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 مقدمه

مثابه ورودی به نشیگز ماتیتصملذا است.  ستهیشا یانسان یروینکارگیری جذب و بهمرهون  ،ینظام ادار یکارآمد

کننده سرنوشت داوطلبان ورود به خدمت در نییتع اینکه اول، .است تیاهم یاز دو جهت دارا های اجراییدستگاه

 باشد.به سازمان  ستهیشا یانسان یرویورود ن یکننده بستر مناسب برافراهمتواند می ،دومو  ی استدولت یهادستگاه

آغاز شد. از  15/10/1361شروع گزینش در جمهوری اسالمی ایران با فرمان حضرت امام خمینی)ره( در تاریخ 

این تحوالت ساختار فعلی ه صورت مستمر و پیوسته در حال تحول بوده است که نتیجآن زمان تاکنون گزینش به

های فراوانی مواجه است که ت و ضعفدهد وضعیت فعلی گزینش با نقاط قوها نشان میگزینش کشور است. بررسی

 بودن یمنقض و یناکارآمد ترین مشکالت گزینش در حال حاضر عبارتند از:نشانگر ضرورت اصالح گزینش است. مهم

 ،روز جامعه طیبا شرا ارهایها و معشاخص ،هاعدم تناسب دستورالعمل نش،یگز در استفاده مورد یابزارها از برخی

  ح.افراد اصل صیدر تشخ یناکافو مهارت و تخصص  شگراننیبه گز یناکاف آموزش

 

 بررسی طرح

های فعلی گزینش ارائه شده مدنظر قرار داده ها و آسیبمنظور پاسخ به چالشکه بهرا  طرح حاضر یکی از رویکردهایی

 عبارتند از:  ،ترین مواردی که در طرح حاضر مدنظر قرار گرفتهاست. مهم

 گزینش( دولتیسسه ؤ)م متمرکز سازمان تشکیل، 

 ُبا اتخاذ ضمانت اجراهای کیفری گزینش در قضائیه قوه نقش و قضایی رویکرد شدن ترررنگپ، 

 میانی و ایگزینش مدیران حرفه رب کیدأت، 

 تفکیک پایش از گزینش، 

 تغییر ترکیب شورای عالی گزینش، 

 و توجه بیشتر به ابعاد اخالقی و رفتاری تغییر ضوابط و معیارهای گزینش، 

 جمهورسطح مقام رئیس سازمان گزینش به جایگاه معاون رئیس یارتقا،  

 نامه اجرایی قانون در طرح.توجه بیشتر به جزئیات اجرایی قانون و بیان بعضی از مواد آیین 

ده است، شدقت و با جزئیات بیان هرچند بسیاری از اصالحات پیشنهادی طرح در سطح فرایندهای گزینش، به

 تشکیل سازمان گزینش استوار شده که برخی از تغییرات پیشنهادی نیز وابسته به آن هستند.  اصلی طرح بره اما پای
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سسه دولتی، باعث ایجاد بار مالی ؤرسد تشکیل سازمان مستقل گزینش با ماهیت منظر میتوجه به اطالعات کلی موجود بهبا 

( طرح پیشنهادی بیان 10خواهد بود. اگرچه در ماده ) 1قانون اساسی (75هفتادوپنجم ) اصلبرای دولت شده و از این جهت مغایر 

ولی اینکه این  ،شودمین میأدرصد منابع )انسانی و فیزیکی( ساختار فعلی گزینش ت 50ز محل شده است که منابع مورد نیاز سازمان ا

 محل ابهام جدی است. ،مین منبع مالی کفایت داشته باشدأمحل برای ت

سیاری از بست که ا استانی کل ادارات و گزینش سازمان مرکزی ستاد در جدید هایپست ایجاد نیازمند گزینش سازمان تشکیل

ام افراد جدید بر این اساس تشکیل سازمان گزینش نیازمند استخد هایی را نخواهند داشت.گزینشگران فعلی امکان تصدی چنین پست

 صرفاً با نشیزو انتقال کارکنان گ تیمأمور ل،یسازمان در زمان تشک یانسان یروین نیمنظور تأمبهدر بدنه دولت است. همچنین 

 یریگامکان بهره ماده نیا یرا که در اجرا نشیکارکنان گز یها مکلفند تمامدستگاهو  شودیدستگاه مقصد )سازمان( انجام م موافقت

 یهاها و رشتهستهر ریدر سا ات،یسوابق و تجرب ،یلیمدرک تحص ،یگردد، متناسب با پست سازمانیدر سازمان فراهم نم هاخدمات آن از

ها دیگر پست های اجرایی برای جایابی مجدد کارکنان گزینش در؛ چنین الزامی فشار مضاعفی بر دستگاهندینما یریکارگهب یشغل

 د.های اجرایی وجود نداردستگاهه ذکر است پست بالتصدی متناسب برای چنین افرادی در هم شایانایجاد خواهد کرد. 

