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مقدمه و بیان مسأله

محور يا همان نيروي انسیاني متخصیص و كیارآزموده وجیود

شايسته ساالري ،آرزوي ديرينیه اي اسیت كیه هميیاي خلقیت

نداشت .سازمانهاي دنياي مدرن با مجموعة بسيار گسیتردهاي

انسان با فطرت خداجوي او عجين شده است .هیر انسیاني در

از ذي نفعان گوناگون مانند مصرفكنندگان ،مشتريان ،كاركنان،

خیود تمايی دارد همیواره شايسیته

تأمينكنندگان ،سرمايهگذاران دولت ،سازمانهیاي غيرانتفیاعي،

باشد ،با شايستگان در ارتباط باشد و در جامعهاي با حاكميیت

تشك هاي مدني و بسياري از مجموعیههیاي زنید اجتمیاعي

شايسته زندگي كند؛ اما اين خواست گرانسنگ بهدلي ناتواني

ديگر در ارتباط هسیتند .عصیر فنیاوري اطالعیات و انقیال

انسان در ارائة انديشة منسیجم و متناسیب بیا ابعیاد گونیاگون

ديجيتال نيز توجه به ارزش اين عناصر گرانبها در چرخة عمیر

شايسته ساالري با مشكالتي مواجه بوده و همواره اين پرسیش

شركت ها و سازمان ها را دو چنیدان كیرده اسیت و شیايد بیه

ذهن دانشمندان را مشغول كرده است كه بیراي تیحقییق ايین

جرئت بتوان ادعا كرد پيشرفت و تیعالي هر سیازماني مرهیون

از كیدام راهبیرد اسیتفاده

توانايي و شايستگي هاي منحصربه فرد نيیروي انساني آن است

ناخودآگاه و فطرت پیا

امیر از چه الگويي و به طور خیا

(قهرماني.)6921 ،

كنند (رحيمي.)96 :6931 ،
لستر تارو ،6نظريه پرداز مشهور و استاد دانشگاه معتقد است

اكنون باتوجه به اهميیت نظیام شايسیته سیاالري و گیزينش

در هزار سوم ،مزيت رقابتي شركتها ميیزان هیوش ،دانیايي،

نيروي انساني براساس مؤلفیههیاي شايسیتگي بايید ديید چیه

دانش خردمندانه و شايستگي نيروي انساني آنهاسیت و ديگیر

موانعي در راسیتاي اسیتقرار يیا گسیترش ايین اصی مهیم در

منابع خدادادي مانند نفت براي بالندگي و رشد جوامیع كیافي

سازمانها وجود دارد.

نيست .هر جامعهاي كه به داشتن سهم مؤثر در هیزار سیوم و

اهميت و ضرورت اين پژوهش در اين اسیت كیه اسیتقرار

چالش هاي جهاني عالقمند اسیت ،بايید راه را بگشیايد بیراي

نظام شايسته ساالري ،نتايج و فوايد بیي شیماري دارد؛ تقويیت

كساني كه به بسط دانايي و رشد ظرفيت هوشي خود عالقمند

حس رقابتجويي ،فرهنگسازي تكريم كارشناسان و كاركنیان

هسییتند و درك ی  ،احتییرام و عالقییه بییه تعییالي انسییاني را در

برجسته و خالق ،الگوسیازي از كارشناسیان موفیق ،پیرورش

برنامهريزيهاي كالن خود قرار

كارشناسان خالق و نوآور و بسترسازي و ايجاد انگيیزه بیراي

دهد (قهرماني.)6921 ،

دنيییاي پرچییالش و پويییاي كنییوني ،مجییال ازدسییتدادن

ظهور اينگونه افراد ،اصالح فرهنگ نابسامان سازماني ،تقويت

فرصت هاي طاليي را به هيچ شركت و سازماني نميدهید .بیا

همبستگي سازماني ،ايجاد و تقويت تعهد شیغلي و سیازماني،

كوچك ترين اشتباه استراتژيك ،يك سازمان بیراي هميشیه بیه

تقويت اعتمادبه نفیس در كاركنیان ،غنیيسیازي سیرمايه هیاي

ورطة نابودي كشانده خواهد شید .اگیر زمیاني منیابعي ماننید

انساني دستگاه.

سرمايه ،زمين ،ماشين آالت ،كار نيروي انسیاني غيرمتخصیص،

پژوهشي نشان ميدهد متوسط هزينة انتصا

نابجیاي يیك

مواد اوليیه و ايین چنیين میوارد فيزيكیي بیراي امكیان بقیاي

مدير حدود  7111دالر در سال است؛ درحاليكه تكانة ناشیي

سازمان ها در گردونة رقابت كیافي بودنید ،امیروزه باتوجیهبیه

از بركنییاري همییين مییدير حییدود  661111دالر تخمییين زده

رقابت بسيار شديد و پيچيده ،محیيط ناپايیدار ،پيشیرفتهیاي

ميشود .درعينحال ،صرفهجويي ناشي از انتصا

يیك میدير

برق آساي فناوري ،توسعة روزافزون اطالعیات و ارتباطیات و

موفق 1/9 ،ميليون دالر در سال بوده است كه دربیار میديران

 ،...تقريباً ادامة حيات براي سازماني بیدون مؤلفیههیاي دانیش

اثربخش به  7ميليون دالر ميرسد (درگاهي.)36 :6923 ،
بهطوركلي ،كارايي هر سازمان به نحو مديريت و كیاربرد

lester Taro
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صحيح منابع انساني آن وابسته است و سازماني موفق است كه بیا

شايسته ساالري ،تمرگزگرايي و نظام مديريت متمركز ،مقررات

استفاده از مديران مجر  ،توان دستيابي به اهداف خیود را داشیته

دستوپاگير اداري ،بي نظمیي در فراينید انتخیا

و

باشد .انتصا افراد شايسته در جايگیاههیاي مناسیب بیا توانیايي،

بيثبیاتي در میديريتهیا ،ذهنیي و غيرشیفافبیودن معيارهیاي

تجار و قابليیتهیاي آنهیا فراينیدي اسیت كیه در قالیب نظیام

ارزيابي عملكرد ،نبود تناسب ميان نظام آموزشي و نياز بازار كار

شايستهساالري بررسي ميشود .مديران براي موفقيیت در دريیاي

و تناسبنداشتن ساختار و تشكيالت با اهداف نظیام شايسیتگي

طوفان خيز تحوالت محيطي به شايستگيهیاي خیا

میديريتي

نيازمند هستند .ايین شايسیتگيهیا بیا كسیب دانیش و معلومیات

و انتصیا

مبتني بر مديريت سرماية انساني (رزاقي كوچكسرايي.)6931 ،
در ابتدا براي بررسي موضوع ،مصیاحبههیايي بیا كارمنیدان

حرفهاي حاص نميشود؛ بلكه اين امر بیه توسیعة همیهجانبیه در

استانداري و برخي سازمانهاي دولتي انجام شید و بیا تحليی

ابعاد مهارتهاي شخصيتي و حرفهاي و تحول در نگرش و رفتار

محتواي نظريههاي آنان و بررسي سوابق پژوهش ،اهداف زيیر

مديران در سازمانها نياز دارد (مكينژاد اصفهاني.)6939،

براي پژوهش حاضر در نظر گرفته شد:

توجهنداشتن به تخصص ،تجربه ،كارايي ،عالقیه و توانیايي

هدف اصلي ،شناسیايي موانیع تحقیق شايسیته سیاالري در

به مسئوليتهیاي سیازماني بیه تصیميمات

سازمان هاي دولتي استان فیارس و رتبیه بنیدي ايین موانیع و

مديران در انتصا

نامناسب ،اقدامات بيهوده ،تضعيف و بهتیدريج میرس سیازمان
منجر ميشود .در ادبيات مديريت دولتیي ،هیر نیوع اسیتخدام
غيرقانوني خويشاوندان ،دوستان ،آشنايان و همسايگان ازطرف
ديوانساالر يیا بروكیرات در نظیام بوروكراسیي ،امیر منفیي و
خويشاوندگرايي تلقي مي شود .براين اساس ،گزينش نامناسیب
و بدون ضابطة مديران از آفتهاي سازمانهیاي كنیوني اسیت
(عطافر.)67 :6921 ،

 .6شناسییايي نقییش گییرايشهییاي فرهنگییي نامناسییب در
تحققنيافتن شايستهساالري؛
 .2شناسیییايي نقیییش قیییانونگريیییزي در تحقیییقنيیییافتن
شايستهساالري؛
 .9شناسیییايي نقیییش سياسیییي كیییاري در تحقیییقنيیییافتن
شايستهساالري؛

شايستهساالري به حذف افراد ناكارآمد در راستاي رضیايت
مشتريان و فقدان آن به حذف يا فرار شايسیتگان و نارضیايتي
منجر ميشود .روشن است كه موضوع شايسیتهسیاالري بیراي
مشاغ حساس اهمييت بيشتري دارد (گلكار.)33 :6932 ،
در ايران شیيوههیاي میديريت شايسیتهسیاالري بیر مبنیاي
آموزه هاي اسالمي و ارزش محیوري در سیطح وسیيع اسیت؛
بااين حیال ،در

اهداف فرعي:

جیامعي از روابیط بیين شايسیته سیاالري در

مییديريت و فرهنییگ اسییالمي حییاكم بییر ايییران وجییود نییدارد
(داناييفرد.)266 :6936 ،
تحلي وضعيت موجود نظام اداري كشور بيانكنند وجیود
موانع و چالش هايي در مسير استقرار نظام مديريت بیر مبنیاي
شايستگي (مديريت سرماية انساني) است ازجمله نبود فرهنگ

 .6شناسايي نقش ساختار نامناسب سازماني در تحققنيافتن
شايستهساالري؛
 .1شناسايي نقش ويژگيهاي انساني پرسن در تحققنيافتن
شايستهساالري.
براساس اين اهداف ،پنج فرضيه تدوين و آزمون شد كه در
قسمتهاي بعدي مقاله به آنها خواهيم پرداخت.
توضيح متغيرهاي فوق از اين قرار است:
 گرايشهاي فرهنگي نامناسب :در اين پژوهش بیه معنیيبییيتییوجهي بییه شايسییتهسییاالري و انتخییا

براسییاس روابییط

دوستي ،قومگرايي ،درنظرگرفتن وضیعيت ظیاهري و تبعیي
جنسيتي است.
 -قییانونگريییزي :در ايیین پییزوهش بییه معنییي رعايییت و
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اجرانكردن قانون بهدلي نداشتن آگیاهي از آن ،پاسیخگونبودن

ستايش و تمجيد كنند .به بيان سادهتر ،شايسته كسي است كیه

مديران و ضعف دسیتگاههیاي نظیارتي ،بروكراسیي و قیوانين

در شرايط برابیر ،كیاري را بهتیر از ديگیران انجیام دهید و در

دستوپاگير ،نقص و خأل قانوني و تغيير مداوم قانون است.

