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 چكيده

ب مـي شـوند كـه بـا تـالش و كوشـش خـود و ايجـاد همـاهنگي در          منابع انساني هوشمند ارزشمند ترين منابع سازمان محسـو 

منـابع انسـاني   .بكارگيري ديگر اجزاء سازمان ، اهداف سازمان را تحقق بخشيده و در آن حركت ، نشاط و پويـايي ايجـاد مـي كننـد    

يابي به اين مهـم نيازمنـد درك و   داراي توانمنديها و قابليت هاي بالقوه اي هستند كه در محيط سازمان مي بايد به بالفعل در آيد؛دست

يكي از مـواردي كـه در ايـن زمينـه قابـل      . شناخت كامل انسان و فراهم آوردن شرايط مناسب براي كار و تالش و كوشش آنهاست

ضـمن اينكـه   . طرح و بررسي است ، قرار دادن افراد در جايگاه هاي كاري؛ متناسب با قابليت ها ، تجارب و توانمندي هاي آنهاست

زم است افراد در جايگاه مناسب خود قرار بگيرند ، ارزشيابي مستمر و بر اساس آن جابجايي و يا تثبيت آنهـا در سـازمان مـي بايـد     ال

در قالب استقرار نظام ) استقرار افراد در جايگاه مناسب خود ، ارزشيابي ، جابجايي و يا تثبيت آنها در سازمان ( اين فرايند .انجام شود

 .ي تحقق مي يابدشايسته ساالر

امروزه مديران ارشدبسياري از سازمان هاي ايراني ، وقت ،انرژي و منابع مـالي قابـل تـوجهي را صـرف بهبـود و اصـالح نظـام        

خدمات اجتماعي سازمان خود مي كنند و همواره در جستجوي راه حلي براي حصول اطمينان از اجراي موفق و عملي شدن هـدف  

اما وجود برخي ويژگي ها در سازمان هاي كنـوني ايـران از جملـه    .نظام خدماتي سازمان خود مي باشند مذكور يعني بهبود و اصالح

كم كاري ، تمايل به غيبت ، بيكاري پنهان ، فقدان انگيزه براي انجام مسئوالنه وظايف ، عدم تعلق خاطر به سازمان خـود و اولويـت   

از ناكارآمدي برخي از آنهـا در ارائـه ي خـدمات اجتمـاعي     ... داف سازمان و بخشيدن به منافع و اهداف شخصي در قبال منافع و اه

 .سخن مي گويد و عملكرد سنتي آنها را زير سؤال برده است

تحقيقات اخير در سازمان هاي خدماتي نشان مي دهد كه بين كاربرد مدل شايسته ساالري و بهبود خدماتي كه سـازمانها ارائـه   

چرا كه بكارگيري مدل مذكور موجب مي شود كه عوامل بازدارنده يا موانـع موجـود بـر سـر     . جود داردمي كنند رابطه تنگاتنگي و

 .ارائه نمايند) از ديدگاه افراد اجتماع ( راه بهبود عملكرد سازمان ها از بين برود و سازمان ها، خدماتي بهتر و مناسب تر 
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 مقدمه 

دستيابي به بهره وري پايدار ، خالقيت ، نوآوري و كيفيت مناسب در گرو مديريت و نيروي انساني كارا و اثر بخش ، هوشمند 

اي گذشته ؛ دستخوش تغييـر و  ديدگاه هاي جديد در مورد نقش نيروي انساني و شيوه هاي كار ، نسبت به ديدگاه ه. و متعهد است 

اعتقاد به وجود شيوه هاي بهتر و بكارگيري مدل هاي نوين جهت بهبـود ارائـه ي خـدمات اجتمـاعي     . تحول بسيار زيادي شده است

توسط سازمان ها ، تلقي مسئوليت همگاني در قبال كيفيت ، طرح ريزي شيوه كار با مشاركت كاركنـان ، تـيم هـاي خـود گـردان و      

بنابراين داشتن بينش صـحيح ،  . نمونه هايي از ديدگاه هاي جديد در مديريت منابع انساني است... ودن مسئوليت نوآوري وهمگاني ب

