوهش حاضر جینتا میامکان تعم ن،یا
 نیـ ا يهـا  تیاز محدو گرید یکی وجود ندارد و این امر آن

پـژوهش   جینتـا  میتعمـ  زیـ پژوهش است، هر چند هدف ما ن
 ياز مشکالت اجـرا  قینبود و تنها به دنبال کسب درك عم

در دانشـگاه   يخـدمات کشـور   تیریفصل دهم قـانون مـد  
 .میکرمان بود و خدمات بهداشتی درمانی یعلوم پزشک

 تیریفصل دهم قـانون مـد   يمطالعه نشان داد، اجرا نیا
و خــدمات  یدر دانشــگاه علــوم پزشــک يخــدمات کشــور
. مواجـه بـوده اسـت    ییهـا  کرمان با چالش بهداشتی درمانی

موجـود در قـانون و    يهـا  هـا بـه نقـص    چالش نیاز ا یبخش
بـه   گـر ید یو بخشـ  شود یمربوط م یکاف يها نامه نیینبود آ

. قـانون اسـت   ياجرا ي با نحوه انیمجر یافناک ییعلت آشنا
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ماننــد،  یمطــرح شــده توجــه بــه نکــات مطالــببــا توجــه بــه 
بهتــر  ياجــرا يمناســب بــرا یآموزشــ يهــا دوره يبرگــزار

 یهـا، بررسـ   آن يقبل از اجـرا  گرید يها فصل دهم و فصل
مختلـف قـانون قبـل از اجـرا بـا       يهـا  تمام جوانب و قسمت

 زا یه عنوان نمونه، نظرخـواه ب(قانون  انیاز مجر ینظرخواه
 يهـا در مـورد نحـوه اجـرا     کردن آن و آگاه) نترنتیا قیطر

 بیمحاســبه ضــر ي کارکنــان راجــع بــه نحــوه  هیــآن، توج
 دیـ کردن کارکنـان دربـاره محاسـن قـانون جد     آگاه ،یشغل

ماننـد   یعـوامل  ازیـ باالتر بـردن امت  ،پیشین يها نسبت به قانون
در  ،یحقـوق  يهـا  شیفـ  سنوات خدمت و تجربه در محاسبه

کارکنـان بـا سـابقه نسـبت بـه       يبـرا  شتریب يایمزا تنگرفنظر
 يمبنـا  رییـ دولـت از تغ  يهـا  مقاصد و هدف انیتازه کار و ب
کارکنـان و   يبـرا  یشـغل  يهـا  هـا و حـذف گـروه    پرداخت

 يدر اجـرا  توانـد  یکارکنان، م يآن برا يها یژگیو حیتشر
انتظـار از   مـورد  يهـا  بهتر قانون و کمـک بـه تحقـق هـدف    

 .واقع شود دیمف نقانو نیا ياجرا
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