مقايسه با آنها راندمان بيشتري داشته باشد (قهرماني.)6921 ،

 ساختار نامناسب :به معني تمركز سازماني و واگذارنشدناختيار ،ايجاد اشكال در مسير ارتقاي شغلي ،اشكال در فراينید
شناسايي و جذ

نيروهاي شايسته.

 سياسییي كییاري :بییه معنییي دخالییت احییزاانتصا

برخي از تعاريف شايستگي عبارتند از:
به نظر كين ،6شايستگي ،توانايي اسیت كیه مسیئوليت يیك
وضعيت و شرايط را مديريت ميكند؛ حتیي اگیر ايین شیرايط

مختلییف در

پيشبيني نشده باشد (قنبري.)23 :6936 ،
پيي سافت 1ميگويد :شايستگي هیا مجموعیهاي از دانیش،

افراد و تغييرات سياسي است.

 ويژگییيهییاي انسییاني نامناسییب :منظییور خییودبيني وخودخواهي ،ترس از ارتقاي زيردستان ،بيتوجهي به تخصص
و كارايي ،تعهد و تعلیق خاطرنداشیتن بیه سیازمان و اسیتقرار
شايستهساالري.

مهییارتهییا و رفتارهییاي درخییور سیینجش و مشییاهده كییه در
موفقيت يك شغ يا پست سهيم هستند (قهرماني.)6921 ،
بوزنجییاني م یيگويیید :شايسییتگي تركيبییي از مهییارتهییا،
ويژگي هاي شخصي و شخصيتي و رفتارهايي است كه بهطیور
مستقيم با عملكرد موفق در يك شغ خا

مرتبط هستند .در

ادبیات پژوهش

فرهنگ دانشگاه هاروارد ،شايسیتگي ،تحیوالت زيیر را شیام

شایستهساالری ،تعریف و خواستگاههای آن

ميشود -6 :رفتارهاي مرتبط با شغ (آنچیه فیرد میيگويید و

شايستهساالري يا مريتوكراسیي از دو واة مريیت 6بیه معنیاي

انجام مي دهد)  -2انگيزه ها (آنچیه فیرد درخصیو

شايستگي قابليت يا سزاواري و كراسي 2به معناي حكومت يیا

سازمان خود احساس ميكند)  -9دانش و مهارت (آنچیه فیرد

روش ادار امور تشكي شده است .شايسته سیاالري بیه نظیام

درخصو

وقايع ،تكنولوةي ،حرفه ،فرايندها و سازمان خیود

اجتماعي اطالق مي شود كیه در آن بیاالترين قیدرت و مرتبیة

ميداند و نشان ميدهد) (بيرامي.)6931 ،

اجتماعي به افرادي با بيشترين توانايي سيرده ميشود

(باباجیاني

شیغ و

يكي از دالي مهم شفاف نبودن مفهیوم شايسیتگي ،ارائیة
تعییاريف متفییاوت و نبییود تمییايز بییين دو مفهییوم زمينییههییاي

محمدي)6932 ،
طبییق تعريفییي كییه فرهنییگ لغییات بريتانيكییا 9از واة

شايستگي و شايسیتگيهیاي میرتبط بیا افیراد اسیت

(دهقانیان،

شايسته ساالري دارد ،اين مفهوم به سيستمي اطالق ميشود كه

)6921؛ بنابراين ،بیراي سینجش شايسیتگي افیراد ،عیدهاي بیر

افراد ،شايستگي و قابليتهاي دروني آنها

مهارت هاي فني به ويژه شغ توجیه دارنید و عیدهاي نيیز بیر

بوده است (برخیورداري از ثیروت يیا جايگیاه سياسیي نبیوده

تركيبي از شايستگيهاي فردي و اجتماعي و زمينههاي شیغلي

است) و افراد ،مسير پيشرفت و تعیالي را براسیاس شايسیتگي

(مهارتهاي فني) تأكيد دارند (رزاقي كوچكسرايي.)6931 ،

در آن مال

انتخا

خود طي ميكنند .طبق اين تعريف ،شايسته ،لقبي معنوي است

طبق تعريف دايرۃالمعارف ويكييديا واة شايسیتهسیاالري
6

7

و به فردي اعطا ميشود كه بیهعلیت انجیام كیاري صیحيح و

براي نخستينبار مايك يانگ در كتابي در سال  1958استفاده

برجسته با كارايي باال و حصول منفعت مشخص و قطعي او را

به تمسخر از نظامي ياد میيكنید

كرده است .وي در اين كتا

4

1

Merit
Cracy
3
Britannica
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6
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كه در آن جايگاه اجتمیاعي افیراد براسیاس اشیرافيت ،پيشیينة

بهعبارت ديگر ،فردي كیه بیه ستیمت میديريت عیالي سیازمان

فاميلي و اص و نصب آنها نيست؛ بلكه بیا تیالش و ضیريب

برگزيده ميشود ،بايد قبالً پستهاي مديريت عملياتي و مياني

هوشییي آنهییا مشییخص شییده اسییت و ايیین نظییام بییه لگییام

را طي كرده باشد .كاركنان در سبك میديريت ةاپنیي بیه فكیر

گسییيختگيهییاي اجتمییاعي افییراد جییوان و جويییاي نییام و

تصیاحب پسیت میديريتي عیالي نيسیتند؛ زيیرا احیراز پسییت

بيمنزلتشدن ارزشهاي حاكم منجیر شیده و در تعیارا بیا

مديريت عالي ،شرايط بسيار سختي دارد و حداق به  21سیال

حكومت طبقة اشراف 1در جامعه است .برخالف ريشیة منفیي

سابقة كار مفيد نياز دارد (حسامالدين بيان.)6972 ،

اين واةه در فرهنگ لغات فوق ،امروزه واة شايستهساالري بیا

در كشور كر جنوبي ،مؤسسهاي مسیتق بیهنیام كميسیيون

ارزشهاي بزرس اجتماعي و اخالقي مترادف بیوده و موافقیان

خدمات كشوري كه زير نظر مستقيم رئيسجمهور ايجاد شیده

اين سيستم عقيده دارند روشي عادالنه و ارزنده براي پيشرفت

است ،وظايفي مانند استقرار نظیام بیاز و وضیع سياسیتهیاي

در يك اجتماع دموكراتيك است (قهرماني.)6921 ،

راهبردي در امور اداري كاركنان ،بازرسي و میديريت كاركنیان

مايك يانگ در سال  6312بيان كیرد موقعيیت اجتمیاعي

و  ...را به عهده دارد .در كشور كر جنوبي متقاضيان ورود بیه

افراد در آينده ،تركيبي از بهر هوشي و كوشش فراوان خواهد

مشییاغ دولتییي ،بعیید از پییذيرش در آزمییون ورودي بايیید در

بود (فرمول يانگ :هوش  +تالش  +داشیتن نگیرش متبیت +

مصاحبههاي تخصصي نيز شايستگي خود را به اثبات برسیانند

شخصيت اخالقي باال = شايسیتهسیاالري) .او همچنیين نظیام

و پس از آن براي بررسي نهايي پيش از استخدام ،شش ماه تیا

شايستهساالري را نظامي عادالنه و كارآمدتر از ديگیر نظیامهیا

يك سال بهصورت آزمايشي استخدام و درصورت متبتبیودن

هیا پايیان میيدهید

نتییايج ارزيییابي عملكردشییان بییراي كارمنیید رسییمي و دائمییي

دانسته و معتقد است اين نظام بیه تبعیي
(معمارزاده.)92 :6936،

معموالً براي شايستگي مؤلفههاي زير بيان ميشود:
دانش :معلومات نظري كه پرسیابقه تیرين بععید شايسیتگي
است.
مهارت :مهارت عبارت است از توانايي پيادهسازي علم در
عم .

انتخا

ميشوند (سالكي.)6926 ،

در كشور فرانسه ،كاركنیان دولیت در چهیار گیروه اداري،
اجرايي ،دفتري ،انتظامي طبقهبندي ميشوند .در هر گیروه نيیز
طبقات خاصي ماننید هيئیتهیاي عیاليرتبیه قیرار دارنید .در
سال هاي اخير در سطوح باالتر مديريت ،حدود ده هزار نفر از
كاركنان دولت قرار گرفتهانید كیه بیهترتيیب اهميیت ،طبقیات

توانايي :توان خصلتي باثبات و وسيع را مصور ميكنید كیه

مسییتخدمان اصییلي دولییت (پرسیین خییدمات مییالي ،اداري و

شخص را براي دستيابي و نهايت عملكرد در مشاغ فيزيكیي

مییديريت) ،مسییتخدمان ارشیید دولییت (مهندسییان و مییديران

و فكري مقيد ميكند (درگاهي.)611:6923 ،

خدمات كشور) ،مستخدمان عالي رتبیة دولیت (بیازرس امیور
مالي ،كاركنان ديوان محاسبات و اعضاي هيئتهاي سياسي) و

شایستهساالری در برخی کشورها

مقامات عاليرتبة دولت (معاونان وزرا ،مدير بودجه و اعضیاي

در ةاپن اگر هرم مديريت را در نظیر بگيريید ،ايین هیرم سیه

عاليرتبة شوراي ملي دولتي) را شام ميشوند (سالكي.)6926 ،

سطح مديريتي دارد ،عملياتي ،مياني و عالي .معموالً شروع بیه
كار افراد در مديريت ةاپني از پايين هرم آغیاز میيشیود و در
نهايت پس از  91سال خیدمت از سیازمان خیار میيشیوند.