 .دانش كافي ومهارت الزم براي مديريت منابع انساني اجتناب ناپذير است

ها درك كـرد ، مفيـد اسـت كـه     براي اين كه بتوان نقش مدل شايسته ساالري را در بهبود و اصالح خدمات اجتماعي سازمان 

. بدانيم نظام هاي مديريت و سازمان چگونه تغيير مي كنند و روند هايي كه باعث اين تغييرات مـي شـوند چگونـه بوجـود مـي آينـد      

بـدين گونـه   . براي مثال ، ترديدي نيست و همه مي دانند در زمان كنوني سازمان ها تحت فشار هاي شديد ناشي از رقابت مي باشـند 

ران در صدد افزايش بهره وري هستند ، شركت ها نيروي انساني خود را كاهش مي دهند و يا دانشـگاه هـا كوشـش مـي كننـدتا      مدي

 .تعداد بيشتري دانشجو جذب كنند و از سوي ديگر بهره وري اعضاي هيأت علمي خود راباال ببرند

اگر يك مشتري و يا اربـاب رجـوع بـا    . برخوردار است در سازمان هاي خدماتي ، رفتار  مديران و كاركنان از اهميت ويژه اي

كارمندي روبرو شود كه از مهارت الزم برخوردار نبست و يا آمادگي پاسخگويي در باره ي موضوعات مرتبط با كار خود را ندارد 

زمان هاي خـدماتي  سا. ، در آن صورت همه تالشها و كوششهاي سازمان به هدر خواهد رفت و موجبات نارضايتي را فراهم مي كند

بنـابراين سـازمان   . هدفي جز ارائه خدمات خوب و مناسب ندارند و موفقيت آنها در گرو نگرش مثبت افراد و انگيزه آنها مـي باشـد  

 .هاي خدماتي به عنوان نخستين گام، در صدد يافتن افراد واجد شرايط اند تااز بروز بسياري از مسائل جلوگيري شود

مي تواند فرصت هاي طاليي را از بـين ببـرد و منجـر بـه عـدم اسـتفاده بهينـه از منـابع موجـود در زمينـه           فقدان شايسته ساالري 

توليدات و خدمات ، عدم توانايي در ارائه خدمات و كاالها با كيفيـت مطلـوب و قابـل رقابـت در جهـان ، بهـره وري پـايين و عـدم         

در سالهاي اخير اغلب سـازمان  . و تورم و كاهش سطح رفاه اجتماعي شوددستيابي به رشد اقتصادي مورد نظر ، افزايش نرخ بيكاري 

موضوعي كه بودن يا نبودن آنها را دير يا زود بـه  . هاي كوچك و بزرگ ايراني با مقوله جديدي بنام جهاني شدن دست به گريبانند

ت بلكه مواردي است كـه مسـتقيم يـا غيـر     مشكل عمده سازمان ها كمبود مواداوليه ، انرژي و يا تكنولوژي نيس.چالش خواهد كشيد

نا كارآمدي نيروي انساني ، پايين بودن بهره وري ، بي انگيزشي كاركنان و نهايتاٌ فقدان . مستقيم به مديريت منابع انساني بر مي گردد

ي نقـش عمـده اي   نظام هاي شايسته ساالر از جمله مهمترين پارامترهايي است كه در غير رقابتي كردن محصوالت و خـدمات داخلـ  

 .ايفا نموده است

از اين رو جا دارد با شناسايي صحيح و اصولي راه هاي بهبود وضعيت نيروي انساني در صدد بهبود ارائه خدمات اجتمـاعي در  

كشور از سوي سازمان هاي ايراني باشيم ؛ كه اين مقاله با معرفي جنبه هاي مختلف يكي از راه هاي جذب و توسـعه نيـروي انسـاني    

ارزشمند و شايسته در سازمان ها بنام پياده سازي مدل شايسته ساالري و با تبيين برخي الزامات و موانع برقراري اين نظـام ، سـعي در   

 .تشريح ضرورت پياده سازي و اجراي اين روش ارزشمند مديريتي دارد
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 شايسته ساالري 

