ادارات بدون اشخاص حقيقي و نيروي انساني بﻪ تنهايي توانايي انجام كار را ندارند و در حقيقت اين افراد ﻫسﺘند
كﻪ كار ادارات را بﻪ پيش مي برند و در نهايت شخصيت حقوقي ادارات ناشي از اعمالي است كﻪ از سوي افراد بﻪ
وقوع مي پيوند.
اشخاص حقيقي كﻪ بر ﻃﺒﻖ اصول خاص و با احراز شرايط قانوني بﻪ خدمت سازمان ﻫا و ادارات دولﺘي درمي
آيند ،مسﺘخدم ناميده ميشوند.
از لحاظ حقوقي منظور از اسﺘخدام ،حالت و وضعيﺘي است كﻪ شخﺺ حقيقي در يكي از وزارت خانﻪ ﻫا و يا
موسسات دولﺘي بﻪ خدمت دولت پذيرفﺘﻪ مي شود .دراين تعريف يك نكﺘﻪ اساسي و عمده وجود دارد كﻪ بايد باز
و بررسي شود و آن مسﺌﻠﻪ ،پذيرفﺘﻪ شدن است .بﻪ اين معنا كﻪ صرف اشﺘغال شخﺺ براي تحقﻖ اسﺘخدام كافي
نيست و براي اينكﻪ شخصي ،مسﺘخدم و مامور دولت شمرده شود ﻻزم است ابﺘدا از ﻃرف دولت و مراجع دولﺘي
ذيصﻼح پذيرفﺘﻪ شود و در ثاني بايد اشﺘغال بﻪ كاري كﻪ بﻪ موجﺐ حكم رسمي مكﻠف بﻪ انجام آن است ،داشﺘﻪ
باشد.
ﮔذشﺘﻪ از تعريف اسﺘخدام ،يك سري اصولي وجود دارد كﻪ اسﺘخدام بر اساس آن صورت ميﮔيرد و در صورتي
كﻪ اسﺘخدام بر اساس معيارﻫاي از قﺒﻞ تعيين شده انجام شود ،ديگر ﻫيچ حرف و حديثي از خود بﻪ جاي
نميﮔذارد.
اصول حاكم بر اسﺘخدام يا اساسات اسﺘخدام بﻪ اين معني است كﻪ اسﺘخدام بايد بر اساس لياقت ،شايسﺘگي و با
در نظر داشت عدالت و بدون ﻫيچ ﮔونﻪ تﺒعيضي ﭼﻪ از لحاظ نژادي ،مذﻫﺒي و  ...صورت ﮔيرد و تمام افرادي كﻪ
تابعيت ايران را دارا ﻫسﺘند در صورتي كﻪ شرايط را براي احراز پست داشﺘﻪ باشند ،ميتوانند بدون ﻫيچ ممانعﺘي
خود را براي آن پست كانديد نمايند و در صورت موفقيت ،در آن پست بﻪ ايفاي وظيفﻪ بپردازند.

يكي از حرف و حديث ﻫايي كﻪ ﻫميشﻪ پشت سر ادارات دولﺘي بوده است ،مسﺌﻠﻪ اسﺘخدام و درخواست شفافيت
بيشﺘر در اين پروسﻪ است .عده ي زيادي ﻫسﺘند كﻪ با وجود داشﺘن شرايط عمومي اسﺘخدام در دسﺘگاه ﻫاي
اجرايي نﺘوانسﺘﻪ اند در بدنﻪ دولت مشغول بﻪ كار شوند در نﺘيجﻪ از عدم شفافيت ،عدالت و وجود پارتي بازي
ﮔﻼيﻪ و شكايت دارند.
اسﺘخدام در ادارات دولﺘي با ﭼالشهاي زيادي روبرو است و اين ﭼالشها ميﺘوانند وجهﻪ ادارات را تا حدي مخدوش
نمايند

با اين وجود براي رفع مشكﻼت موجود اسﺘخدامي ،بايد سعي شود اصول حاكم بر اسﺘخدام بدون ﻫيچ تﺒعيض و
اسﺘثنائي بﻪ وحﻠﻪ اجرا سپرده شود ،قوانين اسﺘخدامي بﻪ روز شوند و مشكﻼت آن بر ﻃرف شود و ادارات بايد
سعي كنند بﻪ سوي تخصصي شدن پيش بروند.