شایستهساالری در اسالم
با درنگیي در انديشیههیاي سياسیي

اجتمیاعي اسیالم و بیا
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واكییاوي آمییوزههییاي تعییاليبخییش دينییي بییهخییوبي جايگییاه

امام علي (ع) در سخناني مي فرمايند :سزاوار ترين میردم

شايسته ساالري مشخص ميشیود .عیدالت ،اصی مهیم دينیي

در امر خالفت و رهبري بايد تواناترين بر اداره و دانیاترين

است و مصاديقي مانند شايسته سیاالري در عرصیة اجتمیاع

در فهم مسائ باشد ( نهیج البالغیه ،نامیة  .)27از ايین روايیت

دارد؛ زيرا با تحقق عدالت اسالمي ،اص استقرار هر چيزي

اسییتباط مییي شییود كییه در تمییامي مسییائ مربییوط بییه ادار

در جاي مخصو

به خود برآورده مي شود .خداوند تأكيد

كرده است كه حكومت و سروري بر زمیين بیراي بنیدگان
صالح و شايسته است ( سور انبياء ،آية  .)611همچنين زمیاني
كیه بنیي اسیرائي از پيیامبري بیه نیام اشیموئي درخواسیت

حكومت از رهبري تا پايين ترين مسئوليت ها بايید پيوسیته،
شايستگي محور باشد (باباجاني محمدي.)6932 ،
شایسته ساالری و قوانین مدون نظام جمهووری اسوالمی

فرماندهي كردنید تیا بیا سیتمگران بسیتيزند ،او بیه درگیاه

ایران

خداوند روي آورد و خداوند طالوت را به فرماندهي آنیان

پس از پيیروزي انقیال

اسیالمي متناسیب نبیودن افیزايش

اعتیراا

حقوق با نرخ تورم و همچنين ورود ديدگاه هاي جديید در

كردند و گفتنید چگونیه او بیر میا حكومیت داشیته باشید

علم مديريت دولتي به افزايش مطالعات كاركنان و میديران

درحالي كه ما از او شايسته تر و ثروتمندتر يم؛ اما خداوند در

منجر شد و گاهي اوقات مسئوالن وقت براي ارتقاي كارايي

پاسخ به شايستگي طالوت اشاره كرد و مي فرمايد :او را بیر

و بهبود وضعيت معيشتي كاركنان بیه تهيیة طیرح هیايي در

( سیور بقیره،

زمينة تدوين قوانين اداري و استخدامي اقدام مي كردند كیه

برگزيد .قوم بني اسرائي نسبت بیه ايین انتصیا

شما برگزيده؛ چو ن علم و قدرت فراواني دارد

به سوي شايسته ساالري سوق مي داد؛ اما اين كنش ها آنقیدر

آية .)267
) تنهییا معيییار ،فضییيلت و

تأث يرگذار و جدي نبوده است كه به پيشرفت و حركیت در

برتري هاي شخصي نبیود؛ بلكیه حضیرت ايمیان و تعهید،

جهت استقرار يك نظام شايسته ساالر منجر شود

( معمارزاده،

لياقت ،علم و آگاهي را لحاظ مي كردنید .در روايتیي آمیده

.)61:6936

در بيیینش پيییامبر اسییالم (

) پس از فتح مكه عیازم نبیرد حنیين

مطابق بیا میاد  19قیانون میديريت خیدمات كشیوري،

شییدند و جییواني  26سیاله بییه نییام عتییا

بیین اسییيد را بییه

انتصا

و ارتقاي شغلي كارمندان بايد بیا رعايیت شیرايط

فرمانداري مكه برگزيدنید .ايین انتصیا

باعیث اعتیراا

تحصيلي و تجربي الزم و پس از احراز شايستگي و علكرد

است پيامبر اكرم (

برخي شد و حضرت در پاسخ معترضان فرمودند :بیه دليی

موفق در مشاغ قب آنان صیورت گيیرد .قیانون میديريت

كم بودن سن و بي تجربگي وي مخالفت نكنيد؛ زيرا برتیري

خدمات كشور بر انتخا

او نسبت به ديگران ،علم و آگیاهي اوسیت و آن كیس كیه

دارد.

با معيارهاي شايسته ساال رانه تأكيد

در كشور از اواخر دهة  ، 61واة شايسته ساالري به كیار

برتر است ،بزرس تر است (درگاهي.)23 :6923 ،
امام علي (ع) در نهج البالغه ،علیت سیقوط دولیت هیا و

گرفته شد؛ اما هيچ گاه به گونه ا ي مسیتمر بیا نگیاهي جیامع

حكومت ها را چهار چيز مي دانند؛ ذاي كردن مسائ اساسي،

توسعه نيافت تا زماني كه سازمان مديريت و برنامیه ريیزي،

مشییغول كییردن خییود بییه فروعییات ،حییاكم كییردن اراذل و

اليحة شايسته ساالري مشتم بر  3ماده در راستاي اجیراي

( عطافر،

ماد  666قانون برنامة چهیارم توسیعه را بیراي طیي كیردن

فرومايگان و كنارزدن شايستگان در عرصة مديريتي
)6921

مراح قانوني به هيئت وزيران در مرداد  6926ارائه كرد كه
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اهیییداف زيیییر را دنبیییال می یي كیییرد -6 :اسیییتقرار نظیییام

رعايت عدالت در انتصیا هیا  -6كیاهش تیأثير تغييیرات

شايسته سیاالري  -2ايجیاد ثبیات در خیدمات میديران -9

مديران (باباجاني محمدي.)6932 ،

سياسي و انتخا

و انتصا

جدول  -1مواد قانونی مرتبط با زیرفرایندهای نظام شایستگی کشور در قانون برنامة چهارم توسعه
اجزا

مواد قانونی
ماده 666

شايستهخواهي

شايستهگزيني

بند الف ماده 669
بند د ماده 11

طرح توسعة منابع انساني شام جذ  ،انگيزش ،ارتقاي آموزش ،بهسازي و نگاهداشت
بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي با رويكرد
جذ

نخبگان و توسعة فضاي رقابتي

بند

ماده 666

بند

ماده 11

تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بينالمللي

بند

ماده 669

بهكارگيري نيروي انساني به هر شك در دستگاههاي دولتي در فضاي رقابتي

بند

ماده 12

تدوين و اجراي نظام سنجش صالحيت علمي و رتبهبندي

بند د ماده 669

ارتقاي رسمي مديران و سرپرستان با پيشبيني ضوابط خا

بند دماده 669

اصالح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيالت الزم براي ارجاع كار

و انتصا

افراد بر مبناي شرايط تخصصي و ارتقاي شغلي

آموزش و شرايط احراز

بند و ماده 61

ايجاد انگيزه براي جذ

بند ه ماده 63

سياستگذاري و مديريت واحد در امور مربوط به استعدادهاي درخشان

متخصصان توسط توليدكنندگان

ارائة راه كارهاي مناسب دولت براي جلوگيري از خرو بيروية سرمايههاي انساني ،فكري ،علمي و فني
كشور

بند ن ماده 12

وضع مقررات براي تأمين ،جذ

بند الف ماده 666

تقسيم مشاغ مديريتي به دو بخش سياسي و حرفهاي

بند

ماده 669

مقدمه ماده 611
مقدمه ماده 11
بند د ماده 63
شايستهپروري

متخصصان و نخبگان

الزام دولت به انتخا

بندي ماده 11
شايستهداري

الزام دولت به استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمات مديران
تجزيه و تحلي و بازطراحي مشاغ دولتي با رويكرد جذ

ماده 669
شايستهسنجي

شرح مواد

و نگاهداشت نيروي انساني مناطق كمتر توسعهيافته

پرداخت براساس تلفيق مناسب نتيجهگرايي و بهرهوري به جاي پرداخت وقت مزدي
افزايش حقوق كاركنان براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم
اصالح هرم تحصيلي نيروي كار ،ارتقا و توانمندسازي سرمايههاي انساني ،كاهش فاصلة سیطح دانیش و
مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني
بازنگري در رشتههاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي
اجتماعي ،بازار كار و تحوالت علمي براي تحقق توسعة علوم ميان

بند

ماده 11

استمرار نظام كار آموزي و كارورزي در تمام دورههاي آموزش رسمي و غيررسمي

بند

ماده 66

تربيت نيروي انساني روزآمد در نظام پژوهش و فناوري كشور

مآخذ( :صالحي كردآبادي)669 :6931،
باتوجهبه موارد زير اهميیت توجیه بیه شايسیتهسیاالري در
شرايط كنوني در ميشود:
 -6حاكميت مديريت قیومي و نیژادي بیر سیازمانهیا كیه
درواقع همان مديريت اتوبوسي در سازمانها را تداعي ميكند.
 -2ازبينرفتن پويايي در كاركنان و مي بیه سیكون؛ يعنیي

كاركنان احساس خواهند كرد كیه تیالش آنهیا هیيچ نتيجیهاي
براي پيشرفت آنها نخواهد داشت.
 -9ركود خالقيت و نوآوري كه كاهش بهرهوري سازمانها
را سبب خواهد شد.
 -6نزديكشدن سازمانهیا بیه میرس؛ بیهعبیارتديگیر بیا
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الزم است .فوستر 2معتقد است مباني و اساس شايستهسیاالري

رعايتنكردن شايستهساالري ،مرس سازمانها فرا ميرسد.
 -1روا بيانگيزگي در كاركنان.

و مدنيت در جامعه مشتر است و سه ويژگي معرفتجیويي،

 -6بروز فساد اداري و بهخطرافتادن سالمت سازمان.

عییدالتخییواهي و عبوديییت ،مشییتركات زيربنییايي بییراي

 -7نداشتن مي و رغبت نيروهاي متخصیص و دانشیگاهي

سیییازماندهي نظیییام شايسیییتهسیییاالري و از ويژگیییيهیییاي

به كار در سازمانها بهخصو

شايستهساالري در سطح ملي است .الیواني میيگويید :داشیتن

سازمانهاي دولتي.

 -2افزايش تضاد سازماني بیين كاركنیان عیادي و كاركنیان
ذينفع از نبود شايستهساالري (باباجاني محمدي.)6931 ،

شايسته ساالر الزم است و براي شايستگي دو بال وجیود دارد؛

به نظر برخي ،فلسفة اصلي شايسته سیاالري در يیك كیالم
عبارت است از به حداكتررسیاندن بهیرهوري (

lamont, 2014:

)591

بهطوركلي مؤلفههاي مفهوم شايستهسیاالري میوارد زيیر را
شام ميشود و رعايت نكردن اين اصول به معناي بيتیوجهي
به شايستهساالري است:
 -6ضابطهگرايي در انتخا

دانش و بصيرت در هیر سیطحي بیراي كیار در يیك سيسیتم
يك بال آن دانش و بال ديگر بينش ،نحو برخورد بیا مسیئله،
اعتقاد و ارزشهاست (معمارزاده.)97 :6936 ،
كونتر 9معتقد اسیت شايسیتهسیاالري يعنیي موفقيیت يیك
شخص فقط با شايستگي وي تعيين ميشود .اين نظر درسیت
است؛ اما در جوامع امروزي واقعيت ندارد .شايسته ساالري بیا
سوقدادن مردم بهسمت اين باور كه زنیدگي عادالنیه اسیت و

كاركنان؛

موفقيتها به طرز منصفانهاي بیه دسیت خواهنید آمید ،نقیش

 -2قانونمداري در كار و فعاليت؛

متقاعد كنندهاي را در جامعه بیازي میيكنید؛ امیا درحقيقیت،

 -9تعهدمداري؛

موفقيت بر بلندهمتي شخصي و كیار سیخت نسیبت بیه بقيیه

 -6استعدادگرايي؛

كمتر متكي است .بههرحیال ايین واقعيتیي اسیت كیه طبقیه و

 -1تالشگرايي؛

محيط ،موفقيت را محدود ميكنند.

