
 

 پژوهشی) -فصلنامه حقوق اداري (علمی 

 1397تابستان ، 15  ، شمارهپنجمسال 

 در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا گزینی شایسته

 2سیدحسن حسینی؛ 1سیدمحمدمهدي غمامی

 

 

 چکیده

 پیشرفت و برقراري عدالت و حاکمیت جایی که ارتباط مستقیم با  آناز گزینی   شایسته

را   توان آن است و می هاي سیاسی قرار گرفته  مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام
لحاظ کرد. براي رسیدن به  کارامدساالر، پاسخگو و  مردماصلی مفروض براي یک دولت 

را در حقوق استخدامی بر مراحل  گزینی ایستهکارامد و صحیح باید اصل شنظام اداري 
ها براي تحقق  از آنکدام   مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر

حین  ( خدمت  خدمت، انجام   ورود به :عبارتند از ؛و عدالت حائز اهمیت هستند گزینی شایسته
انون در سطوح ق  یک باید در پرتوي حاکمیت مراحلی که هر  شغل.  يخدمت) و ارتقا 

عمومی به شهروندان  ي نظام اداري در ارائه خدمتکارامدشکلی، نوعی و ماهوي، موجب 
طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدي   شده و به

توان  سش که چگونه میطرح این پر هاي عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با  پست
اصل در نظام حقوق این مطالعه ا در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به ر گزینی شایسته

 پردازند. استخدامی ایران و آمریکا می
 .يکارامدقانون، استخدام،  ، حاکمیتگزینی عدالت، شایسته ي:کلید واژگان

  

                                                 

 ghamamy@isu.ac.irاسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده مسؤول):   . استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده معارف1

 s.h.hoseini2071@gmail.comاسالمی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)  عارف ارشد م دانشجو کارشناسی .2

 فتدریافت
 رشپذیرش
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 مقدمه

در اعتقادات، از موضوعاتی است که در مدل حکمرانی خوب توصیه شده و همچنین  1یگزین شایسته

 اسالمی دارد. باورها و فرهنگ غنی
واسطه حاکمیت  وجود در طول تاریخ مردم ایران به  با این2

ست ا  نبوده مجرياصل در عرصه عمومی   شدن رانت، این  هاي پادشاهی مستبد و نهادینه دولت

یت تا حد امکان از هرگونه قومی باید گزین براي دستیابی به شایسته .)53-42و  19 :1366(شعبانی، 

چنین  هم ؛)Lange & Durst-Andersen,2010: 109( دوري کرد محوري و روابط رانتی و سیاسی

نظر  ... را مد مداري، تعهد و هاي تخصص، اخالق هاي دولتی مالك بایستی در استخدام افراد در سمت

با روي کار آمدن  نماید.ي ارائه خدمت و انجام وظیفه کارامدتا فرد بتواند در آن جایگاه به نحو  قرار داد.

هاي فوق، امکان ارائه خدمت مطلوب فراهم شده و بودجه عمومی در قبال ارائه کار با  افراد واجد مالك

این  .)McNamee & Miller, 2014: 8-13(گردد  کیفیت و موجد رضایت براي شهروندان هزینه می

از  :دارند را با افتخار بیان می  آن« ها است که اي از این عبارات آمریکایی در واقع به نحوي ترجمه

». آن نیستی )fit(مناسب  چون شخصاً ؛شوي اي خارج می سازمانی که در آن قرار گرفته
)McNamee & Miller, 2014: 1(  

کاري، تمایل به  تخصص و تجربه کافی، کم دلیل عدم ی در انجام وظیفه بهاتوانمواردي از جمله ن

در کارکنان براي انجام وظیفه، عدم احساس علقه به سازمان و اولویت غیبت، فقدان انگیزه کافی 

ي اداره و به تبع کارامدعمومی از علل مؤثر در نا  بخشیدن به منافع فردي و گروهی در برابر منافع

 يخصوص ارتقا خدمت، حین انجام خدمت و به دولت است. دولت باید در سه مرحله ورود فرد به

دقت زیر نظر داشته باشد و سعی کند در هر یک از این  ستخدمان را بهجایگاه در طی خدمت، م

قانون   عمومی و احترام به حاکمیت  جهت خطیر بودن صیانت از منافع مراحل نه از باب تسامح بلکه به

طور کلی دو ویژگی تعهد به قانون و  اي که به گیري عمل نماید تا افراد شایسته دقت و سخت  با

عمومی   وارد عرصه خدمات ،عمومی دارند  م آن را در راستاي ارائه بهینه خدماتتخصص براي انجا

در هر  عمل آورد. شناسی کارمندان خود تقدیر به نیت و وظیفه کشور شوند. دولت نیز باید از حسن

                                                 

1 .   Meritocracy. 

اخیِر السالم): یسَتدَلَّ عََلی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَرَبعٍ: تَضییعِ االُصولِ وَ الّتََمّسُکِ ِبالُفرُوعِ وَ َتقدیمِ االَراذِلِ وَ َت (علیه قال االمام علی.  2
(امور کم   شدن به فروع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شود: ضایع ها می االَفاِضل. یعنی چهار چیز باعث شکست دولت

 )864الکلم، ص  الحکم و درر غرر (  هاي فاضل. هاي پست و کنار گذاردن انسان کار گماردن آدم اهمیت) و به
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ی تحولی عظیم در شکوفایی و پیشرفت اداره و توزیع گزین استقرار نظام شایستهصورت باید پذیرفت 

استقرار نظام  .)Morgan J. Dana S and Vardy F,40-42( کرد  ها ایجاد خواهداستعداد

ساختن  سازي، چابک متناسب :قبیل  ی در حقوق استخدامی نظام اداري ایران آثاري ازگزین شایسته

منظور تسهیل ارائه خدمات،  ی بهکارایبخشی و  پذیري، اثر تشکیالت نظام اداري، انعطاف

پی  ... را در خدمات کشوري، حفظ حقوق مردم، ارتقاي سالمت نظام اداري وبخشی و کیفیت  سرعت

) مورد اشاره 1389(ابالغیه مقام معظم رهبري در سال   هاي کلی نظام اداري دارد. این امر در سیاست

 است.  قرار گرفته

شده توسط   ) تدوین1377) برنامه راهبردي تحول نظام اداري (4-1بند (» ت«مطابق جزء 

» یگزین حاکمیت شایسته«عنوان یکی از اصول مبنایی بر  زمان اموري اداري و استخدامی کشور بهسا

هاي اداري و نگرش  ی در نظامگزین کردن عدالت و شایسته هادینهتأکید و ذیل راهبردهاي کالن، ن

جهت الزام مناسبی الذکر، زمینه  است. برنامه راهبردي فوق  مدیران و توسعه منابع انسانی مقرر شده

) 1389هاي کلی نظام اداري ( ) سیاست4چنین بر اساس بند ( ی فراهم نموده است. همگزین به شایسته

هاي  از بایسته» اسالمی در نصب و ارتقاي مدیران  ی مبتنی بر اخالقگزین ایی و شایستهگر دانش«

قانون است. در   گردد که تحقق آن حاصل برداشت مبتنی بر حاکمیت نظام اداري ایران محسوب می

عمومی بر مصالح سازمانی   توان به اصول تقدم منافع عمومی نیز می  ي و منفعتکارامدمورد نظریه 

در تصمیمات نظام اداري، تأمین کرامت و معیشت کارکنان دولت و اداره امور مبتنی بر عقالنیت 

ارائه خدمات به اصل ارائه چنین به عنوان دستاورد نظریه  اقتصادي و عقالنیت علمی اشاره کرد. هم

خدمات اداري با استاندارد، سرعت و کیفیت قابل رقابت با معیارهاي جهانی ذیل مفهوم اداره خوب 

گونه تبعیض و توزیع مناسب قدرت بین دولت و  توجه نمود. اصول تعمیم عدالت اداري و پرهیز از هر

نیز حاصل برداشت مبتنی بر  ي اجراییها زدایی از حوزه نهادهاي مدنی با تأکید بر تمرکز مردم و

 )14 -15 :1379، مور اداري و استخدامی کشورسازمان ا(   عدالت است.

در گرو استقرار نظام ي و پیشرفت ایران کارامدبر اساس این الزامات و با توجه به اینکه 

ند که پرداز ینگارندگان به این پرسش م ،در این مقاله .است جهت تأمین منافع عمومی یگزین شایسته

نظام استخدامی آمریکا  ی را در نظام استخدامی ایران با مطالعه تطبیقیگزین توان شایسته چگونه می

گذاري در ایران  و ضابطه تقنینیبه بررسی مفهومی و نظام  سؤالدر راستاي پاسخ به این  حاکم کرد؟
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حقوقی ایاالت متحده آمریکا از یک  ایم و البته در نظر داریم که نظام و ایاالت متحده آمریکا پرداخته

مند  از قواعد ثانویه و نه الزامات حجیم اولیه اداري بهره واست  الکامانهاي  سو در زمره کشورهاي

قابل توجهی ناشی از قوانین  هاي خأل رغم برخی الزامات حقوقی، ، علیاست و از سوي دیگر در ایران

 داریم. مبهم و استثناءزا

 یگزین شایستهمفهوم   .1

سراغ نظریات حاکم بر این حوزه   ی، بهگزین عناي لغوي و اصطالحی شایستهدر این بخش با بیان م

 .دامی مورد بررسی قرار خواهد گرفترفته و این مفهوم در مراحل مختلف استخ

 معناي لغوي و اصطالحی. 1-1

» شایسته «تشکیل شده که لغت  »گزینی«و » شایسته«لحاظ لغوي از دو کلمه  به» ىگزین شایسته«

معنی اول   حاشیه برهان مصحح دکتر معین) به ( نعت مفعولی از شایستن  «نامه دهخدا به  در لغت

اء) ناظم االطب (  آنندراج) موافق و مناسب. برهان قاطع) ( (  شایان که سزاوار و الیق و درخور باشد.