طلـوع شايسـته    "در كتـاب   1958اس انگليسـي در سـال   اصطالح  شايسته ساالري اولين بار توسط مايكل يانـگ ، جامعـه شـن   

وي در كتاب خود موقعيت اجتماعي افراد را در آينده ، تركيبـي از بهـره هوشـي و تـالش و كوشـش فـراوان       . مطرح شد "ساالري 

نجر مـي شـود   يانگ در اين كتاب پيش بيني كرده بود كه اين نظام اجتماعي جديد در نهايت به يك انقالب اجتماعي م.دانسته است

كه در آن توده هاي مردم ، حاكمان و نخبگاني را از قدرت خلع مي كنند كه از احساسات و نياز هاي عامه مردم ، فاصله گرفته انـد  

 .و با افكار عمومي بيگانه شده اند

كه هـيچ نظـام و   با وجودي كه اين تعريف از شايسته ساالري يك معني منفي در ذهن تداعي مي كند ، ولي خيلي ها معتقدند 

به باور آنها، نظـام شايسـته سـاالر بسـيار عادالنـه تـر و       . سيستمي بهتر و عادالنه تر از نظام شايسته ساالري براي جوامع مختلف نيست

 .كارآمد تر از ساير نظام هاي سياسي و اجتماعي موجود است و در نهايت، به تبعيض هاي اجتماعي پايان مي دهد

نظـام شايسـته سـاالري     ": چنين تعريف شده اسـت  1شناسي ، تأليف الوسون و گارود ، شايسته ساالريدر كتاب الفباي جامعه 

عبارت است از نظامي كه در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها بر اساس شايستگي و نه بر مبناي جنسيت ، طبقـه اجتمـاعي ، گـروه    

 ."قومي يا ثروت به افراد تفويض مي شود 

شايسـته  ": را اين گونه تعريف كرده اسـت   ون در كتاب مباني جامعه شناسي خود ، اصطالح شايسته ساالرياز سوي ديگر بيلت

ساالري ديدگاهي است كه بر اساس آن شهروندان از طريق نظام هاي آموزشي مدرسه اي و دانشگاهي و با تالش و كوشش فراوان 

فارغ از طبقه اجتماعي ، ثروت ، نـژاد ، قوميـت و جنسـيت بـراي تصـدي      ، استعدادهاي خود را شكوفا كرده و در نهايت ، در جامعه 

 ."مناصب مختلف ، تنها بر اساس شايستگي ذاتي برگزيده مي شوند

 : در ذيل به برخي تعاريف ديگر از شايسته ساالري اشاره مي شود

ي مبتنـي بـر شايسـتگي ذاتـي     بر اساس يك تعريف رايج و پذيرفته شده ، شايسته ساالري عبارت اسـت از يـك نظـام حكـومت    

به عبارت ساده تر ، شايستگي تركيبـي از هـوش خـدادادي همـراه بـا كـار و       . حاكمان و نه بر اساس ثروت يا موقعيت اجتماعي آنها

برخي معتقدند كه سيستم ارتش هاي جهان شايد بهترين مثال براي سازمان هاي شايسته ساالر است زيـرا در نظـم   .تالش فراوان است

 .م ارتشي هر فرد تنها بر اساس شايستگي كه از خود نشان مي دهد ، به درجه باالتر ارتقاء پيدا مي كندو نظا

شايسته ساالري عبارت است از بكارگماري افراد مناسب در جايگاه هاي كاري مناسب، ارزشيابي مستمر كاركنان و جابجايي 

 .يا تثبيت آنها بر اساس نتايج ارزشيابي

ل به شايسته ساالري بر اساس تعريف ارائه شده، مي بايد ضمن انتخاب و استقرار افراد در جايگاه هاي مناسـب  در واقع براي ني

با ارزشيابي مستمر كاركنان در خصوص تثبيت و يا جابجايي آنها تصميم گيري نمود و اين فراينـد بطـور مسـتمر بايـد تـداوم داشـته       