 -6مهارتمداري براي مشاغلي كه مهارت نياز دارند؛

استقرار شايستهساالري به بستر نيازمند اسیت كیه بسیتر آن

 -7سفارشناپذيري بيجا؛

در سبك هاي مديريت فراهم ميشود .يكي از اين سیبكهیاي

 -2پروراندن؛

مديريت سبك مريتوكراسي يا شايستهسیاالري اسیت .در ايین

 -3شفافيت؛
 -61پاسییخگییويي از عملكییرد و ميییزان تحقییق اهییداف
(سلطاني.)99 :6922 ،

سبك ،سازمان به دنبال گسترش عدالت است؛ يعنیي كارهیاي
درست را بهدرستي انجام ميدهد و افراد شايسته را بهصیورت
معقول و منطقي انتخا

و ارتقا ميدهد و بیه منیافع فیردي و

سییازماني هییر دو توجییه دارد و خواسییتههییاي جمعییي او بییر

دیدگاهها و سوابق پژوهش دربارة شایستهساالری
هايتر 6معتقد است شايستهساالري بهمنزلیة موضیوعي بیديع و
مجموعهاي پيچيده از سازوكارهايي است كه بايد طي فرايندي
بلندمدت ،علمي و سنجيده در ادارههیا و سیازمانهیا اسیتقرار
يابد .او بيان ميكند استقرار شايستهساالري براي فیراهمآوردن
زيربناهاي مناسب ازنظر ساختاري ،نگرشي ،قانوني و سازماني

Haiter

1

ارزشهاي معقول فردي تأثير نميگذارد (سلطاني.)99 :6922 ،
چییارون و همكییاران در پییژوهش انجییامشییده در كشییورهاي
اروپايي به اين نتيجه رسيدند كه استقرار شايستهساالري با عواملي
مانند :ميزان اثربخشي دولت ،ميزان فساد ،ميیزان حاكميیت قیانون،
ميزان استقالل دستگاه قضیايي ،حیق مالكيیت ،شیاخص توسیعة
انساني ،درآمید سیرانه ،نیابرابري در آمیدي ،نیابرابري جنسیيتي و
Foster
Counter

2
3
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اعتماد سياسي رابطه دارد ()Charron and et al., 2015
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سازمانهاي مختلف و محيط تجیاري متفیاوت نيازمنید اسیت

بعضي از نظريه پردازان كه مخیالف نظیام شايسیتهسیاالري

(عسكري.)6939 ،

هستند ،اين چنين نظامي را غيردموكراتيیك فیرا میيكننید.

در ارتبییاط بییا شايسییتهسییاالري و مسییائ مربییوط بییه آن

براي متال رابرت دال 6معتقد است دموكراسیي بیه تیودههیاي

پژوهش هايي در داخ و خار كشور انجیام شیده اسیت كیه

مردم قوت ميدهد؛ درحاليكه شايسیتهسیاالري ،قیدرت را از

خالصة برخي از مهمترين آنها در جدول زير آمده است.

تودههاي مردم ،منحرف و آن را به نخبگان محدود ميكنید .از
نگاه او شايستهسیاالري نشیئتگرفتیه از ايیدههیاي قيموميیت
افالطوني است .او معتقد اسیت ايین نیوع سيسیتم ،حكیومتي
است كه فرمانروايان شايسته در آن دولت ،حاكميت میيكننید.
فرمانروايان ،اقليتي هستند كه براساس فراينیدهاي دموكراتيیك
انتخا

نميشوند (معمارزاده)93 :6936 ،

در اواي دهة  ،6371پژوهشهیاي گسیتردهاي بیا رويكیرد
شايستگي هاي رفتاري انجام شد .در اين پژوهش ها تالش شد
تا ضمن ارائة فهرستي از شايستگيهیاي كلیي بیه ايین سیؤال
پاسخ داده شود كه چه شايستگيهايي عملكرد كاري را بيشیتر
خواهند كرد .الگوي شايستگي هاي عالي بويیاتزيس،)1982( 2
الگوي كلي مديريتي اسينسر ( ،)1994شايستگي هاي عملكیرد
مییديريتي برتییر شییرودر ( )1989و شايسییتگي برتییر دلییويكز
( )1998ازجمله الگیوهیايي هسیتند كیه بیا رويكیرد رفتیاري،
موضوع شايسیتگي هیا را بررسیي كردنید .آنهیا در الگیوهیاي
رفتاري خود ،روشهاي متفاوتي را براي ارزيابي شايستگي بیه
كار برده اند؛ بوياتزيس ،مصاحبة رويدادهاي رفتاري را مطیرح
كرده است؛ شرودر و كوكري  ،روش نظار رفتاري را پيشینهاد
دادهاند و چارچو

شايستگي دلويكز ،مبتني بر روش ارزيیابي

 961درجه اسیت (صیالحي كردآبیادي .)6931 ،رويكیرد رفتیاري،
مستند و ازنظر تحقيقات قوي است؛ اما مبتني بر گذشیته بیوده
است و هيچ تضميني وجود ندارد كیه شايسیتگيهیاي ديیروز
مشابه قابليت هايي باشد كه در آينده در سازمانها و شركتهیا
الزم خواهد بود .همچنين برخیي نويسیندگان ماننید مورگیان
( ،)1990كمران ( ،)1989چيلد ( )1984و ودال ( )1984تأكيید
دارنیید تعيییين شايسییتگيهییاي متفییاوت بییه حییوز عملكییرد
Robert Dahl
Schroeder

1
2
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جدول  -2سوابق پژوهش و مشخصات آنها
یافتهها و نکات کلیدی پژوهش
اهميت توانايي ذهني و فكري ،مهارت هاي ارتباطي و
ميانفردي ،ويژگيهاي شخصيتي

پژوهشگر (پژوهشگران)
درگاهي و همكاران

سال انجام پژوهش
6923

بيرامي
كرد آبادي و همكاران

6931
6931

عنوان پژوهش
شايسییییتگيهییییاي موردنيییییاز مییییديران
فرهنییگسییراهاي سییازمان فرهنگییي هنییري
شهرداري تهران
نقش شايستهساالري در عرصة مديريت
مديريت شايستگي در سیازمانهیاي دولتیي و
سنخشناسي آن در ايران

كاظمي و همكاران

6931

پور كياني و همكاران

6931

مهديزاده اشرفي و همكاران

6931

معمارزاده و همكاران

6936

افالطوني و همكاران

6939

رابطییة ارزشهییا و شخصییيت مییديران بییا
شايستهساالري
همبسیییتگي بییییين سییییالمت سییییازماني و
شايستهساالري
بررسیي و تحليی موانیع شايسیتهسییاالري در
شركت ارتباطات زيرساخت
تبيين الگوي ارتقاي شايسته ساالري و عوامی
مییرتبط بییا آن در وزارت بهداشییت ،درمییان و
آموزش پزشكي
مشكالت سيستم ارتقا در سازمانهاي دولتي

نقش نوع سبك رهبري ،نوع فرهنگ سازماني ،هیدف
نظام مديريت منیابع انسیاني ،نیوع روش تصیميم بیا
شايستهساالري ارتباط دارد.
عوام سازماني مهمترين موانع است.

قيصري و همكاران

6939

شییناخت عوامیی بازدارنیید اسییتقرار نظییام
شايسییتهسییاالري در سییطح مییديران حرفییهاي
سازمانهاي دولتي شهرستان اهواز

بين سه عام بازدارند پارتي بازي ،نابرابري فرصیت
و سطحي نگري و استقرار نظام شايسته ساالري رابطیة
آماري معنيداري وجودارد.

دني ب

6372

شايستهساالري و برابري

كائو

2116

پيشينه و پرورش مفهیوم شايسیته سیاالري در
چين

جكسون

2117

اميليو كاستيال

2112

آري

2112

اميليو كاستيال و استيفان برنارد

2161

سيلي

2161

ماركز

2161

نيكالس چارون و همكاران

2161

چگیییونگي انتخیییا مراتیییب شايسیییتگي و
طبقهبندي اجتماعي و تجاري در بين كاركنان
جنسيت ،نیژاد و شايسیتهسیاالري در مشیاغ
سازماني
رابطة بين شايسته ساالري و تبعیي قیومي و
جنسيتي
مقايسیییة زمیییاني كیییه فرهنیییگ سیییازماني
شايستهساالري ترويج ميشود.
بررسي كيفيت گروه نخبة زنان ارشد در بانك
و ارائة توضيح ادرا و تجربیة آنهیا از نقیش
شايستهساالري با محتواي حرفهاي آنها
تأثير پيشينة اجتماعي و جنسیيت بیر توانیايي
(شايستگي) در سطح اجتماعي و اقتصیادي و
انتظارات حرفه اي نوجوانیان  61سیاله در 91
كشور دنيا
سنجش شايستهساالري در بخشهاي عمیومي
در اروپا

شايسته ساالري شيوهاي عادالنیه بیراي ايجیاد جامعیة
سودبخش و پيشرفته است.
سازمانهايي كیه ازنظیر عملكیرد سیود كمیي دارنید،
نسیبت بیه شیركتهییا و سیازمانهیاي ديگیر اصییول
شايستهساالري را كمتر رعايت ميكنند
مشخصههاي شايستگي و غيرشايستگي بیراي آگیاهي
شغلي كاركنان الزم است.
زنان و اقليیت هیا پیاداش كمتیري نسیبت بیه میردان
سفيدپوست با همان مقدار كار دريافت ميكنند
برخورد نابرابر بيشیتر در سیوئد بیراي اقليیت قیومي
مذكر
افراد در موقعيت هیاي میديريتي در شیرايط مسیاوي،
كارمندان مرد را بر كارمندان زن ترجيح ميدهند.
توجه زنان نسبت به مفهوم شايسته سیاالري بيشیتر از
هر زمان ديگري كاهش يافته است.

شايستهساالري در خأل رشد نميكند و به زمينیههیاي
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي نياز دارد.

ماتياس و .نيلسون

2166

محدوديتهاي شايستهساالري

نگاه جنيستي ،شايستهساالري را محدود ميكند.

تخصص در شايستهساالري از مهمترين اصول است
توجیییه بیییه شايسیییتهخیییواهي ،شايسیییتهشناسیییي،
شايسییتهسیینجي ،شايسییتهگزينییي ،شايسییتهگيییري،
شايستهداري و شايستهپروري
در سازمانهاي سنتي رفتارهاي كاري انعطیافپیذيري
كمي دارند
بين سالمت سازماني و شايسته ساالري رابطه وجیود
دارد
نقش عوام برونسازماني و عوام درونسازماني

تییأثير پيشییينة اجتمییاعي و ا قتصییادي بییر انتظییارات
حرفهاي بيشتر جوامع توسعهيافتة اقتصیادي ،قیويتیر
بوده است.
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بررسي پژوهشهاي باال نشان ميدهد ازنظیر پژوهشیگران،

براسییاس ديییدگاههییاي مطالعییهشییده ،سییوابق پییژوهش و

متغيرهاي تعيیينكننید شايسیتهسیاالري ،فیردي ،اجتمیاعي و

مصاحبه با برخي دستاندركاران آشنا به مسیائ اداري ايیران،

ازماني هستند.

الگوي نظري پژوهش حاضر طراحي شد.