 :قبیل  زمعانی ا» گزیدن «چنین براي لفظ  هم ؛)190 :1341دهخدا،  ( است  معنا شده» الیق، درخور

ساالر  «و » ساالر قافله « :مانند مشابه، است. دهخدا در کلماتی آورده انتخاب، برگزیدن و اختیار کردن

-171 :1339(دهخدا،  کند. معرفی می» رئیس و مهتر قوم «و » پیشرو قافله «معناي   را به  آن» قوم

معناي داشتن لیاقت، استحقاق و توانایی و پیشرو بودن   در لغت، به» ىگزین شایسته «بنابراین  ؛)168

هاي  ن در بخشوالئدر این صفات است. این اصطالح بیشتر در مورد انتخاب و انتصاب مدیران و مس

باشیم که هر سازمان عمومی و حتی خصوصی   ولی باید در نظر داشته ؛مختلف عمومی کاربرد دارد

نیاز از رعایت ضوابط آن نیست. در نظر برخی از اندیشمندان  اکثر کارامدي، بیبراي رسیدن به حد

جا به برخی از آن  است که در این کار رفته  ... به معناي بهره هوشی، استعداد، تالش و  شایستگی به

ارد د دهی بیان می ی در امور استخدامی و پاداشگزین در زمینه شایسته 1پردازیم. مایکل یانگ مفاهیم می

 )7 :1389صبور،  ابطحی و عبد (  معناي شایستگی است.  همراه تالش، به  هوشی و استعداد به  که ضریب

                                                 

1  .  Michael Young. 
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  ی را مبتنی بر معیار عدمگزین شایسته  لیف الوسون وگارود،تأ» شناسی الفباي جامعه «در کتاب 

در آن مزایا و ی عبارت است از نظامی که گزین نظام شایسته  «است:   ف کردهتبعیض چنین تعری

اساس شایستگی و نه بر مبناي جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا  هاي شغلی تنها بر موقعیت

مبانی  «از سوي دیگر، بیلتون هم در کتاب  ؛)225 :1389(حبی،  .»شود ثروت به افراد تفویض می

گونه  ك وگارود اینهاي فردي و با همان مال ی را مبتنی بر آموزهگزین خود، شایسته» ناسیش جامعه

هاي  اساس آن، شهروندان از طریق نظام ی دیدگاهی است که برگزین شایسته «کند:  تعریف می

اي خود را شکوفا کرده و در اي و دانشگاهی و با تالش و کوشش فراوان، استعداده آموزشی مدرسه

 دي مناصب مختلف،و جنسیت براي تص در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت نهایت

نظران  از صاحبچنین یکی  هم ؛)225 :1389(حبی،   » شوند. اساس شایستگی ذاتی برگزیده می تنها بر

داشتن دانش و بصیرت در هر سطحی الزمه کار در «کند:  گونه بیان می ی را اینگزین شرایط شایسته

ک بال آن دانش و بال ساالر است و براي شایستگی دو بال وجود دارد که ی یک سیستم شایسته

تعریفی کامًال در  .)7: 1377(الوانی، » هاست. دیگر بینش و نحوه برخورد با مسأله و اعتقاد و ارزش

 »کارکنان بجا«  ی مبتنی بر ایدهگزین عینی، شایسته
به معناي اعمال حق دسترسی برابر به سطوح 1

 عوامل از جمله رانت و ثروت و .. است.هاي کارمند بدون محاسبه سایر  اجتماعی بر اساس توانایی

)McNamee & Miller, 2014: 27( .بر ی گزین چنین بیان داشت که شایسته توان در مجموع می

یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در آن منابع انسانی با برابر،   اساس الزامات حقوقی جامعه

زاده و  یابد (موسی گرفته و توسعه میها در جایگاه خود قرار  توجه به تالش و توانایی ذاتی آن

ی روشی براي جلوگیري از سرخوردگی نخبگان و گزین به دیگر سخن، شایسته .)145: 1392پور،  کیان

  )7: 1381فرد،  انتخاب افراد بر اساس شایستگی است. (گلکار و ناصحی

هش دانشگاهی ترین شکل غربالگري براي استخدام در نظام اداري، آموزش و پژو امروزه رایج

صرف  گزینند. البته باید دانست اکتفا کردن به می است که طبق آن با یک آزمون افراد را بر  قرار گرفته

هاي دولتی و اداري نیست. شایان ذکر  آزمون، مالك کاملی براي انتخاب و انتصاب افراد به سمت

براي همه افراد شایسته فراهم اي باشد که ورود  گونه ها باید به است که نحوه برگزاري این آزمون

                                                 

1 . Right staff. 
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هاي برابر شغلی با لحاظ برابري  تبعیض و دسترسی برابر همه شهروندان به فرصت معیار عدم ١.باشد

) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قرار 28همه افراد داراي شایستگی یکسان، موضوع اصل (

کند که در  تر یک نظم اجتماعی را توصیف می معناي وسیع در تعریفی دیگر، شایستگی به است. گرفته 

هاي مقتدارنه مبتنی بر اداره  شوند. این برخالف مدل بندي می ها رتبه آن افراد بر اساس برخی ارزش

 )507Desario :2003 ,اي است. ( گروهی و قبیله

 میهاي مفهو ی و برداشتگزین نظریات شایسته. 2-1

این گردد.  پذیر می وسیله نظریات مختلفی ممکن ی در فضاي حقوق استخدامی، بهگزین تحقق شایسته

عمومی و عدالت مطرح   ي، ارائه خدماتکارامدعمومی و   قانون، منفعت  حاکمیت مبتنی بر اتنظری

 پردازیم. می موارد آن تحلیلبه به شرح ادامه اند که  شده

 قانون حاکمیتبرداشت مبتنی بر . 1-2-1

هاي اداري حکومت، تحت امر و سلطه کامل حاکمان  ، تمام سازمان2قانون  قبل از استقرار و حاکمیت

اجرا درآمدن نظریه   عنوان مظهر اراده ملی و به  اما بعد از پیدایش اندیشه حکومت قانون به ؛بودند

 افول نهاد  عمومی رو به قدرت تفکیک قوا و نیز جدایی اعمال حاکمیت از اعمال تصدي دولت، نظریه

» دولت قانونمدار «در پایان سده نوزدهم میالدي حقوقدانان آلمانی اندیشه  .)75- 77 :1389انصاري،  (

خود محدودیتی و پیروي  را مطرح کردند. محدود شدن دولت توسط حقوق و در نتیجه، رضایت دولت به

ت علیه تصمیمات و اقدامات دولت از اثرات بسیار مهم هایی براي شکای چنین باز بودن راه از قانون و هم

مساعدتر کرد.  یگزین قانون یا دولت قانونمدار است که مسیر را براي رسیدن به شایسته اندیشه حاکمیت

عمومی دولت   ترتیب که در مورد نخست قدرت  بدین ؛دولت قانونمدار با دولت پلیسی متفاوت است

رغم وجود قواعد انضباطی و  باشد ولی در دولت دوم، علی ی و قانون میاساس و در حدود قواعد حقوق بر

نماید. بنابراین، پذیرش اندیشه دولت  حسب میل و اراده خود عمل می عمومی بر  انتظامی، قدرت

هاي اداري از قانون پیروي و تبعیت نمایند. طبق اصل و  قانونمدار سبب شده که قوه مجریه و سازمان

                                                 

1 . Http://www.thelawdictionary.org 

2 . Rule of Law. 
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گیري و انجام وظایف خود مکلف به  موقع تصمیم ولین و مستخدمین اداري بهئنون، مسقا نظریه حاکمیت

  )32 - 33 :1389عباسی،  (   تبعیت از قانون و مقررات هستند.

بیان  «معناي   ی مرتبط با مفهوم تفکیک قوا و مفهوم قانون بهگزین واقع از نظر تاریخی شایسته در

قانون، قوه مجریه نیز با اجراي   آفرینی قوه مقننه در حاکمیت نقشبر   است. عالوه» اراده عمومی

تواند در صورت لزوم براي تعیین نحوه اجرا و حسن  قوانین در تحقق این مهم نقش دارد. اداره می

ها باید در چهارچوب  نامه اما این قواعد و آیین ؛اجراي قوانین به وضع قواعد حقوقی مبادرت ورزد

قانون باشد. در عمل افراد یعنی مستخدمین هستند که به نام اداره و به حساب  قانون و منطبق با

اما نتایج حاصل از این اعمال نه متوجه مستخدمین بلکه متوجه اداره یا  ؛دهند اداره اعمال را انجام می

 )58 - 59 :1393مهر،  بابایی (  کنند. گردد که مستخدمین براي آن کار می سازمانی می

قانون، اداره تابع قانون و قواعد حقوقی شد و روابط   ر ایده و تحقق قواعد حاکمیتپس از ظهو

 ؛)461-467 :1387مؤتمنی،  (طباطبایی قانون استوار گردید  شونده بر اصل حاکمیت کننده و اداره اداره

 ،صورت  بایست مبتنی بر صالحیت قانونی اداره باشد، در غیر این بنابراین کلیه اعمال حقوقی نیز می

قانون،   اقدام اداره با ایراد عدم صالحیت یا خروج از صالحیت مواجه خواهد شد. امروزه اصل حاکمیت

 )73 :1387انصاري،  (   شود. ترجمان آزادي افراد و حدود قدرت دولت و جوهره دموکراسی شناخته می

تایج برداشت ترین ایده در نظام حقوق اداري ایران اصل صالحیت است که خود از ن محوري

باشد. این اصل در واقع، ادامه اصل تفکیک و استقالل قواست که در  شکلی از حاکمیت قانون می