  .باشد

 :يادآوري دو نكته ضروري است كه 

صرفاٌ استقرار افراد مناسب در جايگاه مناسب به عنوان شايسته سـاالري كـافي نيسـت؛ ايـن مـورد فقـط بخـش اول و البتـه          اوالٌ

مهمترين گام از فرايند شايسته ساالري است، چرا كه اشتباه در انتخاب افراد به كل فرايند آسيب مي رساند ولي نمي تواند به عنـوان  
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باشد چرا كه در هر انتخاب امكان اشتباه وجود دارد و در عين حال براي تعيين جايگـاه هـاي آتـي     كل فرايند شايسته ساالري مطرح

 .افراد در سازمان نيازمند آگاهي از عملكردها مي باشيم

اي مـي   اي هـر پسـت و هـر شـغلي و در هـر رده     بر. دوم اينكه شايسته ساالري منحصر به افراد خاص مثالٌ رده مديران نمي شود

افراد مختلفي بهره گرفت لذا براي استقرار مناسب افراد در جايگاه مناسب مي بايد فرايند شايسته ساالري را مورد توجه قرار  توان از

 ). 36:  1380رابطي ، (داد 

ــي           ــره هوش ــتعداد و به ــي از اس ــوده و تلفيق ــد ب ــق و متعه ــراد الي ــت اف ــاي حكوم ــه معن ــاالري ب ــته س ــوي شايس ــر لغ   1از نظ

 :معنا اشاره شده است 3راجع به شايسته ساالري به  2در فرهنگ لغت انكارتا. كوشي است به عالوه ي سخت 

نظام اجتماعي كه فرصت و مزايا را بين مردم بر اساس تواناييهـاي آنـان نـه بـر اسـاس      : سيستم مبتني بر صالحيت و توانايي  -1

 .ثروت و يا برتري آنها توزيع مي كند

وقتـي در تـاريخ،   .كه موقعيـت هايشـان را بـر اسـاس توانـايي و شايسـتگي بدسـت آورده انـد        گروهي نخبه : گروه نخبگان  -2

پيشرفت و توسعه كشورها و ملل ديگر را مطالعه مي كنيم موضعي كه در آن بيش از همه خودنمايي مي كند، نقش افراد شايسـته در  

وردار بوده و نقـش مهمـي در افـزايش بهـره وري و     افرادي كه از علم، تجربه، تخصص و صالحيت بيشتري برخ. پيشرفت امور است

 .سازندگي كشورشان داشته اند

 .رهبري گروهي نخبه كه بر اساس تواناييها و فضيلت هاي فردي انتخاب شده اند: رهبري به وسيله نخبگان  -3

ا و موقعيـت هـاي سياسـي و    بنابراين ميتوان اين گونه استنباط كرد كه در يك نظام سياسي يا اداري شايسته سـاالر ، پـاداش هـ   

 )2:  1387، شفيعي.(شغلي به صورت عادالنه و بر اساس شايستگي اختصاص يافته تا عوامل انتسابي، جنسيت، قوميت، نژاد و يا ثروت

شايسته ساالري طبق تعريفي ديگر به معناي آن است كه مديريت امور جامعه را كساني بر عهده گيرند كـه در داشـتن معرفـت    

ناخت درست از حالل ها و حرام هاي الهـي ، در التـزام عملـي داشـتن بـه احكـام الهـي و همچنـين در داشـتن تخصـص و           ديني و ش

 . توانمنديهاي علمي براي امور جامعه ، سرآمد باشند

و  از نشانه هاي مهم حكومت ديني ، شايسته ساالري و مديريت نخبگان انديشمند و خالق،وجود نظام نظارتي و ديدباني دقيـق  

وجود نظام تشويق و تنبيه است و اين به معناي آن است كه اوالٌ بايد شايستگان در رأس مديريت ها قرار گيرند و دوم اينكه با اعمال 

و از اين جهت سوابق علمي ، تجربي و مديريتي . نظارت دقيق و با استفاده از ابزار مهم تشويق وتنبيه ، ضعف ها به قوت تبديل شوند