سياستزدگي

ساختار نامناسب اداري

قانونگريزي

موانع تحقق
شايستهساالري

گرايشهاي فرهنگي نامناسب

ويژگيهاي شخصيتي پرسن

روششناسی پژوهش

براي تعيين حجم نمونه از جیدول مورگیان اسیتفاده شیده

پژوهش حاضیر ازنظیر هیدف ،كیاربردي اسیت؛ زيیرا نتیايج

است .باتوجهبه جامعة آمیاري  211نفیر ،تعیداد حجیم نمونیه

پییژوهش بییهصییورت كییاربردي بییه بهبییود و بهينییهسییازي

براساس جدول مورگان 627 ،نفر برآورد شیده اسیت .حجیم

تصميمگيريها ،برنامهريزيها و سياستگذاريها در ادارههاي

نمونه  %69از ك جامعة آماري است.

مطالعه شده منجر مي شیود و ايین نتیايج در اختيیار اداره هیاي

براساس چارت سازماني ،استانداري فیارس 1 ،معاونیت و

مختلف براي بهره برداري قرار مي گيرد .همچنين اين پیژوهش

 69اداره ك دارد .روش نمونهگيري در اين پژوهش ،طبقیهاي

ازنظر شيو گردآوري داده ها توصيفي و پيمايشي اسیت؛ زيیرا

تصادفي است و  627نفر از پرسن همة دفاتر كیه كارشناسیان

نقش موانع تحقق شايستهساالري در دسیتگاههیاي اجرايیي را

كارشناس مسئول ،رئيس گروه ،معاونين مدير ك و میدير كی

توصيف ميكند .پژوهش حاضر ازنظیر شیيو تحليی  ،تبيينیي

را شام ميشوند به طور تصادفي انتخا

است؛ زيرا هدف ما تبيیين موانیع تحقیق شايسیتهسیاالري بیا

در اختيار ايشان قرار داده شد.

استفاده از عوام مختلف است.

شدند و پرسشنامیه

در گردآوري اطالعات مربوط به مباني نظیري پیژوهش از

جامعة آماري پژوهش ،پرسن رسمي و پيمیاني اسیتانداري

روش مصییاحبه ،كتابخانییه ،اينترنییت ،بانییكهییاي اطالعییاتي و

تحصيلي فوق دييلم و باالتر اسیت كیه دقيقیاً

نشريات استفاده شده است .براي كسب آخرين اطالعات الزم

فارس با مدر

 211نفر بودهاند.

درخصو

پژوهش هاي انجام شده دربار متغيرهاي پیژوهش
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از پايگاه هاي داد دانشگاه هیا و مركیز اسیناد ايیران و جهیان،

مؤلفة قانونگريزي ،سياسيكیاري ،سیاختار نامناسیب سیازماني،

نشییريات سییازمانهییاي مختلییف و سییايتهییاي اينترنتییي

ويژگي هاي شخصيتي و مباحث فرهنگي ،استخرا و تعیداد 66

مؤسسه هاي گوناگون استفاده شیده اسیت .مصیاحبه از ديگیر

گوية سؤالي محققساخته براي سنجش آنان در نظر گرفته شد.

روشهاي جمیعآوري اطالعیات اسیت كیه در ايین پیژوهش

براي مناسببودن پرسشنامیه از روش روايیي محتیوايي و

و

صوري اسیتفاده شیده اسیت .بیراي تعيیين روايیي محتیوايي و

چگییونگي بیهكیارگيري نيییرو در

صوري پرسشنامة محققسیاخته ،ابتیدا پرسیشنامیه در اختيیار

استانداري ،مصاحبه با كارشناسان و میديران حیوز ارزشیيابي

تعدادي از متخصصان و مديران ارشید قیرار گرفیت ( 6نفیر از

چگییونگي بهییرهبییرداري از امتيییازات ارزشییيابي،

متخصصان شام  2نفر از اساتيد دانشگاه و چهار نفر از میديران

میديران

و كارشناسییان اسییتانداري) و از آنییان درخواسییت شیید پییس از

مياني و مديران پايه و مصاحبه بیا اعضیاي كميتیة طبقیهبنیدي

مطالعه ،نظرات خود را دربار روايي پرسیشنامیه اعیالم كننید.

مشاغ و ارتقاي شغلي.

سيس با جمعآوري اظهارنظرهاي اعیالمشیده و اصیالح برخیي

استفاده شیده اسیت؛ مصیاحبه بیا دسیت انیدركاران جیذ
اسیتخدام نيیرو درخصیو
درخصییو

مصاحبه با مديران مياني درخصیو

نحیو انتخیا

براي جمع آوري اطالعات در حوز عم از پیژوهش هیاي
ميداني و پرسشنامه استفاده شد .دراينراستا بیراي سینجش و
اندازه گيري از پرسش نامة  66سؤالي محققساخته استفاده شده

سؤاالت ،نتيجه گرفته شد پرسیشنامیة میدنظر ،روايیي مناسیبي
دارد.
پس از آن براي بهدستآوردن اطمينان از انتخا

گويیههیا

است .براين اساس در مرحلة اول با انجام مطالعات كتابخانهاي و

براي مؤلفه ها تحلي عاملي تأييیدي انجیام شید؛ البتیه برخیي

بررسي پيشينههاي پژوهشیي انجیامشیده در حیوز مؤلفیههیاي

گويهها در تحلي عاملي بين برخي مؤلفهها مشتر بیود و در

پژوهش ،الگوي مربیوط بیه هیر يیك ازمؤلفیه هیا ،اسیتخرا و

جايي قرار گرفت كه نزديكتر بیه مؤلفیه تشیخيص داده شید.

سؤال هاي محقق ساخته براي سنجش آنان در نظر گرفته شید1 .

جدول مربوطه به اين شرح است:
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نتایج تحلیل عاملی تاییدی گویههای مؤلفهها
نتایج تحلیل عاملی

ویژگیهای شخصیتی

سیاسی کاری

ساختار نامناسب سازمانی

قانونگریزی

گرایشات فرهنگی

شماره گویه

-.319
-.178
-.255
-.094
-.364
-.390
.150
.150
.222
.068
.135

.203
-.151
-.255
-.241
.280
-.047
-.309
-.014
.033
-.142
-.096

.048
.192
.176
.170
.228
327
.276
.083
.227
.327
-.101

-.032
.171
.246
.120
-.041
.112
.143
.149
.259
.164
.191

.323
.439
.381
.464
.614
.440
.523
.432
.364
.395
.401

.074

-.085

-.037

.385

.205

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12

.170
.017
.251
.131
.086
.061
-.212
.004
.119
-.093

.030
.175
.289
.204
.214
.120
.093
.190
-.027
.093

.126
.280
.240
.225
.093
.202
.416
.192
.035
.013

422
.467
.315
.310
.351
.424
.321
.493
.561
.321

-.305
-.200
.250
.199
.155
-.041
.274
.241
.157
-.351

-.033

-.023

.198

.341

.421

b13
b14
b15
b16
b17
b18
b19
b20
b21
b22
b23

-.363

-.299

.073

.429

-.128

b24

ویژگیهای شخصیتی

سیاسی کاری

ساختار نامناسب سازمانی

قانونگریزی

گرایشات فرهنگی

شماره گویه

-.034
-.108
-.118
-.182
-.233
.145
-.231
.211
.122
.284
.225
-.530
.130
.297
.286
.159
.321
.321
.321
.321
.321
.321

.230
.190
.035
-.063
-.118
.292
-.040
.182
.570
.319
.367
-.006
.465
.326
.330
.373
.120
.257
.127
-.220
-.321
.225

.343
.451
.499
.450
.576
.495
.317
.162
.175
.326
.210
.176
-.048
-.050
.051
-.044
.119
.141
-.361
.115
.096
.108

.507
-.325
-.281
-.234
-.145
-.201
.015
.131
.137
.301
.309
-.157
-.249
-.156
-.249
-.466
-.338
.241
.227
.168
.301
.017

.196
.156
.158
.230
.208
.117
.121
.016
.212
-.366
.175
.226
.179
-.412
.103
.223
-.318
.217
.027
.103
.265
.214

b25
b26
b27
b28
b29
b30
b31
b32
b33
b34
b35
b36
b37
b38
b39
b40
b41
b42
b43
b44
b45
b46
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براي مشخصشدن پايايي پرسشنامههیا از ضیريب آلفیاي
كرونبییاخ اسییتفاده شییده اسییت كییه از روشهییاي تشییخيص

براساس جدول باال بيشیتر پاسیخ گويیان ( )% 97در گیروه
سني  96تا  61سال قرار داشتهاند..

هماهنگي دروني گويههاست .براي ارزيابي پايايي ،ابتیدا يیك
نمونة  91تايي ،پيش آزمون شد .سیيس از نیرمافیزار

جدول  -7توزیع پاسخگویان برحسب سابقة خدمت

spss 18

استفاده شد و ضريب آلفاي كرونباخ به شرح جیدول زيیر بیه
دست آمد .آلفاي كرونباخ 6باالي  ./7بود .پرسشنامه ،قابليیت

سنوات
61-6

61

96/1

21-66

12

61/3

91-26

91

27/6

جمع

627

611

خدمت

اعتماد يا پايايي الزم را دارد.
جدول  -4آلفای کرونباخ مؤلفهها
مؤلفهها

فراوانی

درصد فراوانی

تعداد سؤاالت هر
مقدارآلفا

مؤلفه
گرايشهاي فرهنگي

براساس جدول باال بيشتر پاسخگويان ( )% 61/3سابقة بیين

./717
66
66
6
66
6

قانونگريزي
سياستزدگي
ساختار نامناسب
ويژگيهاي شخصيتي

 66تا  21سال داشتهاند.

./266
./766
./736
./726

جدول  -8توزیع پاسخگویان برحسب مدرك تحصیلی
سنوات
خدمت

تجزیه و تحلیل اطالعات
يافتههاي توصيفي اطالعات به قرار زير است:

فوق دييلم

69

61/2

ليسانس

62

19/1

فییوق ليسییانس
وباالتر

جدول  -5توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت

جمع

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن
مرد
جمع

66
26
627

92/2
69/2
611

66

96/2

627

611

براساس جدول باال بيشیتر پاسیخگويیان ( )% 19/1میدر
كارشناسي داشتهاند.
جدول  -9توزیع پاسخگویان برحسب نوع شغل

براسییاس جییدول بییاال بيشییتر پاسییخگويییان ( )% 69/2مییرد
بودهاند.