اساس آن مقامات اداري محدود به  شود که بر فروکاسته می» اصل صالحیت«حقوق اداري به 

ده در ترین ای در مقابل، محوري .)152 :1391زاده،  ها هستند (موسی هاي اعطایی به آن صالحیت

حیث، کارکرد اصلی  حقوق اداري ایاالت متحده، کنترل و قواعد ثانویه حقوق اداري است. از این

  هاي اداري) است. به فرآیند (  هاي اداري حقوق اداري، کنترل و نظارت بر تصمیمات و اقدامات سازمان

سازمان اداري را به انجام کننده باید  هاي بازنگري ) قانون آیین اداري آمریکا دادگاه706( موجب ماده

معقولی در انجام  صورت غیر قانونی از انجام آن خودداري کرده یا به صورت غیر عملی وادار کنند که به

چنین در صورتی که سازمان اداري فراتر از صالحیت و اقتدار قانونی و عدم  آن تأخیر نموده است. هم

نماید. اصل رعایت  ها را ابطال می کننده آن بازنگري باشد، دادگاه  رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده

قانون  از جمله ،داري آن کشور داشته استي حقوق اکارامدتشریفات قانونی در آمریکا ثمراتی در 
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 و اعتماد عمومی هاي اداري به مردم و مقامات سیاسی موجب افزایش پاسخگویی سازمانآیین اداري 

انصافی، رنگ و بوي سیاسی  چنین سبب دوري از بی هم )؛Keith, 2008: 208-211شده است (

است.   هاي مختلف اجتماعی نیز شده خود گرفتن و تقسیم ثروت در میان مناطق گوناگون و گروه به

هاي دولتی جهت اجراي یک طرح به  هاي اداري یکی از مشکالت جدي است. سازمان تأخیر سازمان

عمومی و   هاي هنگفتی به منافع غلب اوقات خسارتها زمان نیازمند هستند و این تأخیر ا سال

ها را با  هاي حقوق اداري توسط دادگاه سازد. وجود تأخیرات اداري، اعمال دکترین خصوصی وارد می

قابل ذکر است قانون سازمان  .)337-365 :1391هداوند و مشهدي،  ر.ك: ( کند رو می به  مشکل رو

مداري بر حفظ حریم  قانون و قانون  درباره حاکمیت» ب«بند  )1اداري و کارمندان آمریکا در ماده (

) این قانون کارمندان 9چنین در ماده ( کند. هم قانون تأکید می  خصوصی خود و احترام به حاکمیت

استفاده از قدرت و  مدیریت، اتالف وجوه و بودجه، سوء گونه نقض قانون و مقررات یا سوء موظفند هر

را افشا کنند و به اطالع مدیران برسانند و زمینه مساعدي براي   اصیا خطر قابل توجه و خ

ي، کارامدکفایتی، نا امروزه کلمه بوروکراسی به بیآورد.  ی فراهم میگزین شدن شایسته اجرایی

یک ساختار   که در واقع بوروکراسی بر شود در حالی سودمندي شخصی، اسراف یا حتی فساد تعبیر می

اساس اصل شایستگی در آمریکا همه  شود. بر هاي عمومی حمل می استضروري براي اجراي سی

وابستگی   هاي مدیریت پرسنل بدون توجه به کارکنان و متقاضیان براي استخدام باید در تمام جنبه

اي داشته  سیاسی، نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، جنسیت، وضعیت تأهل و سن رفتار عادالنه و منصفانه

م خصوصی افراد و حقوق اساسی اداره حفظ گردد و شرایط ورود افراد باشند تا بدین سبب حری

 (Ferraz, David, 2009, 14-15) شایسته از اقشار مختلف مردم، فراهم شود. 

گذارند و البته هر یک  ی میگزین قانون هر یک نتیجه متفاوتی بر شایسته سطوح مختلف حاکمیت

 متفاوت هستند. ی در برداشتیگزین به نوعی ضامن بقاي شایسته

به این معنا که بین مشموالن قانون چه قبل از قانونگذاري و چه  نوعی:  قانون  حاکمیت .1-1-2-1

قانون اساسی ایران و بخش اول اصالحیه  3اصل  9. بند بعد از آن نباید تبعیض و استثنائی باشد

هر فرد فارغ از  این الزام، در نتیجه بر این مفهوم تأکید دارند. ) قانون اساسی آمریکا1868( چهاردهم

توانایی، حق دسترسی برابر به مناصب عمومی را   هر انتساب و قومیتی باید صرفاً مبتنی بر مالك
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 1978داشته و ارتقاء یابد. قانون فدرال بازنگري خدمات مدنی 
آمریکا، نُه ضابطه جهت استقرار 1

 ، بیان نموده که ضابطه نخست این قانون عبارتی در حقوق استخدامی و اداري آمریکاگزین شایسته

 سیاسی، وابستگی بدون هرگونه تبعیضی از جمله استخدام و انتخاب کارمندان از همه اقشار :ست ازا

وجود فرصت برابر جهت  ،عبارت دیگر به سن؛ تأهل و وضعیت جنس، ملیت، مذهب، رنگ، نژاد،

  ٢رقابت آزاد و عادالنه.

عمومی و قانون ماهوي بر حفظ حقوق  هاي حاکمیت ارزش ون ماهوي:قان  حاکمیت. 2-1-2-1

قانون  4بخش دوم اصل  1قانون اساسی ایران و بند  20و  19کنند. (اصول  شهروندي داللت می

التزام داشته  عمومیاین اساس مستخدمینی باید استخدام شوند که به حفظ حقوق   اساسی آمریکا) بر

از لوازم حفظ حقوق شهروندي، احترام به  بپرهیزند. ضمناً هر شکل ممکن و از نقض آن به

را حتی   زاي آن، دولت حق حیف و میل آنبا ها باید مالیات بدهند، ولی ما دهندگان است که آن مالیات

در  )Maravell J.M and Przeworski A, 2003: 161-164(بازده ندارد.  کارگیري افراد کم با به

» 1978قانون فدرال بازنگري خدمات مدنی «ی در گزین چهارم شایسته الذکر، ضابطه تأیید سخن فوق

آمریکا؛ برخورداري کارکنان از استانداردهاي باالي نظم و دغدغه حفظ منافع عمومی، را مورد توجه 

اند تصدي امور تو هاي دینی نیز کسی می قانون ماهوي مبتنی بر ارزش  در حاکمیت ٣قرار داده است.

عهده گیرد که توانایی الزم را داشته باشد وگرنه مرتکب خیانت و گناه شده و موجب  عمومی را بر

تواند مانع تصدي فرد ناالیق  گردد. ابزارهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر می سقوط دولت می

 )53البالغه، نامه  نهج ( متقی شود. و غیر

گزینی وجود  به این معنا که اوالً باید قانونی براي شایسته اي و شکلی: ن رویهقانو  حاکمیت. 3-1-2-1

هاي  ) از استخدام1345) قانون استخدام کشوري (13داشته باشد که در ایران بر اساس ماده (

قانون فدرال بازنگري خدمات مدنی «محور جلوگیري شد و در ایاالت متحده آمریکا با تصویب  سلیقه

فرآیند  که موجد نظام استخدام سیاسی بود منسوخ گشت. ثانیاً 4)1883ون پندلتون (، قان» 1978

                                                 

1 . Civil Service Reform Act of 1978 

2 . http://www.mspb.gov/meritsystemprinciples.htm 

3 . http://www.mspb.gov/meritsystemprinciples.htm 

4 . Pendleton Act. 
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هاي عمومی بدون تبعیض و مطابق نص قانون رعایت گردد و هیچ مقامی  قانونی تصدي پست

قانون  28استفاده از اختیاراتش براي ایجاد تبعیض ندارد. (اصل  یا سوء  صالحیت خروج از این فرآیند

) قانون مدیریت خدمات 44(  قانون اساسی آمریکا) ماده 1بخش نهم اصل  8و بند  اساسی ایران

کردن برگزاري امتحان عمومی و تخصصی بیان کرده است که  کشوري رویه استخدام را بعد از آگهی

 است. جزء مقررات تشریفاتی شمرده شده

 عمومی و کارامدي برداشت مبتنی بر منفعت. 2-2-1

 عمومی نظریه منفعت
سود و  بدین معناست که باید بناي اعمال اداري را بر اقداماتی که منجر به 1

گذاري نمود. به این ترتیب در حوزه استخدام عمومی، اقدام دولت در  شوند، پایه منفعت براي عموم می

هاي عمومی که موجب برخورداري از اقتدارات متعدد و دسترسی به  جهت انتصاب افراد به پست

توان توجیه کرد. انتقاداتی بر این  عمومی  می  جهت تأمین منافع  شود را به ی افراد میاطالعات شخص

تواند  عمومی یک مفهوم کلی و وسیع است و می  مفهوم منفعت :نظریه وارد شده است از جمله

ه توانند هر عملی را با این توجی استفاده قرار بگیرد. دولتمردان می وسیله اغراض سیاسی مورد سوء به

به  .)127 :1391زاده،  موسی ( چنین این نظریه بیشتر وجهه سیاسی دارد بر مردم تحمیل کنند. و هم

ترتیب ممکن است دولتمردان افراد ناالیق و یا افرادي که شایستگی کمتري نسبت به سایرین   این

وجود بدیهی  هاي عمومی منصوب کنند. با این عمومی به تصدي پست  دارند را به بهانه تأمین منافع

 حزبی است. –گونه اقدامات ترجیح منافع گروهی  است که این علت، دلیل واقعی نیست و این

  ، رئیس دانشکده حقوق پاریس، به2ي توسط والینکارامدعمومی و   با استفاده از نظریه منفعت

دگی آن، شامل دلیل گستر  تر از نظریه قبلی پیشنهاد گردید که این تئوري به اي کامل عنوان نظریه

شود. در اثر پیدایش این نظریه آثاري از جمله تفکیک منافع به  اداري می امور اداري و امور غیر

خصوصی در صورت  عمومی بر منافع ها، اولویت داشتن منافع عمومی و خصوصی، جمع بین منفعت

اساس  که بروجود آمد  ... به تعارض، منافع عمومی مالك جدایی حقوق خصوصی از حقوق عمومی و

ي نیز سازمان، اداره و کارامددلیل  تر از منفعت خصوصی شد و به تر و ضروري آن منفعت عمومی مهم

                                                 

1 . Public Interest and Efficiency. 