يم ملي تلقي مي شود كه نبايد به بايگـاني سـپرده شـود؛ و نبايـد بـر خـالف اصـل شايسـته محـوري و عـدالت محـوري            ، سرمايه عظ

حكومت ديني شايسته، در تحت مديريت غير شايسته قـرار گيـرد و يـا غيـر اصـلح در منصـب مـديريتي بـاالتر و اصـلح در منصـب           

، مهمتـرين روش  ) انسـاني و مـادي  ( اصالح الگوي مصرف در سرمايه ملي  با توجه به نقش مديران در. مديريتي پايين تر قرار بگيرد

 )10:  1388مخزن موسوي ، .(در اصالح الگوي مصرف ، شايسته ساالري در مديريت هاي امور جامعه است

                                                                                                                                                                      
1 - Intelligence Quotient 

2 - Encarta 
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 اهميت شايسته ساالري

وي از هـواداران  . معه بودهان في، فيلسوف چيني هم عصر كنفسيوس، طرفدار ايجاد يك نظام شايسته ساالر در حكومت و جا

به خاطر تالش هاي فيلسوف هان فـي، قـانون گرايـي    . مكتب فانون كه اكنون به فلسفه قانون گرايي مشهور است، به حساب مي آيد

كه مشخصه اصلي آن ضديت با اشراف گرايي و حمايت از عناصر شايسته سـاالري اسـت، اكنـون يـك بخـش كليـدي از فلسـفه و        

 .ل مي دهدسياست چين را تشكي

براي مثال چنگيزخـان  .در عصر مغولها شايسته ساالري اولين پايه و اساس انتخاب فرماندهان و ژنرال هاي امپراطوري مغول بود

همچنين بـا وجـودي   . كساني را براي اين مناصب انتخاب مي كرد كه بر اساس سلسله مراتب نظامي، شايستگي تصدي آن را داشتند

نسه در ظاهر مقداري ديكتاتور مĤبانه بنظر مي رسيد، ولي برخي هـا معتقدنـد كـه نظـام حكـومتي نـاپلئون نيـز        كه انقالب ناپلئوني فرا

، تقريبـاً تمـامي اعضـاي هيـأت حاكمـه ي سـابق از ميـان برداشـته         1792مبتني بر نوعي شايسته ساالري بود، زيرا بعد از انقالب سال 

تخاب نيرو هاي حكومتي از ميان بهتـرين افـراد، كسـاني را برگزيننـد كـه شايسـتگي       شدند، به گونه اي كه ناپلئون مجبور شد براي ان

تصدي مشاغل و مناصب محوله را داشته باشند؛ هر چند در نهايت اين نظام نيز به جـاي شايسـته سـاالري بـه فاميـل گرايـي منحـرف        

 .گرديد

اشد كه با تأكيـد بـر شناسـايي و رشـد جوانـان      شايد در ميان كشورهاي معاصر جهان،جمهوري سنگاپور از جمله كشورهايي ب

نخبه براي تصدي مشاغل مديريتي كشور،نزديك ترين نظام را به نظام شايسته ساالري نسبت به سـاير كشـور هـاي جهـان در اختيـار      

يـن كشـور   در اين كشور براي مدارك و مدارج علمي و دانشگاهي اهميت ويـژه اي قائـل هسـتند،زيرا از نگـاه رهبـران ا     .داشته باشد

مثـال ديگـر از كشـورهاي داراي نظـام     .،مدارك علمي بيانگر تالش و كوشش فراوان همـراه بـا اسـتعداد و هـوش شـهروندان اسـت      

شايسته ساالري،فنالند قرن نوزدهم است كه با وجود حاكم بودن طبقه اشراف، ولي در عمل افـراد تحصـيل كـرده و علمـي بـر ايـن       

ميالدي در اين كشور اگر چه تبار و ثروت بر فرصت سـوادآموزي شـهروندان تـأثير     19قرن  در واقع در. كشور حكومت مي كردند

 .مي گذاشت، اما در نهايت اين تحصيالت عاليه بود كه براي تصدي مناصب دولتي و غير دولتي، مالك اصلي قرار مي گرفت