ردة شغلی
جدول  -6توزیع پاسخگویان برحسب سن

سن
91-23
61-96
61-66
جمع

فراوانی

فراوانی
97
67
69
627

درصد فراوانی
23/6
97/1
99/3
611
Cronbach Alpha

درصد فراوانی

فراوانی

كارشناس

22

63/9

كارشناس مسئول

66

66/1

رئيس گروه

62

66/2

7

1/1

627

611

معییاون مییدير ك ی ،
مدير ك
جمع
1

فراوانی

درصد
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آزمون فرضيات به قرار زير است:

كارشناسي داشتهاند.
جدول  -11آزمون تی تک نمونهای برای بررسی گرایشهای فرهنگی بهعنوان یکی از موانع شایستهساالری
(میانگین مالك =)18
آماره t

درجه آزادی

66/326

سطح معناداری
/111

626

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان % 95
پایین

باال

6/22966

6/3317

9/1762

براساس نتايج بهدستآمده ،ميانگين پاسخهیاي مربیوط بیه

مقدار سیطح معنیيداري برابیر  )sig=0/0( 1/111اسیت؛ در

گويه هیاي گیرايش هیاي فرهنگیي نامناسیب از موانیع تحقیق

نتيجه ،ازنظر پاسخگويان ،گیرايشهیاي فرهنگیي نامناسیب از

شايستهساالري برابیر  ،22/929مقیدار آمیاره  tبرابیر  66/32و

موانع تحقق شايستهساالري است.

جدول  -11آزمون تی تک نمونهای برای بررسی قانونگریزی بهعنوان یکی از موانع شایستهساالری (میانگین مالك =)33
آماره t

درجوووووه

سطح معنیداری

تفاوت میانگین

آزادی
69/176

فاصله اطمینان % 95
باال

626

/111

براساس نتايج بهدستآمده ،ميانگين پاسخهیاي مربیوط بیه
گويه هاي شاخص قانونگريزي برابر  ،62/229مقیدار آمیاره t

3/22966

پایین
61/6972

7/3237

( )sig=0/0است؛ درنتيجه ،ازنظر پاسخگويان ،قیانونگريیزي
از موانع تحقق شايستهساالري است.

برابیییر  69/17و مقیییدار سیییطح معنیییيداري برابیییر 1/111
جدول  -12آزمون تی تک نمونهای برای بررسی ویژگیهای انسانی پرسنل بهعنوان یکی از موانع شایستهساالری (میانگین مالك =)33
آماره t

درجوووووه
آزادی
626

69/267

سطح معنیداری
/111

براساس نتايج بهدستآمده ،ميانگين پاسخهیاي مربیوط بیه
گويههاي شاخص ويژگيهاي انسیاني پرسین برابیر ،61/616

فاصله اطمینان % 95

تفاوت میانگین

باال

7/61691

پایین
2/6396

6/1632

 1/111است؛ درنتيجه ،ازنظر پاسخ گويان ،ويژگي هاي انسیاني
پرسن از موانع تحقق شايستهساالري است.

مقدار آماره  tبرابر  69/267و مقیدار سیطح معنیيداري برابیر
جدول  -13آزمون تی تک نمونهای برای بررسی ساختار نامناسب سازمانی بهعنوان یکی از موانع شایستهساالری (میانگین مالك =)42
آماره t
62/676

درجوووووه
آزادی
626

سطح معنیداری
/111

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان % 95
باال

66/17276

پایین
62/1712

61/1267

براساس نتايج بهدستآمده ،ميانگين پاسخهیاي مربیوط بیه

مقدار سطح معنیيداري برابیر  1/111اسیت؛ بنیابراين ،ازنظیر

گويه هاي شاخص ساختار نامناسب سیازماني از موانیع تحقیق

پاسییخگويییان ،سییاختار نامناسییب سییازماني از موانییع تحقییق

شايستهساالري برابر  ،16/172مقدار آمیاره  tبرابیر  62/676و

شايستهساالري است.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم ،پاييز 6936

261

جدول  -14نتایج آزمون تی تک نمونهای برای بررسی سیاسی کاری بهعنوان یکی از موانع شایستهساالری (میانگین مالك =)12
درجه

آماره t

سطح معنیداری

آزادی

69.663

تفاوت میانگین

.111

626

فاصله اطمینان % 95

براساس نتايج بهدستآمده ،ميیانگين پاسیخهیاي شیاخص

باال

9.99176

پایین
9.2623

2.2621

شايستهساالري است.

سياسيكاري از موانع تحقق شايستهساالري برابر  ،/991مقیدار

بییراي رتبییهبنییدي شییاخصهییاي بررسییيشییده از آزمییون

آماره  tبرابر  69/663و مقدار سیطح معنیيداري برابیر 1/111

ناپارامتري فريدمن بهره گرفته شد كه نتايج آن در جیدول (-6

است؛ بنابراين ،ازنظر پاسخگويان ،سياسيكاري از موانع تحقق

 )66آورده شده است.

جدول  -15نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی شاخصهای بررسیشده
شاخص

رتبه

میانگین رتیه

ساختار نامناسب سازماني

6/36

6

قانونگريزي

9/63

2

ويژگيهاي انساني پرسن

9/97

9

گرايشهاي فرهنگي نامناسب

6/31

6

سياسيكاري

6/61

1

آمارههاي آزمون
كاي اسكور

663/226

درجه آزادي

6
1/111

سطح معنيداري

براساس نتايج بهدستآمده ،مقدار مربع كاي برابر 663/226

شرح زير است:

بییا سییطح معنییيداري  /111اسییت ( )Pr<0.05كییه اخییتالف

جنسیت

معنيدار ميانگين رتبهها را نشان ميدهد.

براي سنجش نقش جنسيت دربار موانع تحقق شايستهساالري

در پايییان تحلي ی  ،رابطییة متغيرهییاي جمعيییتشییناختي بییا

از آزمون تي دو نمونة مستق استفاده شد.

مؤلفههاي موانع شايستهساالري آزمیون شید كیه نتیايج آن بیه
جدول  -16نتایج آزمون تی برای نمونههای مستقل (جنسیت)
نام متغیر

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

گرايشهاي فرهنگي نامناسب

9/999

621

/116

قانونگريزي

6/692

621

/616

ساختار نامناسب سازماني

-/972

621

/716

سياسيكاري

-/222

621

/772

ويژگيهاي انساني پرسن

-/666

621

/312

براساس نتايج بهدست آمده ،تفاوت ميانگين نگرش زنیان و

مردان ،تنها در شاخص گرايشهاي فرهنگي نامناسب مشیاهده
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شده است ( .)p-value > 1/11باتوجه به جدول ميیانگين هیا

تحصیالت

زنان بيش از مردان معتقدند گرايشهاي فرهنگیي نامناسیب از

بییراي بررسییي تفییاوت ميییانگين شییاخصهییا براسییاس ميییزان

موانع تحقق شايستهساالري محسو

ميشود .در سياسيكاري

تحصيالت افراد ،آزمون تحلي واريانس يكطرفه انجام شد.

و ويژگيهاي انساني ،ميانگين نگرش زنیان نسیبت بیه میردان
كمي پايينتر است.
جدول  -17نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسة میانگین شاخصهای بررسیشده براساس تحصیالت
نام متغیر

مقدارF

درجه آزادی

گیییرايشهیییاي فرهنگیییي
نامناسب

سطح معنیداری
9/626

2

1/196

626
626

قانونگريزي

1/191

2

1/127

626
626
ساختار نامناسب سازماني

1/961

2

1/633

626
626
سياسيكاري

/666

2

/236

626
626
ويژگيهاي انساني پرسن

6/776

2

1/676

626
626

براساس نتايج بهدست آمده ،تنها در شیاخص گیرايشهیاي

نامناسبنشان ميدهد .باتوجهبه ميانگين بیهدسیتآمیده ،افیراد بیا

فرهنگي نامناسیب بیين افیراد نمونیة بیا تحصیيالت متفیاوت

مدر تحصيلي فوق ليسانس به گرايشهاي فرهنگي نامناسیب

اختالف معنيدار وجود دارد (.)p-value>1/11

بهعنوان موانع استقرار شايستهساالري ،كمتر معتقد هستند.

در ادامه براي مقايسة ميیانگين هیا از آزمیون تعقيبیي شیفه
استفاده شد؛ درواقع ميخواستيم بدانيم اين اختالف مربوط بیه

پست سازمانی

كدام مدار تحصيلي است.

بیراي بررسییي تفییاوت ميییانگين شیاخصهییا براسییاس پسییت

نتايج اين جدول تفیاوت معنیيدار نگیرش افیراد بیا میدر
ليسانس و فوق ليسانس به باال را در زمينة گرايشهاي فرهنگیي

سازماني افراد ،آزمون تحلي واريانس يكطرفه انجام شد.
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جدول  -18شاخصهای ابعاد برونسازمانی و درونسازمانی مؤثر بر شایستهساالری
نام متغیر

درجه آزادی

مقدار F

سطح معنیداری

9
629
626
9
629
626
9
629
626
9
629
626
9
629
626

1/716

/116

9/616

/166

6/177

/632

/222

/626

6/326

/621

گرايشهاي فرهنگي نامناسب

قانونگريزي

ساختار نامناسب سازماني

سياسيكاري

ويژگيهاي انساني پرسن

براسییاس نتییايج بییهدسییتآمییده ،تنهییا در شییاخصهییاي
گرايش هاي فرهنگي نامناسب و قیانونگريیزي ،بیين ميیانگين

شاخص قانونگريزي نيز ميانگين نگرش رييس گروه با معاون
و مدير ك تفاوت معنيدار دارد.

شییاخصهییاي مطالعییهشییده اخییتالف معنییيداري ديییده شیید
( )p-value>1/11كه براين اسیاس بیراي مقايسیة دوبیه دوي

سن و سابقة کار

شاخصها آزمون تعقيبي شفه انجام گرفت .باتوجیهبیه آزمیون

در ادامه ،باتوجهبه كمّیيبیودن متغيرهیاي سین و سیابقة كیار،

شفه ،گرايش معاون و مدير ك با كارشناسیان و ريیيس گیروه

ضريب همبستگي بين اين متغيرها و شاخص ها به دست آمید

در شاخص فرهنگي نامناسب تفاوت معنيدار آمیاري دارد .در

كه نتايج آن در جدول زير آمده است:

جدول

 -19ضریب همبستگی پیرسون بین سن ،سابقه و شاخصها

گوورایش فرهنگووی
نامناسب
سن

R
سطح معناداري

قانونگریزی

ساختار نامناسب

سیاسیکاری

ویژگیهای شخصیتی

-./616

./126

./666

**./266

-1/166

./129

./266

./639

./119

./633

سابقة
كار

R
سطح معناداري

-/66

./616

./696

**../27

./191

./661

./212

./627

./112

./636

باتوجهبه معني داري ضرايب همبستگي سین و سیابقة كیار

نتيجه گرفته مي شود افراد با سابقه و سن بيشتر ،نسبت به ساير

ادعییا مییيشییود رابطییة معنییيدار قییوي بییين ايیین متغيرهییا بییا

افراد به سياسيكاري بیهعنیوان میانع تحقیق شايسیتهسیاالري،

سياسيكاري وجود دارد .باتوجهبیه متبیت بیودن ضیرايب نيیز

اعتقاد بيشتري دارند.
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و مشورت پيش ميرود ،شايد چارهساز باشد؛ ولي در مديريت

نتیجه و پیشنهادات
گرايشهاي فرهنگیي نامناسیب

علمییي بییر مبنییاي شايسییتگي ،ايیین بيیینش جايگییاهي نییدارد.