2 . Valine. 
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باشند و در   مستخدمینی ارزش باالتري خواهند داشت که هزینه کمتري را براي جامعه و دولت داشته

  )78 :1389انصاري،  (  باشند.   همراه داشته  ی بیشتري بهکارایعین حال سود و 

سازمان موظف است «دارد:  ) قانون مدیریت خدمات کشوري در این راستا مقرر می58(  ماده

هاي  هاي اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه بخشی دستگاه سطح کارایی و اثر يمنظور ارتقا به

مندان با اي طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کار گونه اجرایی را به

مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید  هاي الزم را جهت موردنظر، انگیزهشغل 

طبق این ...»  کارمندان و مدیران با آموزش برقرار گردد ياي معنادار بین ارتقا ي که رابطهنحو به

چه بیشتر اداره و مستخدمین، نظام آموزشی متناسب در  ي هرکارامدسازمان وظیفه دارد براي  ماده، 

ها طراحی نماید. کارمندان براي  هاي دانش، تخصص و مهارت کارمندان در راستاي وظایف آن زمینه

هاي علمی و عملی الزم و تقویت انگیزه  احساس رضایت بیشتر از اجراي وظایف خود، ضمن آموزش

 ي باالتري برخوردار خواهند بود. کارامدبراي فعالیت در اداره، از 

 قانون سازمان اداري و کارمندان آمریکا» ب«) بند 5) و (4در مواد (
  بحث توجه به منفعت1

 است. رعایت صداقت، توجه به منافع  بودن حقوق استخدامی مدنظر قرار داده شده کارامدعمومی و 

قانون فدرال بازنگري «در این مواد است. بودن نیروي کار از موارد مذکور  ي و مفیدکارامدعمومی،  

ساالري در نظام حقوق استخدامی خود، استخدام  آمریکا، جهت استقرار شایسته» 1978خدمات مدنی 

اي دیگر، عملکرد مناسب  چنین در ضابطه ، مؤثر و مفید را وجهه قانونی بخشیده است. همکارامدافراد 

فیت اداره را مورد تأکید قرار داده است. ها در راستاي بهبود کی کارمندان و تالش آن

)http://www.mspb.gov/meritsystemprinciples.htm(  جهت تحقق نظام استخدامی

بت صحیح رقا توان از رویکردهاي انگیزشی نیز استفاده نمود. به عبارتی با تکیه بر ساالر می شایسته

دولتی را در راستاي  توان انگیزه کارکنان یهاي مناسب براي افراد شایسته م اداري و تعبیه پاداش

در هاي اقتصادي  گزینی، نابرابري . یکی از موانع بر سر راه شایستهساالري باال برد تحقق شایسته

                                                 

1 . (b)Federal personnel management should be implemented consistent with the following 

merit system principles:… 

(4) All employees should maintain high standards of integrity, conduct, and concern for the 

public interest. 

(5) The Federal work force should be used efficiently and effectively. 
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ساالري مبتنی  ق شایسته. رویکرد انگیزشی تأثیر حائز اهمیتی در تحقجامعه ایاالت متحده آمریکاست

  )Sen, 2005: 17( بر منفعت عمومی و کارامدي دارد.

 عمومی  برداشت مبتنی بر ارائه خدمت. 3-2-1

 عمومی  نظریه خدمت
1

 است. به  شکل گرفته 19یکی از نظریات جدید حقوقی است که از اوایل قرن 

اداري، خدمت به جامعه و عموم هاي حقوقی  هدف اصلی اداره و دیگر شخصیت«موجب این نظریه:  

بود و براي مؤلفان و  فرانسه استنتاج شده » شوراي دولتی «است. این نظریه در واقع از چند رأي 

 متخصصان معروف حقوق اداري فرانسه، مثل ژز
2

 و دوگی
3

علت هدفش:  حقوق اداري، به«

ی خود را دنبال جا افراد فقط منافع فردي و شخص عمومی از حقوق خصوصی که در آن خدمات

تواند تابع اصول و مقررات  سبب این اختالف ذاتی، حقوق اداري نمی شود و به کنند، متمایز می می

دوگی، عملی اداري تلقی خواهد شد که  ) طبق نظر لئون27 :1353ابوالحمد،  » (حقوق خصوصی باشد.

المنفعه که بر  ن فعالیت عامعنوا  عمومی را به  دوگی خدمت عمومی باشد.   ماهیت آن مربوط به خدمت

 )106-113 :1388دوگی،  (لئون نماید. عهده یک شخص عمومی است، مطرح می

عمومی مطرح گردید. در این نظریه، باید  سابق، نظریه خدمت  دلیل انتقادات وارد شده بر نظریه  به

هایی که  بود. فعالیتاي که در راستاي تأمین نیازهاي عمومی است،  المنفعه دنبال هر فعالیت عام به

این نظریه هم  گیرد. البته بر موجب قواعد حقوق عمومی انجام می  هاي اداري و به توسط سازمان

توان گفت مبناي حقوق اداري واحد نبوده بلکه مبناي برخی از  انتقاداتی شده است که در مجموع می

اساس این نظریه نتایجی از  بر .)100 :1991بسیونی،  (   شود گر می ري در این نظریات جلوهاعمال ادا

علت ایجاد ضرر ناشی از انجام وظایف اداري، نفی تقسیم  ولیت دولت و کارگزاران بهئمس :قبیل

دور از  بودن دولت در ارائه خدمت ارزان یا رایگان و به  ولئاعمال دولت به حاکمیت و تصدي، مس

  آید. دست می بهالمنفعه و ...  تبعیض به مردم، ارائه خدمات عام

                                                 

1 . Public Service. 

2 . Jeze. 

3 . Duguit. 
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 بانت بري
1

عمومی است از دست  حقوق اداري نباید روح خود را که همان خدمات :معتقد است

اما تأکید  ؛شود هاي جدیدي ایجاد می بدهد و مهم نیست که در حقوق اداري چه تغییرات و دگرگونی

باشد  عمومی می  اتآن است که حقوق اداري در درجه اول باید وظیفه اصلی و مؤثر خود را که خدم بر

 شود: عمومی ارائه می  بنابراین چهار عنصر مهم براي خدمات ؛انجام دهد

نیرو باید  يهذا استخدام و ارتقا علی ؛عمومی است منافع  ،شود هدفی که براي آن فعالیت اتخاذ می

نظر در مقابل بودجه عمومی و  بر اساس میزان منفعت عمومی حاصل از استخدام فرد مورد

 کارگیري وي مورد نظر قرار گیرد. ساالري ناشی از به ندیوا

 ؛دولت یا نهادهاي عمومی دیگر هستند گیرد که آن فعالیت باید ارائه شود  نهادي که تصمیم می

هاي سازمانی و هدف  در نتیجه استخدام امري فردي و شخصی نیست و باید در قالب صالحیت

 نهادي مورد دقت قرار گیرد.

 عمومی یا قرارداد)  استفاده از قدرت  ( وسیله آن خدمت عمومی، انجام گیرد.  مکانیزمی که به

مهر،  بابایی ( نهادهاي دولتی یا اشخاص خصوصی) (  هایی که در ارائه خدمات مشارکت دارند. آن

کننده آن در تحقق  عمومی و افراد اجرا  فرایند اجراي خدمات نهاد اداري، ،هدف .)74 - 75 :1393

یکدیگر وابسته و در پی همدیگر هستند   چنین این چهار مورد به ی بسیار نقش دارند. همگزین شایسته

 ی حائز اهمیت است.گزین که توجه به این عناصر در حاکمیت شایسته

نامیم و دولت، خود را امانتدار حاکمیت الهی و  می 2عمومی دولت را دولت خدمتگزار  در بعد خدمت

ها به خدمات خود مباهات  کردن است و امروزه دولت حاکمیت، خدمت داند. هدف از این ملت می

داند؛ بلکه خادمی قدرتمند است که در مقام اجراي  ورزند. دولت خدمتگزار حاکمیت را حق خود نمی می

همان اندازه که دولت از میزان خدمات خود بکاهد یا در اجراي آن ناتوان   برد و به می  تکلیف از آن بهره

 )134-136 :1377کاتوزیان،  ( شود. همان اندازه از حاکمیت و مشروعیت آن کاسته می  هباشد، ب

  

                                                 

1 . Barry Bennett. 

2  .  Government servant. 
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 برداشت مبتنی بر عدالت. 4-2-1

را در   ی در حقوق استخدامی سزاوار است آنگزین ن برداشت در استقرار شایستهبراي بررسی جایگاه ای

داري مورد بحث قرار دهیم. بررسی بودن عدالت و نفی تبعیض و مقابله با فساد ا  دو بخش نوعی

مفاهیم نفی تبعیض و مقابله با فساد اداري در ادارات دولتی از مصادیق برداشت مبتنی بر عدالت 

 ساخت.  ی را محقق خواهدگزین باشند که اجراي صحیح آن در حقوق استخدامی دولت، شایسته می

 بودن و نفی تبعیض: نوعی .الف

از موقعیت یکسان و مناسبی براي ورود به سیستم اداري کشور برخوردار که افراد   یعنی این عدالت

اي که دسترسی براي همه افرادي که بیشترین تخصص و مهارت را دارند، برابر و  گونه  باشند به

هنگام   ساالر، آن نظام اداري شایسته .)Rawls. 2001: 43; Edwards, 1987: 1(بدون تبعیض باشد.