 که داردوجود  استان مرکز هر در اداری جدیدهای ساختمان احداث یا خرید به نیاز گزینش سازمان تشکیلعالوه بر این، جهت  

صورت مستمر به هب نیز جدیدهای سازمان استهالک و نگهداری هزینهضمن در. شودمی دولت برای مالی بار افزایش باعث نیز امر این

های انهسامتجهیزات اداری، تجهیزات فناوری اطالعات، گسترش  تأمینازسوی دیگر  .های جاری دولت افزوده خواهد شدهزینه

 . فزودتشکیل سازمان خواهد ا بر بار مالیغیرمصرفی و... نیز  ،گزینش برای سراسر کشور، خرید لوازم مصرفیاطالعاتی 

های ز مزیتاه که اتواند باعث شود توجه به شرایط خاص هر دستگچالش دیگر این است که تشکیل سازمان مستقل و متمرکز می

ها در ندگان دستگاهدیگر اگرچه در طرح بیان شده که نمای عبارترود که این امر نیازمند تدبیر است. بهبساختار فعلی است از بین 

ست، شرایط اما در مقایسه با شرایط فعلی که هر دستگاه، خود متولی گزینش کارمندان ا ،بان دارای نقش هستندلگزینش داوط

برای امر گزینش  رو، تشکیل یک سازمان مستقل در سطح ملی یا استانیمراتب کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. ازاینها بهدستگاه

 تر و طراحی سازوکار متناسب است.نیازمند بررسی دقیق

راست و بدون ه اجنکته بعدی که بایستی مدنظر قرار گیرد این است که بیشتر مشکالت مطرح شده در مورد گزینش کشور ناظر ب

های وجود، ظرفیتمتوان با ظرفیت فعلی قانونی و ساختاری دیگر می عبارتنیاز به اصالح قانون و ساختار نیز قابل اصالح است. به

نویس طرح پیشنهادی مورد دادن گزینش به مدیران که در پیش عنوان مثال تسریاجرایی را توسعه و کارآمدی را افزایش داد. به

سیاسی برای اجرا  قرار گرفته، در ضوابط و معیارهای تدوین شده توسط هیئت عالی گزینش اشاره شده و نیاز به اراده جمعی وتوجه 

باعث ایجاد  های اجرایی گزینش کهعبارت دیگر عمده مسائل و چالشدارد و در حال حاضر محدودیت قانونی خاصی وجود ندارد. به

ست و چنانچه ده توسط نهادهای متولی قابل حل است و نیازی به قانونگذاری جامع و کالن نیدر عرصه گزینش کشور ش یکردکژکار

ینش است، مورد بازبینی نامه اجرایی قانون گزینش که ناظر به فرایندهای گزمواد آیین شود صرفاًنیاز به قانونگذاری باشد پیشنهاد می

 قرار گیرد.

                                                                                       

 عمومی هزینه افزایش یا عمومی درآمد تقلیل به و کنندمی عنوان قانونی لوایح درخصوص نمایندگان که اصالحاتی و پیشنهادها و قانونی هایطرح ( ـ75)اصل  .1

 .باشد شده معلوم نیز جدید هزینه مینأت یا درآمد کاهش جبران طریق آن در که است مجلس در طرح قابل صورتی در انجامد،می
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گفتنی های سیاسی بر گزینش در صورت تشکیل سازمان گزینش، اثرگذاری بر کاهشهمچنین برخالف ادعای طراحان مبنی

است که در حال حاضر ساختار گزینش یک ساختار نامتمرکز است که یکی از مزایای آن این نکته است که با تغییرات سیاسی و تغییر 

باال و پراکندگی آنها، بسیار محدود است؛ اما های مرکزی با توجه به تعداد ها و هیئتدبیران هیئت عالی گزینش، تغییرات در هسته

در اعمال را و درنتیجه رئیس سازمان ظرفیت باالتری د شدر صورتی که سازمان گزینش تشکیل گردد، ساختار گزینش متمرکز خواهد 

 معنای اثرپذیری بیشتر شرایط سیاسی در ساختار گزینش است.تغییرات در ادارات ذیل گزینش خواهد داشت که به

نامه های ادعا شده برای آن نسبت به قانون گزینش ریشه در آیینیک نکته عجیب پیرامون طرح مذکور اینکه بسیاری از نوآوری

نامه اجرایی و ضوابط اجرایی گزینش و ضوابط و معیارهای گزینش دارد؛ درواقع اکثریت این طرح، حاصل ترکیب قانون گزینش با آیین

 و معیارهای گزینش است. 

 

 بندیجمع

كلی بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش كه روح حاكم بر طرح پيشنهادی  طوربندی بایستی بيان شود كه بهدر جمع

شود، های اساسی در درون دستگاه گزینش و همچنين در نظام اداری كشور میاست از آنجایی كه باعث بروز چالش

شود با توجه به اسناد باالدستی و بیانات حضرت امام)ره( و مقام معظم با توجه به مواردی که بیان شد پیشنهاد می شود.توصيه نمی

 گزینش هایروش روزآمدی و معيارها بهبود»که  1389های کلی نظام اداری ابالغی سال رهبری و همچنین بند سوم سیاست

 و ایسليقه هاینگرش و هانظریتنگ از پرهيز و شایسته و متعهد ند،توانم انسانی نيروی جذب منظوربه انسانی منابع

یند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای اهای ساختار و فردهد، شناسایی دقیق مسائل و آسیبکید قرار میأرا مورد ت «ایغيرحرفه

 سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحوالت ساختاری کلی مدنظر قرار بگیرد. 

، «ضوابط و معیارهای گزینش»هایی همچون ها و چالشبر آسیب جای تدوین قانون جامع،شود که بهبر این اساس توصیه می

های مختلف بندی )حوزهسطوح شغلی و دسته»، «دامنه و حیطه نفوذ گزینش در نظام اداری» ،«ارزیابی سنجش و ها و ابزارهایروش»

 گزینش، میان کاریموازی»، «نهادها و استقالل گزینش حداقل شدن دخالت سایر»، «یند گزینشاپزشکی، آموزشی، فنی و...( در فر

« های اجراییهای گزینش با دستگاهتعارض منافع میان گزینشگران و هسته»و « هاحراست و رسیدگی به تخلفات اداری هایهیئت

 تمرکز گردد و براساس بررسی دقیق هر مورد در صورت نیاز به اصالح قوانین، متون متناسبی ارائه و تصویب گردد. 