با نتايج ساير پژوهشها مانند عرفان قهرماني ( ،)6921رحيمي

مشییكالت ديگییر بییراي برقییراري نظییام شايسییتهسییاالر درون

( )6936صییییالحي كردآبییییادي ( ،)6931رهنییییورد (،)6932

سازمانها ،روابیط دوسیتانه و میودّتهیاي شخصیي ناشیي از

مهییديزاده اشییرفي ( ،)6939ريییاني ( ،)6939عبیید صییبور

فرهنگ ايراني در روابط كاري و ضیعف شخصیيتي برخیي از

( ،)6932معمارزاده ( )6936و بيرامي ( )6931همسو است.

مديران سازمان است كه تیرويج چاپلوسیي و تملیق بیهجیاي

نتايج بهدستآمده درخصو

يكي از اين باورهاي نادرست ،تعبيیر اشیتباه از ديینداري

شايسییتگي و تعهیید را سییبب مییيشییود .خويشییاوندمحوري و

آن

افراد در پست هاي اداري

است .اگر ارزشهاي ديني اسیتاندارد نشیوند و چیارچو

دوست بازي ،شيو غالب در انتصا

مشخص نشود از طرف افراد به روش مختلف تفسير ،تعريیف

است؛ البته استقرار نظام شايستهساالري ،بزرستیرين میانع بیر

و سوءاستفاده مي شوند؛ درنتيجه ،معياري كیه يكیي از اصیول

اين روابط ناسالم است .در نظام شايستهساالري ،تفیاوتي بیين

شايستهساالري است به يكي از موانع شايسیتهسیاالري تبیدي

زنان و مردان و يا قوميتهیا و پيیروان اديیان مختلیف وجیود

ميشود.

ندارد و مال  ،تخصص ،روح خدمت و كار متعهدانه است.
درست از ارزش هیاي دينیي و تعيیين اسیتانداردهاي

در ارتباط با قانونگريزي ،گفتني اسیت نتیايج پیژوهش بیا

الزم در اين زمينیه ،میانع عیوام فريبیي بسیياري از متظیاهران

ساير پژوهش هیا ماننید باباجیاني محمیدي ( ،)6932صیالحي

ميشود و از قرارگرفتن معيارهاي ظاهري بیهجیاي معيارهیاي

كردآبییادي ( ،)6931غنجییي ( ،)6932رزاقییي كوچكسییرايي

صحيح و اصي پيشگيري ميكند؛ امیا مشیك ايین اسیت كیه

( ،)6931مهییديزاده اشییرفي ( ،)6936عبیید صییبور ( )6932و

ارزشها معيارهايي هستند كه اندازهگيري نميشوند و تیاكنون

معمارزاده ( )6936همسو است.

در

استانداردي طراحي نشده است .هر فیردي باتوجیهبیه سیاليق

مقولة شايستهساالري در قانون اساسیي و برنامیة چهیارم و

خود ،شاخص هاي مدنظر را باعنوان شايستگي ،تعيين و افیراد

پیینجم بییهوضییوح مشییاهده مییيشییود؛ بییا وجییوداين ،شییاهد

را براساس معيارهاي مدنظر اندازهگيري ميكند .تعيين الگوي

قانون گريزي و استقرارنيافتن شايستهساالري هسیتيم .بیه نظیر

شايستگي ،عاملي براي پيشیگيري از شیيوع باورهیاي غلیط و

ميرسد كسي خود را ملزم به رعايت قوانين نمیيدانید و بیين

اعمال ساليق شخصي است .پس اين باور كه فیرد میيپنیدارد

قانون و عم شكاف و فاصلة زيادي مشاهده ميشود .درواقیع

نظر و ساليق شخصیي او صیحيح و كامی اسیت و همیان را

قانون يك چيز و عم چيیز ديگیري میيگويید .گیاهي خیود

مال عم خويش قرار دهد بايد تغييیر كنید؛ درايینصیورت

قوانين و مقررات ،آييننامه ها ،دستورالعم ها و بخشنامهها به

تفكرهايي ازقبي قوميتگرايي و طايفهگرايي از ميیان برداشیته

مانعي در مسير تحقق شايستهساالري تبدي ميشوند و گیاهي

خواهد شد .در انتصا هاي قوميتي و طايفهگرايي نيز افراد بیا

نيز بياطالعي مديران از قوانين و اجرايیينكیردن آن از موانیع

استفاده از معيارهیاي خودسیاخته و سیليقهاي میيپندارنید در

ميشوند .وجود يك قانون ضعيف و بیانقص نيیز از

محسو

شايسته ساالري گیام برمیي دارنید .در انتخیا هیاي

موانییع سيسییتم شايسییتهسییاالر اسییت و بییه ناديییدهگییرفتن

قوميتي ،در متقاب فرد از افراد بیا قوميیت مشیابه بیه خیود،

شايسییتگيهییاي كاركنییان ،روا پییارتيبییازي ،قییومگرايییي و

اسیت .فیرد میيپنیدارد تشیابه

جناحبازي منجر ميشود و اين بیه معنیي تیرويج فسیاد اداري

بيشتر و رونقگرفتن امور منجر ميشود .ايین

است؛ بنابراين ،سازمانها به تعيين ضوابط قانونمند با ضیمانت

بينش در جايي كه مديريت علمي نيست و امور تنها با صیالح

اجرايي كافي بیراي صیيانت از شايسیتگي میديران و كاركنیان

چارچو

عام و شاخص اصلي انتخا
فرهنگي به در
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نيازمند است تا با رعايیت اصی جامعيیت ،مجموعیه عوامی

ديیوان عییالي كشیور ،سییازوكارهاي نظییارتي قیو قضییاييه بییر

شايسییتگي و شییرايط الزم در افییراد شناسییايي شییوند و افییراد

سازمان هاي دولتیي هسیتند .همچنیين ديیوان محاسیبات نيیز

مدنظر بدون توجه به ساليق شخصي يا اعمیال نظیر شخصیي

دستگاه نظارتي قو مجريه بر ادارات دولتیي اسیت .بیا وجیود

بيگانگان ،فقیط بیا اسیتفاده از معيارهیاي علمیي و تخصصیي

نقاط متبت اين سازوكارها به نظر ميرسید ايین سیازمانهیاي

شوند .در سازمان هاي دولتي در برخیي میوارد نقیص

نظارتي ،قیوي عمی نكیردهانید؛ شیايد میداخالت سياسیي و

قوانين ديده مي شود؛ اما فقدان قیانون وجیود نیدارد .بیه نظیر

رقابتهاي حزبي غيرسیازنده ،ايین نظیارتهیا را تحیتتیأثير

ميرسد بياطالعي میديران و همچنیين ضیعف دسیتگاههیاي

نفوذهاي خود قرار داده است.

انتخا

نظارتي ،روا بيشیتر قیانون گريیزي را سیبب میيشیود .اگیر

در ارتباط با نقش ويژگيهاي انساني پرسن  ،نتايج با سیاير

سيستم هاي نظارتي ،درست عم كننید و افیراد را بیا شیرايط

پژوهشها مانند قهرماني ( ،)6921كاظمي ( ،)6931مهیديزاده

يكسان نظارت كنند و از خطاهاي مديران چشمپوشي نكنند و

اشییرفي ( ،)6939عبیید صییبور ( )6932و درگییاهي ()6923

توان برخورد در چارچو

قیانوني را داشیته باشیند ،يكیي از

همخواني دارد.

زيرساختهاي اصلي سيستم شايستهساالر خواهنید بیود .اگیر

ترس پيشيگرفتن افراد شايستة زيردست از مديران باالدستي

مديري كه به هیر دليی اعیم از بیي اطالعیي ،بیيتیوجهي يیا

در محاف  ،جلسات كاري و سازماني نيیز ازجملیه داليی مهیم

بي اعتقادي به قانون به روش هیاي اشیتباه خیود بيیردازد و بیا

بروز مقاومتهاي باالدستان براي برقراي نظیام شايسیتهسیاالري

تصميمات نادرست و غيركارشناسي براي سازمان يا مجموعیة

در سازمانها است .میديران و كاركنیان دولتیي گمیان میيكننید

تحت نظارت تصميم گيري كند ،بدانید دسیتگاه نظیارتي قیوي

اعتبار و شغلشان را بهعلت حضور افراد متخصصتر و جديد از

بالفاصله و باقدرت ،هر خطايي را چه ريز و درشت رسیيدگي

دست ميدهند؛ غاف از اينكه حضور انديشههیاي برتیر و افیراد

مي كند و جايگیاه قیدرتي ايشیان كیه نشیئتگرفتیه از پسیت

متخصصتر به رونق بيشتر امور و بهبود شیرايط سیازمان منجیر

سازماني است نجاتبخش وي نيست و همیه در برابیر قیانون

خواهد شد .مديران و رؤساي ضعيف بهجاي رشد و ارتقیادادن

يكسان هستند ،هيچ گیاه بیه خیود اجیاز تخطیي از قیانون را

تواناييهاي خود و بهروزكردن مهارتهاي خود سعي ميكنند با

نمي دهد .اين قبي افراد درصورت اطالع از قیوانين محكیم و

جلوگيري از رشد و شكوفايي قابليتهاي زيردستان ،برتريهاي

اجراشدني ،حتي به خود اجاز نميدهند مسئوليتي كه توانیايي

سازماني خود نسبت به آنیان را حفیک كننید و مخیالف بیا هیر

آن را ندارنیید و از عهیید آنهییا برنم یيآيیید را بيذيرنیید .تنهییا

سيستمي هستند كه شايستگي روزافیزون زيردسیتان آنیان را بیه

درصورت ضعف در قانون يا اجرا ،افراد با شیجاعت تمیام در

منصة ظهور برساند .در برخي موارد ،شخص به حفیک اسیرار و

حيطه هايي وارد ميشوند كه كمترين تجربه يا تخصیص را در

اختفاي اطالعات سازمان نزد خود ماي است و بدينترتيیب بیه

آن زمينه ندارند.

امنيت شغلي خود ميانديشد .بديهي اسیت در چنیين سیازماني،

درعصرحاضر ،جايگاه میديريتي افیراد در زمیان مشیخص
آنقدر قوي و معتبر است كه عام بسياري از بيقانونيها شیده

امكان پيشرفت و تعالي فقط براي اينگونیه افیراد مهيیا اسیت و
اين افراد ،كارراهة پيشرفت براي سايرين را مسدود ميكنند.

است و به فرد اجاز جسیارت و شیجاعت در هیر اقیدامي را

كاركنان بیه سیطوح میديريتي میي رسیند و درصیورتيكیه

مي دهد؛ بنابراين ،براي استقرار يك سازمان شايستهساالر بايید

شخصيت و ارزشهاي متبیت داشیته باشید در اسیتقرار نظیام

زيرساخت نظارتي اصالح شود.