... مالك  گیري، ثروت، قدرت و دهی، رشوه ژاد، قومیت، عوامل اجتماعی، رشوهمحقق خواهد شد که ن

 بلکه همه افراد از فرصت برابري براي موفقیت و استخدام ،و معیاري براي استخدام افراد قرار نگیرد

تواند راه را براي ورود افراد شایسته به سیستم  شدن در نظام اداري کشور بهره ببرند. این نظریه می 

) قانون مدیریت خدمات کشوري و قسمتی از 41(  اداري باز نماید. شایان ذکر است که ماده

هاي کلی نظام اداري نیز مؤید همین معنا و نظریه است و در متن ماده از شایستگی و برابري  سیاست

 )1389هاي کلی نظام اداري،  سیاست ( است.  ها یاد کرده فرصت

کردن است. البته تعاریف متعددي از عدالت وجود دارد که به  ريمعناي دادگ  عدالت در لغت به 

 ها داده شود و هر حقوق صاحبان حق باید به آن .1 :است از جمله  اجتماعی پرداخته  توصیف عدالت

توان  .3 ؛ها بین افراد جامعه رعایت استحقاق .2؛ باشند  یک از افراد باید حقوق محفوظی داشته 

-25 :1352  (مطهري، فرد به حقوق و تکالیف خود برسد  ل در جامعه تا هرهماهنگی و ایجاد تعاد

شدن این نگرش در   مثابه عدم تبعیض را دریافت نمود. عملیاتی  توان عدالت به از بیان فوق می .)10

حیث   ی و دلگرمی مردم به نهادهاي دولتی ازگزین روند استخدامی کشور، سبب تقویت روحیه شایسته

 گردد. عدالت میرعایت 

اصول عدالت مبتنی بر دو بخش تفسیر وضعیت اولیه و شکل انتخاب و  »رالز«در نظریه عدالت 

است که بین آزادي و   مجموعه اصول استدالل شده توسط افراد است. اهمیت نظریه رالز در این

وع اصلی عدالت نظر او موض  کدام قربانی دیگري نشود. به  است که هیچ  برابري سازشی ایجاد کرده
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 ،طور برابر توزیع کند. او معتقد است  اي است که تمام نهادهاي اجتماعی حقوق و تکالیف را به شیوه

ها را  ها در شرایط برابر قرار بگیرند بر سر اصولی توافق خواهند کرد که حقوق طبیعی آن اگر انسان

است که ضامن آزادي و برابري سري اصول اخالقی  یک ،نظر رالز است کند. چیزي که مد تأمین می

توان ساختار  این اعتقاد که با عقل می دنبال عدالت اجتماعی مبنی بر افراد باشد. رالز در جامعه به

آید که مسئولیت و ثروت  وجود می عدالت را در جامعه ایجاد کرد، بود و عدالت زمانی در جامعه به

 )1-8 :1389  فضلی،(ا  طرز صحیح بین افراد جامعه تقسیم شده باشد. به

بري در  استخدامی و موروثیت یا میراث  بازي یا خویش پرستی، فامیل گرایی، خویش قوم »یانگ«

نظر یانگ که ضریب  نهد. طبق فرمول مورد شدت کنار می استخدام و گرفتن مناصب دولتی را به

اي تحصیلی یکی ه وي معتقد است در جوامع صنعتی رشد نظام .داند هوشی و تالش را شایستگی می

اما در مرحله انتخاب و گزینش افراد براي مشاغل و مناصب،  ؛است  ها بوده ترین پدیده شکوه از با

یعنی افراد داراتر از  ها دخالت کند ( ممکن است موقعیت اجتماعی و دارایی فرد در تحصیالت آن

باشد که از طریق آزمون  تحصیالت باالتري برخوردار شوند). بنابراین مالك، شایستگی و تالشی می

 )7 :1389ابطحی و عبد صبور،  (   گیرد. و امتحان و رقابت قابل سنجش مورد بررسی قرار می

ی و نظرات مردم نسبت گزین در رساله دکتري خود، تحقیقی مبنی بر شایسته 1»ریچارد النگوریا«

ها، نژاد،  بیشتر آمریکایی  بر عقیده مبتنی « :اساس آن  که بر است  به عدالت توزیعی انجام داده

شایستگی، بر پیامدهاي  هاي شخصی و دیگر عوامل غیر پیشینه) اجتماعی، ارتباط (  جنسیت، زمینه

ها عقیده دارند ایاالت  اساس نتایج این تحقیق، اغلب آمریکایی گذار است. بر زندگی شخصی اثر

هاي  چنین نشان داد که دیدگاه ها، هم است. یافته  نیافتهدست  گزینی هاي شایسته آل ، به ایدهمتحده

کوشی باید مورد پاداش و  ها عقیده دارند هوش، زیرکی و سخت از یک سو، آن :آنان دو جنبه دارد

قدردانی قرار گیرد و از سوي دیگر، این عقیده مورد حمایت قرار گرفت که ثروت موروثی، پرداخت 

  »گذار است. ی اثرگزین و مانند آن نیز در شایسته ی از طریق بازارهاي تحصیل ارشدیت، توزیع فرصت

  )120 :1389ابطحی و عبد صبور،  (

                                                 

1 . Richard Langvrya. 
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  موجب اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، دولت جمهوري اسالمی موظف شده  به

دکامگی و گونه استبداد، خو اساس آن هر اساس اخالق اسالمی فراهم نماید تا بر فضایی سالم بر ،است

اي مناسب براي نشر عدالت، ایجاد یک نظام اداري صحیح و  طرف شود و زمینه تبعیضات ناروا بر

جانبه افراد،  چنین در این اصل بر تأمین حقوق همه ضروري برقرار گردد. هم حذف تشکیالت غیر

 است.  امنیت قضایی و تساوي عموم مردم در برابر قانون تأکید شده

قانون سازمان اداري و کارمندان آمریکا در رابطه با رعایت عدالت، برابري » ب«بند ) 3) تا (1( مواد

استخدام از افراد واجد شرایط باشد، افرادي که دانش، مهارت و   .1  کند: ها و منع تبعیض بیان می فرصت

ري از تبعیض ها و دو اساس برابري فرصت باشند. مدیران باید از تمام اقشار جامعه و بر  توانایی داشته

هاي مدیریتی  شدن باید در تمام جنبه  .کارکنان و متقاضیان استخدام پس از استخدام2استخدام کنند. 

...  هاي سیاسی، نژادي، رنگ، مذهب، ملیت، جنسیت و خود رفتاري عادالنه بدون توجه به وابستگی

ین مواد کارمندان در برابر کار .دستمزد و درآمد برابر براي کار با ارزش برابر. طبق ا3باشند.  داشته

دور از تبعیض و  چنین شرایط استخدام باید به ارزش برابر باید دستمزد برابري دریافت کنند و هم با

. به باور برخی از نویسندگان ایاالت )Http://www.law.cornell.edu( هاي مختلف باشد وابستگی

محور در آن کشور  هاي متعددي براي استقرار نظام حقوق استخدامی شایسته ، اصول و خصیصهمتحده

توان گفت: استفاده از افراد واجد شرایط متکی بر تبلیغات مناسب و  ها می نیازمند است که از جمله آن

ت برابر رعایت فرصت برابر، عدالت بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مذهب، سن، جنسیت و ...، پرداخ

براي کار برابر، آموزش خوب و مناسب کارکنان براي اداي هرچه بهتر وظایفشان، حمایت از کارکنان 

طور که  ). همانSen, 2005: 16متعهد در مقابل تصمیمات و اقدامات غیرمجاز و خالف قانون و ... (

گزینی وجود فرصت برابر است. در اواخر قرن نوزدهم  هاي مؤثر در تحقق شایسته بیان شد یکی از مؤلفه

محصل داشت؛ اما در زمان حاضر تعداد  16000بود که  1000هاي آمریکا حدود  میالدي تعداد دانشگاه

ت وجود فرصت برابر براي افراد افزایش یافته است و شرایط جه 5800ها و مؤسسات عالی به  دانشگاه

هاي متفاوتی جهت افزایش کیفیت تحصیل براي  تر است. همچنین مزیت نسبت به گذشته مناسب

 )Ahmadi Orkami and etc., 2015: 539(دانشجویان فراهم گردیده است. 

ایاالت نابرابري و تبعیض نژادي، البته نظر مخالف نیز در این زمینه وجود دارد که معتقد است 

شود. مطابق  می  ها در مدارس، بازار، اشتغال، مسکن و... دیده است. این تبعیض  گرفته متحده را فرا
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پوستان دو  سیاه نحوي است که احتمال بیکاري کا بهآمارهاي اقتصادي، نابرابري نژادي در بازار آمری

پوستان، نزدیک  به نسبت سفیدپوستان  چنین استخدام سیاه باشد. هم پوستان آمریکایی می برابر سفید

 است. مشکالت مهمی از  درصد کمتر است که اثر نامتناسبی بر نظام اداري این کشور داشته 25به 

فقدان فرصت آموزش و پرورش، تبعیض در اشتغال، مسکن نامناسب، پایین بودن سطح غذا و  :قبیل 

آمار جرم و جنایت در دو بخش  ،ور پذیري جامعه گردیده و از این هاي بهداشتی سبب آسیب مراقبت

ی را سخت گزین وجود این عوامل تحقق شایسته ،دولتی و خصوصی باال رفته است. شایان ذکر است

 .Nicole J. DeSario B.A., Hobart and William Smith Colleges, 2000; J.D)خواهد نمود. 