يكي از حوزه ﻫا مهم مربوط بﻪ اسﺘخدام  ،رعايت عدالت در آزمون اسﺘخدامي و ايجاد شرايط يكسان براي ﻫمﻪ
اشخاص در اسﺘخدام دولت است.
عدالت اسﺘخدامي و شايسﺘﻪ ﮔزيني از لحاظ قانوني بﻪ اين معنا است كﻪ تمام كساني كﻪ شرايط اوليﻪ
اسﺘخدام در دولت را دارند مانند تناسﺐ رشﺘﻪ تحصيﻠي  ،سن  ،حداقﻞ ﻫاي تحصيﻠي مشﺘرك و توانايي ﻫاي
تخصصي  ،بايد بﺘوانند در آزمون ﻫاي اسﺘخدامي شركت كنند و اﮔر در آزمون اسﺘخدامي حد نصاب ﻻزم را
كسﺐ و قﺒول شوند ميﺘوانند در صورت كسﺐ شرايط ﻻزم در مصاحﺒﻪ اخﺘصاصي و دارا بودن شرايط ﮔزينش بﻪ
اسﺘخدام دولت درآيند  ،لذا  ،در مرحﻠﻪ اول مﻼك  ،فقط پذيرفﺘﻪ شدن در آزمون اسﺘخدامي است.
يكي ديگر از موارد ﭼالش برانگيز در جذب نيروي انساني درخواست ﻫاي مﺘفاوت و مﺘناقض از سوي مردم در
خصوص شرط معدل باﻻ و ﻫمچنين دانشگاه ﻫاي معﺘﺒر در آزمون ﻫاي اسﺘخدامي است  .بدين ترتيﺐ كﻪ اﮔر
ﭼﻪ اكثر افراد درخواست حذف شرط معدل ﻫاي باﻻ در ازمون ﻫاي اسﺘخدامي را دارند عده اي بر اين باورند كﻪ
افراد داراي معدل باﻻتر و نيز فارغ الﺘحصيﻼن دانشگاﻫهاي خاص مي بايست در مسابقﻪ اسﺘخدامي در اولويت
قرار ﮔيرند.
در خصوص موارد فوق قانون معﺘقد است كﻪ اﮔر كسي معدل باﻻتر و دانش بيشﺘري دارد بايد بﺘواند روي ورقﻪ
آزمون اسﺘخدامي اين توانمندي را نشان دﻫد ﭼون نظام آزمون در دانشگاه ﻫاي ما بگونﻪ اي نيست كﻪ بشود
معدل را مﺒناي مقايسﻪ بين فارغ الﺘحصيﻼن دانشگاه ﻫا ﮔرفت .مثﻼ در يك دانشگاه كوﭼك در يك شهرسﺘان،
مي بينيد ﻫمﻪ افراد معدل باﻻي  ١٧دارند .در نﺘيجﻪ ﭼون يك آزمون ﻫماﻫنگ در دانشگاه ﻫا وجود ندارد،
معدل ،مﺒناي مناسﺒي براي مقايسﻪ داوﻃﻠﺒان نيست .از قديم ﻫم مي ﮔفﺘند اﮔر كسي در يك دانشگاه معﺘﺒر
مانند دانشگاه صنعﺘي شريف يا اميركﺒير معدل  ١٤مي آورد بﻪ مراتﺐ سطح سواد باﻻتري نسﺒت بﻪ كسي دارد
كﻪ در يك دانشگاه سطح پايين ،معدل  ١٦دارد .در نﺘيجﻪ معدل نمي تﺌاند مﺒناب مناسﺒي باشد .آنچﻪ در آزمون
اسﺘخدامي مﺒناست ،كسﺐ حد نصاب آزموني است كﻪ از ﻃريﻖ سازمان سنجش برﮔزار مي ﮔردد و كساني كﻪ
حد نصابهاي مورد را كسﺐ مي كنند و بﺘوانند در آزمون پذيرفﺘﻪ شوند از ﻫر دانشگاﻫي كﻪ فارغ الﺘحصيﻞ شده
باشند ،عنوان پذيرفﺘﻪ شدﮔان آزمون تﻠقي مي شوند.