شايسته ساالري همراهي ميكنند و میانع نيسیتند؛ بلكیه نقیش

در ايران ،سازمان بازرسي ك كشور ،ديوان عدالت اداري و

مؤثري نيز خواهند داشت .كارمنیدي كیه ظرفيیت وجیودي او
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آمادگي پذيرش يك پست مديريتي را ندارد ،نميتواند بخ و

دليیی اسییت كییه در چنییين سییازماني تصییميمگيییريهییا و

تنگ نظري را از خیود دور كنید و باعیث رشید و شیكوفايي

برنامهريزيها از باال به پیايين اعمیال میيشیود و ضیمن نفیي

زيردسیتان شییود و از خالقيییتهییا واسییتعدادهاي كاركنییان در

خالقيت و نوآوري در عم به تفاوتهاي فردي و شخصیيتي

راستاي اهداف سازماني بهرهمند شود .اين قبيی افیراد ،تعهید

كاركنان توجه نميشود .اين درحالي است كه شیيو میديريت

سازماني ندارند و به تنها چيیزي كیه فكیر نمیيكننید رشید و

در نظام شايستگي بايد مبتني بر مشیاركت كاركنیان در تعيیين

شكوفايي سازمان خود است .منافع شخصیي بیراي ايشیان پیر

اهداف ،تصميمگيريها ،برنامهريزي و نحو اجراي كار باشد.

اهميتتر از چيزهیاي ديگیر اسیت .بیه هیر صیورت در طیي

در سازمان هاي دولتیي ،میديريت منیابع انسیاني ،كارراهیه

پيشرفت شغلي ،برخي كاركنان به سطوح مديريتي ميرسیند و

شغلي را بر مبناي استخدام دائم براي كاركنان تعريف كردهانید

درصورتيكه شخصيت و ارزشهاي مدنظر سیازمان را داشیته

و نظام ارتقا غالباً مبتني بر سابقة خیدمت و میدر

تحصیيلي

باشند باعث سازندگي سازمان ميشوند و به اهداف ميرسیند.

است .اين درحالي است كه امیروزه سیازمانهیا بیراي جیذ

توجه به شخصيت و ارزشهاي كاركنان از همان بدو ورود در

مديران و كاركنان شايسته بايد در فضايي رقابتي عم كننید و

ساختن مديران آينده نقیش بسیزايي دارد .هرچنید شخصیيت

تمهيداتي اثربخش ،شفاف و عادالنه براي جیذ  ،اسیتخدام و

افراد ممكن اسیت در طیول زمیان ثابیت نمانید و ارزشهیا و

ارتقاي كاركنان در نظر بگيرند .اگر در چنين شرايطي ،ارتقیاي

ترجيحات شخصي بر منافع سازماني ترجيح داده شود.

شغلي در سازمان براساس اصول شايسیتگي صیورت گيیرد و

اينكه كدام ارزش و چه ويژگیيهیاي اخالقیي در گیزينش
اولية كاركنان بايد توجه شود ،به طراحي الگوي شايستگي نياز

ادامة خدمت فرد در سازمان مبتنیي بیر اثربخشیي و لياقیت او
باشد ،نظام شايستگي در سازمان توسعه و تقويت خواهد شد.

دارد؛ بنابراين ،گزينش افیراد بسیيار اهميیت دارد؛ زيیرا نتیايج

سازمان هايي كه در رفتارهاي كاري ،انعطافپیذيري كمیي

حاص از گزينشهاي اوليه بر مراح باالتر پیس از اسیتخدام،

دارند و به افیراد امكیان بیروز نظیام ارزشیي يیا ويژگیيهیاي

مدير و افراد نخبه و ارتقیاي شیغلي تأثيرگیذار اسیت.

شخصيتي را نميدهند ،شبيه سازمانهاي سنتي خواهند بود .در

شايان ذكیر اسیت در هنگیام گیزينش افیراد ،نبايید موجبیات

اين گونه سازمان هیا خبیري از شايسیته سیاالري نيسیت؛ زيیرا

سوءاستفاده را مهيا كرد و امكان تظاهرسیازي را بیه افیراد داد.

انعطاف پیذيري از شیرايط اسیتقرار نظیام شايسیتهسیاالري در

انتخا

چه بسا افراد براي انتخا شدن ،كسب پستهیاي میديريتي و
ارتقاي شغلي به ارزشهاي خو

مدنظر تظاهر ميكنند.

سازمانها محسو

ميشود.

اگر در سازمان ،كارراهة مناسب بیراي ارتقیاي كاركنیان در

دربییار سییاختار نامناسییب سییازماني بايیید بگییوييم نتییايج

نظر گرفته نشود ،افراد براي پيشرفت شغلي بیه راههیا و ابیزار

بهدستآمده در اين پژوهش با ساير پژوهشها مانند :باباجیاني

غيرقانوني و غيراخالقي دست ميزنند و رابطههاي شخصیي و

محمدي ( ،)6932غنجي ( ،)6932قهرمیاني ( ،)6921رهنیورد

غيرسازنده ،جايگزين ضوابط صحيح و اصولي ميشیود .حیال

( ،)6936مهییديزاده اشییرفي ( ،)6939عبیید صییبور (،)6932

آنكه در سازمانهايي كه كارراهههاي اصیولي و كارآمید بیراي

معمارزاده ( )6936و بيرامي ( )6931همسو است.

ارتقییاي افقییي و عمییودي افییراد وجییود دارد ،كاركنییان بییراي

معمییوالً يكییي از ويژگییيهییاي نظییام اداري هییر كشییور

پيشرفت ناگزيرند تواناييهاي خود را به روشهیاي منطقیي و

تمركززدايي است كه از سابقة فرهنگي ،تاريخي و سياسیي آن

قانوني افزايش دهنید و بجیز افیزايش شايسیتگيهیا هیيچ راه

كشور تأثير ميگيرد .نظام مديريت متمركز با رسالت و اهداف

ديگري براي ارتقاي شغلي افراد وجود ندارد .اگر بیه میواردي

نظام مديريت بر مبناي شايستگي در تضاد است .اين امر بیدان

مانند مهارت ،توانايي و صالحيت احراز شغ در تعیالي افیراد
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به جايگاههاي باالتر سازماني توجیه شیود ،آنگیاه افیراد بیراي

كامالً مشخص شدهاند؛ يعني دخالت سياست يا سياسیيكیاري

ارتقاي سازماني ناگزير بیه انحیراف از راه صیحيح و ورود بیه

در بقية مشاغ اشتباه و نادرست است .اين موضوع بیيثبیاتي

بيراهه نخواهنید بیود .بیدين ترتيیب بسیترهاي فسیاد اداري و

مديريتي را سبب شده است و زمان خدمت میديران را بسیيار

رابطه بازي تیا حید چشیمگيري برچيیده میي شیود .همچنیين

كوتاه ميكند .با آمدن احزا

مختلف تغيير و تحوالت زيیادي

كاركنان مطمئن هستند تا زماني كیه شیرح شیغلي خیود را بیا

در حيطة مديريتي انجام ميپذيرد و درايینميیان ،انتصیا

شايستگي به انجام مي رسانند ،هيچ تهديدي متوجه آنان نيست

عزل مديران براساس معيارها و شاخص هاي شخصیي شیروع

و امنيت زيادي دارند؛ زيرا میال انتخیا

آنیان بیراي پسیت

ميشود .گروههاي مختلف ذينفیوذ بیراي انتصیا

يیا

اشیخا

فعلي ،شايستگي آنهاست .پس آنان حتي با تغيير كادر مديريتي

مدنظر خود ،شروع به رايزني ميكنند و گیاهي بیه گیروههیاي

با خيالي آسوده به همكاري خود با سازمان ادامه ميدهند.

فشار تبدي ميشوند .در اين وضعيت ،مديران بهجاي انتخا ،

در سازمان ،شرايط بايد به گونهاي فراهم شود كه فرد براي

انتصا

ميشوند .برخي هواداران حزبیي و برخیي دوسیتان و
ميكنند و هیيچ نیوع نظیام گیزينش علمیي

برخییورداري از ثبییات شییغلي و بقییاي خییويش در سییازمان،

آشنايان را انتخا

شايستگي متناسب با شرايط را پيدا كند؛ يعنیي فیرد احسیاس

دقيقي براي مديران در بخش دولتي به كار نميرود.

كند كه اگیر شايسیتگي نداشیته باشید ،ايین مسیئله بیه تنیزل

اين قبي مديران بهجاي بهرهمندي از توان بیالقو كارشناسیي

وضعيت يا اخراجش منجر خواهد شد .دراينصیورت كسیاني

بر منافع شخصي يا حزبي خود تكيه ميكنند .افراد براي تصیدي

كه عهدهدار مسئوليتها در ردههاي باالي مديريتي میيشیوند،

مديريت ،راهي جز ورود به احزا

و درگيري در فعاليیتهیاي

مجبورنیید افییراد شايسییتهاي را بییه كییار گيرنیید تییا بییراي

سياسي ندارند؛ اگر به اصیول و مبیاني نظیام حیاكم نيیز پايبنید

بهدست آوردن اهداف مدنظرشان توانا باشند و نتايج میدنظر و

نباشند ،براي تصدي پست مديريت به نوعي سياسيكاري دست

پذيرفتني را ارائه دهند.

ميزنند .يعني تظاهر و رياكاري بين افراد عالقمند به پستهیاي
سياسي كاري مشخص شد كیه نتیايج

مديريتي افزايش مييابد و افرادي كیه تیوان علمیي و میديريتي

درنهايت درخصو

بهدستآمده در اين پژوهش با ساير پژوهشها مانند باباجیاني

قوي دارند و در فعاليتهاي سياسي درگير نميشوند به تدريس

محمییدي ( ،)6932قهرمییاني ( ،)6921اشییرفي ( ،)6939عبیید

روي ميآورند يا به انزوا كشيده ميشوند؛ زيیرا از علیم و تیوان

صبور ( ،)6932معمارزاده ( )6936و بيرامي ( )6931همخواني

آنها براي توسعة كشور استفاده نميشود.

دارد.
بعد از انقال

اسیالمي در كشیورمان بیه شیيوهاي عجيیب

سياست بر همه چيز تأثيرگذار اسیت .بیهعبیارتديگیر ،كمتیر
موردي را يافت ميشیود كیه سياسیت در آن دخیالتي نداشیته
باشد .اين موضوع تا جايي شايسیته اسیت كیه سياسیيكیاري
نباشد و واقعاً سياست به معناي صحيح آن مدنظر باشد .آنچیه
امروز شاهد آن هسیتيم ،سياسیيكیاري يیا اسیتفاد ابیزاري از
موضوع سياست است .نظام اداري میا از ايین مقولیه مسیتتني
نيست و بسياري از عزل و نصبهیا بیر همیين اسیاس انجیام
ميشود؛ درحاليكه ازنظر قانون ،پستهاي سياسیي ،معرفیي و
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