Candidate, Harvard Law School, 2003: 480-502) 

ی تعصب روي نژاد، ملیت و تابعیت و گزین راه تحقق نظام استخدامی شایستهاز مشکالت سر 

دهی باال به مستخدمین و ایجاد انگیزه در کارکنان خود از این طریق  هاي مبتنی بر پاداش اتخاذ شیوه

ها را از افراد شایسته دریغ  هاي نژادي و تعصب، فرصت بهانه تبعیض  بایست به باشد. ادارات نمی می

 ؛خدمت باشند  ها مشغول به پاي مردان در اداره که زنان با دستمزد کمی پابه ند. ناگفته نماند ایننمای

ي بهتر اداره، باید به کارامد  ی باشد. براي رسیدن بهگزین معناي تحقق عدالت و شایسته تواند به نمی

 )Emilio J. Castilla, 2008: 1493-1503 (جذب استعدادها براساس عدالت واقعی عمل نمود.

 اداري فساد با مقابله ب.

توان عدالت به مثابه عدم فساد اداره  برداشت دوم از عدالت در حوزه حقوق عمومی و اداري را می

داشتن موضوع سالمت نظام اداري، مجلس شوراي   اهمیت .)Cibils, 2008: 308( لحاظ کرد

را تدوین کند. ماده » سالمت نظام اداري و مقابله با فساد يارتقا «آن داشت تا قانون   اسالمی را بر

گونه فعل یا ترك فعلی که توسط هر شخص  هر «  است: ) این قانون، در تعریف فساد مقرر کرده1( 

گونه منفعت یا امتیاز  هدف کسب هر  با صورت فردي، جمعی یا سازمانی که عمداً حقیقی یا حقوقی به

ي خود یا دیگري، با نقض قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد یا ضرر و مستقیم برا مستقیم یا غیر

رشاء،  :نظیر ؛زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید

 استفاده از مقام یا موقعیت اداري، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و ارتشاء، اختالس، تبانی، سوء

قانونی،  هاي غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص هاي غیر پرداخت

کارگیري عدالت و  واسطه فقدان به فساد به». اسناد و سوابق اداري و مالی يجعل، تخریب یا اختفا
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و ورود که در بد دقت در شرایط متقاضیان کارمندي دولت در ورود و حین استخدام است و هنگامی

عدالتی  هاي الزم اعمال نگردد، نظام اداري دچار فساد و بی افراد به سیستم استخدامی کشور دقت

 )100-102 :1393شود. (خدمتی،  می

است: فساد  گونه تعریف شده گیري از مصادیق آن این فساد اداري با بهره ،المعارف آمریکانا در دائره

شود. پرداخت  حقوقی، تصمیمات اداري یا قانونی یا مقامات دولتی می ياداري شامل فروش آرا

گونه  شکل هدیه، هزینه دستمزد، استخدام، کمک به خویشاوندان، نفوذ اجتماعی، یا هر  پنهانی به

  به چه حاکی از پرداخت یا عدم پرداخت پول باشد، معموالً ،عمومی را مختل سازد  اي که منافع رابطه

فساد از رشد اجتماعی،  .)Americana Ency, 1989: vol 8, p. 22(شود. ناخته میعنوان فساد ش

شود تا ثبات سیاسی و انسانی یک جامعه و حکومت تضعیف  نماید و باعث می اقتصادي جلوگیري می

هاي اجرایی است که این افراد با  گردد. ضعف ساختارهاي اداري عامل ورود عناصر ناالیق به دستگاه

ولین از ئانتخاب مس  آورند. ده از قدرت و سمت خود، به فساد و حفظ منافع شخصی روي میاستفا سوء

اخالق، تأمین   مدار، پایبند به طرف، قانون مردم، انتخاب و انتصاب مجریان شایسته، بی يطریق آرا

سلطه تواند در جلوگیري از فساد در نظام اداري کشورها و  مالی کارکنان و سیستم نظارتی مناسب می

 ) ضابطهaجزء ( در نظام حقوقی آمریکا بر اساس .)Kataeva, 2011: 7-10(  ی مؤثر باشدگزین شایسته

هاي خودسرانه،  کارمندان دولتی بایستی در مقابل اقدام 1978قانون فدرال بازنگري خدمات مدنی ) 8(

در صورت لزوم، مراتب را به هاي سیاسی و نقض قوانین و مقررات، هوشیار و آگاه باشند و  تبعیض، فعالیت

چنین کارمندان نباید از مقام رسمی و نفوذ اداري خود، براي تأمین منافع  مقام باالدست تذکر دهند. هم

  ١استفاده نمایند. شخصی، سوء

 2003توان به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (مصوب سال  راستا می در همین

هر کشور عضو، در صورت اقتضاء باید نظام این کنوانسیون، ) 7مطابق ماده (میالدي) اشاره نمود. 

کارگیري، حفظ، ارتقاء و  حقوقی خود را بر پایه اصول اساسی بناگذاري نماید تا در جهت استخدام، به

بازنشستگی کارمندان و در صورت ممکن سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ کند و تحکیم بخشد. 

ي در این ماده در راستاي مبارزه با فساد برشمرده که از جمله آن به مقوله شایستگی و اصولی متعدد

                                                 

1 . http://www.mspb.gov/meritsystemprinciples.htm 
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ی، شفافیت، کارایهاي رسیدن به این مهم، اشاره شده است. بر اساس بند (الف) ماده مذکور،  مؤلفه

شایستگی و برابري در زمره اصول اساسی قرار دارند. همچنین در بند (ب) این ماده، شایستگی در 

پذیري ناشی از فساد اداري مورد  مراحل مختلف گزینش و آموزش کارکنان در جهت مقابله با آسیب

الذکر نیز بیان شده است تا کارکنان و مجموعه  تأکید قرار گرفته است. این مهم در بند (ت) ماده فوق

د و هاي تخصصی الزم را کسب نماین اداره نسبت به اجراي مناسب و صحیح وظایف خود، آموزش

بند (پ) این ؛ ترتیب فساد نهفته در ذات وظایف کارمند و اداره به حداقل برسد. شایان ذکر است  بدین

ساالري را مالکی دیگر معرفی نموده است. در ادامه ماده  دهی بر اساس شایسته ماده ارتقا و پاداش

اند  داخلی خود گردیدهها در نظام حقوق  ) این کنوانسیون کشورهاي عضو ملزم به اعمال این مالك7(

ساالري و رسیدن به کیفیت مطلوب و شایسته  وسیله بستر مناسبی در جهت اجراي شایسته تا بدین

خصوص ماده مذکور، ابعاد متعدد و   اداره فراهم گردد. به اعتقاد نگارندگان این کنوانسیون و به

 برداري است. بهره مفید و قابل ،رو متخلفی از شایستگی را مدنظر قرار داده و از این

 یگزین بررسی مراحل شایسته. 2

ی در حقوق استخدام نظام اداري کشور، گزین براي بررسی قواعد حاکم بر سازوکار اجراي شایسته

 کنیم.  شغلی تقسیم می ياستخدام را به سه مرحله ورود به خدمت، انجام خدمت و ارتقا

استخدام  1345و سپس به قانون  1301ی به قانون سال گزین بحث پیرامون مراحل شایسته

هاي صالحیت را  گردد که مباحث مقدماتی ورود به خدمت، انتصاب، ضوابط و مالك می کشوري باز

ی در ایران به بعد از انقالب اسالمی ایران گزین اما نقطه عطف شایسته ؛است  مورد اشاره قرار داده

انداز توسعه در قانون برنامه  ند چشمخصوص در قانون مدیریت خدمات کشوري و س گردد به می بر

  محور را به پنجم توسعه کشور که با تغییر رویکردها و نقش دولت، الزام و اصول مدیریت دانایی

) الیحه برنامه ششم 39است. شایان ذکر است، تبصره (  عنوان راهبرد اساسی مورد تأکید قرار داده

سازي اندازه دولت و حذف  ران، از منطقیاساسی ای ) قانون3) اصل (10توسعه براساس بند (

) این تبصره، 2است. مطابق بند (  میان آورده هاي زائد، سخن به هاي موازي، غیرضرور و هزینه دستگاه

است. مدیریت آگاهانه و تعدیل مستخدمان دولتی   اراده دولت بر تعدیل مستخدمین خود تعلق گرفته

 نظام اداري کشور خواهد گردید.ی، سبب پیشرفت گزین با لحاظ تحقق شایسته
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 ورود به خدمت. 1-2

بینی  ها را پیش رعایت شایستگی و برابري فرصت ،) قانون مدیریت خدمات کشوري41(  طبق ماده

ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی افرادي که داوطلب استخدام در  « است: کرده

تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی  باشند براساس مجوزهاي صادره، هاي اجرائی می دستگاه

) قانون مدیریت خدمات کشوري با این رویکرد و پس از 44(  ماده. »شود ها انجام می و برابري فرصت

در خصوص  ،) مانند حداقل تحصیالت و التزام به قوانین احراز شد42(  که شرایط عمومی ماده آن

کارگیري افراد در   به   « دارد: عمومی مقرر می  لزوم انتخاب بهترین افراد شایسته جهت تصدي مشاغل

گردد و  طور عمومی نشر آگهی می  شدن در امتحان عمومی که به  هاي اجرائی پس از پذیرفته دستگاه

داشتن تخصص کافی امتحان تخصصی هم شرط  ». پذیر است نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان

در ادامه براي کند.  ولیت وي را تأمین میئهاي فرد و مس براي انجام وظیفه و هم تناسب ویژگی

 تجاهر و اخالقی فساد به اشتهار عدم«هاي فردي متقاضی استخدام از جمله  استخدام باید صالحیت