همچنين با توجﻪ بﻪ اين واقعيت كﻪ اكثركساني كﻪ بﻪ دانشگاه ﻫاي كشور وارد مي شوند تمايﻞ دارند در دولت

خدمت كنند و نﺒايد اين امﺘياز اخﺘصاص بﻪ يك عده داشﺘﻪ باشد  ،بﻪ ويژه مردم بﻪ عنوان مشﺘريان و خدمات
ﮔيرندﮔان دولت حﻖ دارند ازخدمات شايسﺘﻪ ترين افراد در دسﺘگاه دولﺘي بهره مند شوند ﻻزم است در اسﺘخدام
دولت بﻪ اين حﻖ براي مردم و داوﻃﻠﺒان اسﺘخدام توجﻪ شود  .دسﺘگاه دولﺘي جايي نيست كﻪ كسي بخواﻫد بﻪ
خاﻃر مشكﻼت معيشﺘي خود اسﺘخدام شود يا كسي بﻪ خاﻃر ﮔرفﺘاري خانوادﮔي اسﺘخدام شود ،در دسﺘگاه
دولﺘي ﭼون بﻪ مردم خدمت داده مي شود ،بايد بهﺘرين و شايسﺘﻪ ترين افراد اسﺘخدام شوند .براي ﻫمين ضمن
تاكيد بر عدالت اسﺘخدامي  ،در كنار آن بﻪ شايسﺘﻪ ﮔزيني مي بايست توجﻪ شود تا ﻫم در مورد مﺘقاضيان
اسﺘخدام عدالت رعايت ﮔردد و ﻫم از باب ﮔيرندﮔان خدمات ،شايسﺘﻪ ترين افراد اسﺘخدام شوند .الﺒﺘﻪ برخي از
اقشار ﻫمانند ايثارﮔران و معﻠوﻻن بﻪ موجﺐ قوانين از مزايايي برخوردارند كﻪ بﻪ اين موارد ﻫم توجﻪ مي شود.
يكي ديگر از خواسﺘﻪ ﻫاي عموم مردم برﮔزاري آزمون ﻫاي اسﺘدامي در بازه ﻫاي زماني مشخﺺ و وجود نظم
براي امكان امادﮔي بيشﺘر داوﻃﻠﺒان براي مسابقات اسﺘخدامي است
كﻪ سازمان اسﺘخدامي كشوربا برﮔزاري آزمون اسﺘخدامي فراﮔير بصورت عمومي و با انﺘشار آﮔهي است كﻪ سالي
دو بار برﮔزار مي شود ،بﻪ اين درخواست پاسخ داده است.

همچنين برخي از داوطباني كه در آزمون استخدامي پذيرفته شده اند مي گويند روند جذب آنها را
چند ماه طول مي دهند و احيانا براي گرفتن مدارك يا مراحل گزينش ،خيلي معطل مي شوند.
نظر بﻪ اينكﻪ اسﺘخدام يك فرايند قانوني دارد كﻪ شامﻞ ثﺒت نام در آزمون  ،برﮔزاري آن  ،اعﻼم نﺘايج آزمون ،
انجام مصاحﺒﻪ تخصصي و ﻃي مراحﻞ ﮔزينش است و معموﻻ دسﺘگاه ﻫا اين فرايند را براي اسﺘخدام در يك سال
بعد پيش بيني مي كنند  .براي كسي كﻪ در آزمون اسﺘخدامي شركت كرده است مهم اين است كﻪ زودتر سر
كار برود ولي براي دسﺘگاه اجرايي حصول اﻃمينان از ﻃي درست تمامي مراحﻞ مهم تر است  .لذا  ،ممكن است
داوﻃﻠﺒان اسﺘخدام براي شروع بكار عجﻠﻪ داشﺘﻪ باشند  ،از سوي ديگر براي يك دسﺘگاه دولﺘي مهم است كﻪ
كساني را كﻪ اسﺘخدام مي كند ﻫمﻪ مراحﻞ بﻪ ﻃور قانوني ﻃي شود  ،ضمن اينكﻪ بايد اعﺘﺒار پرداخت حقوق و
مزايا قﺒﻞ از اسﺘخدام نيز تامين شود .بﻪ ﻫر حال براي شروع اشﺘغال مراحﻠي بايد قانونا ﻃي شود و داوﻃﻠﺒان بايد
با دسﺘگاه ﻫاي اجرايي ﻫمكاري كنند  .الﺒﺘﻪ ﻫميشﻪ تاكيد براين است كﻪ كارﻫا با سرعت بيشﺘري انجام شود .