 که ییها گروه و ها سازمان و احزاب از هواداري تشکیالتی، وابستگی سابقه عدم«، »فسق به

 قانون«مطابق » مخدر مواد به اعتیاد عدم«، »مؤثر کیفري محکومیت سابقه عدم«، »غیرقانونی

 ها سازمان و ها وزارتخانه سایر کارکنان به پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون تسري

قانون فدرال بازنگري ) نیز احراز شود. مطابق شاخصه دوم 1375» (دولتی هاي شرکت و مؤسسات و

باید انگیزه کافی با استخدام بجا براي کارمندان ایجاد شود تا بتوان انتظار  1978خدمات مدنی 

 ي را از ایشان داشت.کارامداثربخشی و 

 خدمت) حین (  انجام خدمت. 2-2

 این مرحله هنگامی است که فرد با احراز شرایط عمومی و اختصاصی الزم، استخدام نظام اداري

هاي  مستخدم با رفتار خود و البته حمایت نجام وظیفه است. در این فرصت نیزکشور شده و در حین ا

طور که به آنگلوساکسون بودن نظام  همانعمومی نماید.   نحو بهینه اقدام به ارائه خدمت اداره باید به

ا مفاد قابل توجهی حقوقی آمریکا اشاره داشتیم در این خصوص قوانین ایران نسبت به قوانین آمریک

 :دارد
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حذر داشته و از  شدن به مفاسد بر  ، وي را از دچارخدمت مرحله در مستخدم مالی تأمین .الف

 ،کند. باید دقت نمود که ارزش یک کارمند شایسته به مقدار درآمد او نیست شایستگی وي صیانت می

اد و توانایی اوست. با این رویکرد گزاري، استعد پذیري، خدمت ولیتئبلکه به امانتداري، وفاداري، مس

) قانون مدیریت خدمات کشوري به بحث تأمین مالی کارمندان توجه کرده و نظام پرداخت 64(  ماده

هاي مذکور در هاي اجرائی را براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیکارمندان دستگاه

 کند. مواد آتی طراحی می

ی و کفایت کارمندان دولت تأکید گزین کارمندان آمریکا بر بحث شایستهقانون سازمان اداري و 

نماید. مطابق این قانون کارمندان باید کفایت و شایستگی خود را در عملکردشان حفظ کنند و  می

چنین کارمندان باید در راستاي اجراي وظایفشان،  عملکرد نامناسب خود را اصالح نمایند هم

قانون «موجب ضابطه هفتم  به .)Http://www.law.cornell.edu(  ندهاي الزم هم ببین آموزش

بایست  ی، کارمندان دولت میگزین آمریکا، جهت تحقق شایسته» 1978فدرال بازنگري خدمات مدنی 

ه، در پی مفیدتر کردن و تحت آموزش و تعلیم قرار گیرند. قانونگذار آمریکا، با تمسک به این ضابط

تیجه عملکرد زیرا معتقد است، آموزش کارمندان اداره، سبب بهتر شدن ن ؛عملکرد اداره است يارتقا

 )http://www.mspb.gov/meritsystemprinciples.htm( سازمان خواهد گردید.

است باید  شده: فردي که در دستگاه اداري کشور استخدام اداري نظم رعایت و گرایی قانون .ب

همواره در چهارچوب قانون حرکت کند. احترام به حاکمیت موجب تضمین شایستگی وي در مدت 

) ضمانت اجراي انطباق فرد با نظم اداري 1372خدمت شده و قانون رسیدگی به تخلفات اداري (

 عمومی است. هاي شایستگی فرد براي ارائه خدمات ترین مالك عنوان یکی از مهم به

ترین جرایم شایع در تمامی  از مهم ءو ارتشا ء: رشامردم حق و المال بیت  به داشت چشم عدم ج.

 دهد. مطابق ماده هاي اداري است که مستخدم را در وضعیت قطعی عدم شایستگی قرار می نظام

، هدیه و موارد  ت، حق مشاورهتسهیال                              ) قانون مدیریت خدمات کشوري استفاده از هرگونه امتیاز، 91( 

هاي اجرائی در  مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه

استفاده از مقام محسوب  ربط خود رشوه و سوء جز دستگاه ذي تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به

 گردد. یا اخراج می(موقت یا دائم) و   شده و موجب کسر از حقوق، انفصال
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کارکنان،   زمانی دولت در اعمال اداري موفق خواهد بود که در مقابل دادن صرف دستمزد باال به

ی را ابزار خود براي جذب استعدادها و ترویج فرهنگ کار قرار دهد. گزین سیستم استخدام شایسته

شد. البته باید دقت داشت،   سبب جذب استعدادها و دفع غیرمستعدها خواهد ،نهایت  ی درگزین شایسته

باال سبب حفظ نیروها از ترك اداره، انجام تخلفات و جرائم مالی   دستمزد و حقوق متناسب و رو به

 .تواند چندان مثمرثمر باشد چند جذب براساس دستمزد باال براي دولت نمی هر ؛شد  خواهد

) قانون مدیریت 90موجب ماده (  : بهتخییري و تکلیفی صالحیت انجام در دقت و سرعت .د

،  ، سرعت باشند که وظایف خود را با دقت هاي اجرائی موظف می خدمات کشوري کارمندان دستگاه

، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه  رویی ، گشاده ، امانت صداقت

 ربط پاسخگو باشند.  دستگاه ذيطور یکسان و  مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به

که امکان ارائه  بودن عالوه بر آن : چند شغلهشغل یک از بیش تصدي ممنوعیت .هـ

اي بر نقض  دهد، خود قرینه کاهش می ،که همان شایستگی فعلی اوسترا عمومی مستخدم  خدمت

ایران،  ) قانون اساسی جمهوري اسالمی141(  موجب اصل اخالق اداري است. بر این اساس به

) قانون 94(  توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و در ماده کارمندان و مدیران دولتی نمی

است.   مدیریت خدمات کشوري، تصدي بیش از یک شغل براي کلیه کارمندان دولتی ممنوع شده

ري بر این ضرورت ادا 11/10/1373مصوب » تصدي بیش از یک شغل ممنوعیت«قانون   ماده واحده

 نهد. صحه می

 شغل ارتقاي. 3-2

توان  نظم و اخالق اداري و کسب تجربه و تخصص الزم، می پس از موفقیت مستخدم در التزام به

) قانون 54) تا (53(  شایستگی حاصله از وي براي استفاده در سطوح باالتر بهره برد. مواد  متناسب با

هاي  صاب و ارتقاء، تخصص افراد در پستی در انتگزین مدیریت خدمات کشوري در زمینه شایسته

دارد:  ) مقرر می53(  کند. ماده اي، تشکیل بانک جامع اطالعاتی مدیران را الزامی می مدیریت حرفه

انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز  «

رابطه   ) نیز در این54(  ، بند الف ماده»رت گیرد.شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صو

هاي اجرائی  منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه به«دارد:  اشعار می
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اي،  هاي مدیریت حرفه از جمله در انتخاب و انتصاب افراد به پست ؛موظفند اقداماتی را انجام دهند

 .»یابند شغلی به مراتب باالتر ارتقا ين نموده تا افراد از مسیر ارتقاشرایط تخصصی الزم را تعیی

کردن برود بلکه باید روح خدمت و  سمت و سو، نظام غنیمت جمع نظام حاکم بر اداره نباید به

مردم باید جاي   گزاران براساس مهارت، تجربه و وفاداري به آن باشد. انتخاب خدمت رفاقت حاکم بر

اي کارکنان  آموزش حرفهبا الغاي قانون پندلتون، معیار وفاداري حزبی را بگیرد. ایاالت متحده آمریکا 

جهت جذب و حفظ   ساالرانه در شدن نظام استخدامی شایسته  شغلی براي حاکم يهاي ارتقا و فرصت

بر اساس ضابطه پنجم  .)Morgan J. Dana S and Vardy F,5-2( اند خود برگزیده کارامدنیروهاي 

دولت فدرال مکلف به ساماندهی نظام بکارگیري کارمندان  ،قانون فدرال بازنگري خدمات مدنی

مبتنی بر توانایی  يي است. در نتیجه جهت وصول به این مهم باید ارتقاکارامدجهت اثربخشی و 

 تر براي اداره باشد. ه کار مطلوبئارا

 گزینی ام شایستهکننده نظ تضمین سازمان. 4-2

ی به هر میزان که مطلوب و غیرجانبدارانه باشد ولی ممکن است در اجرا با اخالل گزین قواعد شایسته

ی را در گزین الزم است مرجعی ویژه با اختیارات الزم بتواند فرآیند شایسته ،روبرو شود. به این ترتیب

تضمین کند. در ایران در فصول  شغل يارتقاخدمت) و  حین  ( خدمت  خدمت، انجام   ورود بهمراحل 

ششم و هفتم و هشتم قانون مدیریت خدمات کشوري که فرآیند ورود به خدمت و استخدام و ارتقاء 

ساالري تعیین نشده است. البته در  را بیان کرده، سازوکار مشخص و مرجعی معین براي تضمین مردم

 در مندرج حاالت از غیر به اجرائی هاي دستگاه در ادافر کارگیري به نوع هر« مقرر شده است: 52 ماده

بدون ضمانت اجرا نه  ممنوعیتولی صرف » .باشد می ممنوع قانون این) 32( ماده تبصره و) 45( ماده

اما در ایاالت ؛ تنها قاعده حقوقی نیست بلکه سازوکار و مرجعی هم براي آن مشخص نشده است

 »ساالر ایستهت صیانت از نظام شأهی«متحده آمریکا، 
قانون موجب ه قضایی است که ب یک نهاد شبه1

سیس شده است و اجراي اصول مربوط به قانون أت 1979در سال  فدرال بازنگري خدمات مدنی

تواند  ، میرگوالتوريکند. این آژانس مستقل ضمن  مذکور را در نهادهاي اداري رصد و تضمین می

                                                 

1 . Merit Systems Protection Board. 
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شایان ذکر است، از این هیأت  نقض قانون را ابطال نماید. االجراي ترمیمی صادر و موارد تصمیم الزم

 شود. هاي شایستگی ایاالت متحده نیز یاد می تحت عنوان شوراي نظارت بر سیستم

 طرفانه گزینی، استخدام بی در نظام حقوق استخدامی ایاالت متحده آمریکا جهت تحقق شایسته

) و شوراي OPMدفتر مدیریت منابع انسانی ایاالت متحده ( هاي مختلفی از جمله: توسط سازمان

هاي  العمل گیرد. دستور ) مورد بررسی قرار میMSPBهاي شایستگی ایاالت متحده ( نظارت بر سیستم

طرفانه هستند. دولت فدرال از طریق برگزاري آزمون کتبی اقدام به  صادره از این دو سازمان، بی

هاي  ) به روشOPMد. همچنین دفتر مدیریت منابع انسانی آمریکا (نمای استخدام کارکنان خود می

کند که  عنوان مثال افرادي را استخدام می نماید. به دیگري نیز اقدام به استخدام مقامات خاص می

هاي آموزشی تخصصی گذرانده باشند.  جهت کسب شایستگی الزم براي انجام وظایف خود، دوره

پردازد. انجام  گزینی نیز می اد ساختارهاي مناسب جهت شایستهسازمان مذکور به طراحی و ایج

... از جمله مواردي از ساختار  شناسی، استعدادیابی، شخصیت و پزشکی، روان :هاي مختلف مصاحبه

 )Ahmadi Orkami and etc., 2015: 540( است.

 و ارائه پیشنهاد گیري نتیجه

معناي انتخاب و انتصاب افراد برگزیده،   خدامی بهی در حقوق استگزین که مفهوم شایسته نظر به این

شد   و شایسته، زمانی محقق خواهد کارامدباشد، یک نظام اداري  ولیت میئالیق و مناسب براي مس

باشد. افراد   ی، خالقیت و لیاقت را داشتهکارایمعیارهاي تخصص،   که توانایی جذب نخبگانی با

یابند. طبق نظریات  دهند، ارتقا خدمت از خود نشان میل هایی که در طو بایستی براساس شایستگی

قانون در   تسلیم در برابر حاکمیت  ی ناگزیر بهگزین اي که ارائه گردید، براي تحقق شایسته چهارگانه

ی نقش گزین ي نیز در استخدام شایستهکارامدعمومی و   روند استخدام افراد هستیم. مفهوم منفعت

ی است. روح گزین عمومی یک عنصر حائز اهمیت در شایسته  که تأمین منافع اینجمله   از ؛بسزایی دارد

 عمومی است که براي تحقق این مهم، ناچار به حاکم  حاکم بر اقدامات نظام اداري ارائه خدمات

باشیم. برداشت مبتنی بر عدالت  ساالرانه در نظام حقوق استخدامی دولت می شدن معیارهاي شایسته 

 است.  وضوح قابل مشاهده باشد که نقش آن به ی میگزین هاي غیرقابل انکار در شایسته نیز از ستون
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ه مند شده است و ب استخدام قاعده  در ایران بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوري سه مرحله

اما در ایاالت متحده  ؛ی البته بدون تدقیق الزامات آن پذیرفته شده استگزین صراحت اصل شایسته

 ساالرنظام شایسته  گانه طور دقیق ضمن اصول نهه بی گزین شایسته آمریکا
قانون فدرال بازنگري در 1

کید بر اینکه باید نظام أدر این نظام با تاست.   شده در سطح فدرال شناسایی 1978 خدمات مدنی

نفوذ و از هرگونه رانت و فشار و  ،ي نظام اداري ایجاد شودکارامدبراي اثربخشی و » کارکنان بجا«

تفاوت بر اساس سن و جنس و رنگ و درآمد و ... جلوگیري شده است. البته در ایاالت متحده آمریکا 

رسد در جهت نیل به اصل  نظر میه گرچه ب ؛نظام ارزیابی از طریق آزمون شناسایی نشده است

قانون مدیریت ) 44(  مادهها، آزمون بتواند تا حدود معیاري عینی باشد. در این خصوص  برابري فرصت

 تر است.  ایران قابل دفاع خدمات کشوري

ایاالت متحده آمریکا به دلیل آنگلوساکسون بودن، فاقد حجم باالي  ،توجه به اینکه گفته شد با

توان  در نتیجه در خصوص الزامات حین خدمت نیز نمی .قواعد اولیه حقوق اداري در قالب قانون است

هاي مذکور از جمله تنظیم و ساماندهی نظام کارکنان  اصول شاخصالبته  ؛شاهد قواعد متعددي بود

ی در حین خدمت داللت دارد. در نظام گزین بر لزوم شایسته ي تضمناًکارامدبر اساس اثربخشی و 

ی و حفظ آن گزین کیدي مستقیم بر شایستهأحقوقی ایران قواعد مربوط به حین خدمت بدون اینکه ت

طور مستقل، قابل دفاع است ه الزاماتی را در این خصوص وضع کرده است که به نظر ب ،داشته باشند

تواند عمالً توفیق  ی را در بدو خدمت مورد توجه جامع قرار نداده نمیگزین ولی از آنجا که در شایسته

 يمسیر ارتقا«چند که در نظام حقوقی ایاالت متحده به قواعد  در ادامه هر نسبی بدست بیاورد.

که در قانون  چرا ؛ندارددر این خصوص  اشاره نشده ولی نظام حقوقی ایران نیز تفاوت چندانی» شغلی

توان  حیث می این پرداخته که از» شغلی يمسیر ارتقا«مدیریت خدمات کشوري اجماالً به این قواعد 

ند در ایران صالحی که بتوا را کامال انتزاعی و غیرکاربردي دانست. در نهایت، فقدان نهاد ذي آن

دفتر مدیریت منابع انسانی ایاالت متحده ) و MSPB(» ساالر ت صیانت از نظام شایستهأهی«همانند 

)OPM (قانون فدرال بازنگري گانه  در آمریکا، فرآیندهاي استخدامی را رصد و موارد نقض اصول نه

 خالی است. شناسی ابطال نماید، کامالً ن آسیبرا ضم خدمات مدنی

                                                 

1 . merit-based system. 
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 .کلیات قراردادهاي اداري، تهران: نشر حقوقدان ؛)1387اهللا ( انصاري، ولی

 .میزان کلیات حقوق اداري، تهران: نشر ؛)1389اهللا ( انصاري، ولی

 .ها)، تهران: مجد مفاهیم، مبانی، منابع و ضمانت ( 1حقوق اداري  ؛)1393مهر، علی ( بابایی

 .نا بی :جا القانون االداري، بی ؛م)1991بسیونی، عبدالغنی (

 م.قم: نوید اسال، ترجمه محمد دشتی البالغه، نهج)؛ 1386سیدرضی (

 .ساالري، تهران: راهدان هاي ترویج فرهنگ شایسته سیاست ؛)1389باقر ( حبی، محمد

 .مبارزه با فساد اداري با رویکرد اسالمی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛)1393دمتی، ابوطالب (خ

 .البالغه، تهران: انتشارات دریا ارباب امانت، اخالق اداري در نهج ؛)1382تهرانی، مصطفی ( دلشاد

 .گنبدي نامه دهخدا، تهران: نشاط لغت ؛)1339اکبر ( دهخدا، علی

 .گنبدي نامه دهخدا، تهران: نشاط لغت ؛)1341(اکبر  دهخدا، علی

 .اخالق اسالمی، قم: دفتر نشر معارف ؛)1389دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود (

تهران: مرحله دوم)، چاپ اول،  ( برنامه راهبردي تحول نظام اداري ؛)1379سازمان امور اداري و استخدامی کشور (

 .سازمان امور اداري و استخدامی کشور

سازمان مدیریت و  ، تهران:گزارش برنامه تحول اداري کشور)؛ 1381( ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه

 .ریزي کشور برنامه

 .هزار فامیل، تهران: انتشارات بوعلی ؛)1366شعبانی، علی (

 .حقوق اداري، تهران: سمت ؛)1387مؤتمنی، منوچهر ( طباطبایی

 .تهران: نشر دادگسترحقوق اداري،  ؛)1389عباسی، بیژن (
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 .مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر ؛)1377کاتوزیان، ناصر (

، 39، مجله توسعه مدیریت، شماره »ساالري مروري بر مفاهیم شایسته« ؛)1381( فرد گلکار، بهزاد و وحید ناصحی

 .85ص 

 .یزانم  تهران: نشر  ،دروس حقوق عمومی، ترجمه محمدرضا ویژه )؛1388( دوگی لئون

 .تهران: پایدار ،1جلد  )،1حقوق اداري  اصول، مبانی و کلیات حقوق اداري ( ؛)1387الدین ( جالل مدنی، سید

 .عدل الهی، تهران: خانه آفتاب ؛)1352مطهري، مرتضی (

 .حقوق اداري، تهران: دادگستر ؛)1391زاده، ابراهیم ( موسی

 .168-143، صص 4حقوقی، شماره  -هاي فقهی فصلنامه پژوهش ؛)1392پور، علیرضا ( زاده، ابراهیم و کیان موسی

 مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم. ، قم:مدیریت اسالمی ؛)1386حسن ( نبوي، محمد

دیوان عدالت اداري) همراه با مطالعه  يدر پرتو آرا اصول حقوق اداري ( ؛)1391هداوند، مهدي و مشهدي، علی (

 قوق فرانسه، سوئیس، آلمان...، تهران: خرسندي.تطبیقی در ح
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