ي جامعـه ماسـت، ولـي اهميـت و حساسـيت      شايسته ساالري اگرچه مفهومي رايج و تا حدودي شناخته شده در ادبيات مديريت

يـك  .موضوع به ويژه در جهان رقابتي امروز ايجاب مي كند كه اين مفهوم از ابعاد گوناگون مورد تحليل و نقد و ارزيابي قرار گيرد

م را بـرايش  فرد شايسته به خودي خود نمي تواند براي سازمان نقش مؤثري ايفا كند و اثربخش باشد مگر اين كه سازمان شرايط الز

فراهم كند، چرا كه اين امكان هم وجود دارد كه فرد شايسته اي بدليل نداشتن امكانات ، منابع، فرصت و انگيزه يا نداشتن مـديريت  

شايسته ساالري مجموعه اي است از تواناييها، دانش، مهارت، خصوصيات شخصـي  .و سرپرستي مناسب، عملكرد خوبي نداشته باشد

اگر باور نكنـيم كـه   . فرد يا هوشمندي و استعداد كه بعضي قابل يادگيري و برخي نيز كمتر قابل يادگيري استو شخصيتي و عالئق 

انتخاب فرد شايسته و تناسب برقرار كردن بين فـرد  .مي توان شايسته ساالري را در سازمان و جامعه حاكم كرد، به آن نخواهيم رسيد

د و شكوفايي نخبگان و فرصت بروز و ظهور استعدادهاي آنان جـز در محـيط هـاي    رش.و شغل، كليد موفقيت خيلي از سازمانهاست

خصوصاٌ تناسب بين شخص و شغل سازماني كه بي شك هدف اصلي شايسته سـاالري اسـت چـرا كـه در     .شايسته محور ميسر نيست

 .صدد افزايش بهره وري در سازمان است

الري در سازمان ها به عنوان مدلي مؤثر در بهبود خدمات ارائه شـده از  اين نوشتار بر ضرورت ايجاد و توسعه مفهوم شايسته سا

سوي آنها اشاره دارد و بر اين نكته كه شايسته ساالري بيش از اين كه در ارائه يك مدل و مفاهيم علمي باشد، در گرو احساس نيـاز  
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قشـهاي مناسـب بايسـتي اقتضـاي مشـاغل را پيـدا       بـراي بكـارگيري افـراد شايسـته در موقعيتها،مشـاغل و ن     .  سازمانهاست،تأكيد دارد

يكي از منابع براي رسيدن به . كرد،يعني بايد ديد انجام موفق شغل و نقش خاص مستلزم وجود چه شايستگي ها و قابليت هايي است

، چـه كسـاني   يعني ببينيم در شغل خاص و موقعيت هاي مشـابه .اين فهرست استفاده از اطالعات تجزيه و تحليل كاركنان موفق است

وجود داشته اند كه عملكرد خوبي داشته اند و اين عملكرد ناشي از وجود چه قابليت و شايسـتگي يـا دانـش و مهـارتي در آن افـراد      

بدين منظور بايد ابزارها و تكنيك هايي را داشته باشيم تا بتوانيم اطالعاتي را از افراد كسب كنيم كه آنها چه عالقه منـدي  .بوده است

دقت در انتخاب و گزينش اوليه افراد در سازمان .عدادها،دانش و مهارتي دارند و در انجام چه كارهايي احتماالٌ موفق تر هستندها،است

اگرچه  مديران نيز مي توانند در صورت اثبات اين موضوع كه تناسبي بين فرد .مي تواند مانع از بروز بسياري از مشكالت بعدي شود

 .ندارد تدابيري را اتخاذ كنند به گونه اي كه به صالح فرد و سازمان باشدبا شغل مورد نظر  وجود 

نگاه به شايسته ساالري به عنوان يك فرهنگ و توجه به نقش نهاد هـاي فرهنگـي از جملـه آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه هـا        

ها و سمينارها مطرح كنند،اگرچه مراكز چرا كه مي توانند مباحث مربوط به شايسته ساالري را در تحقيقها، ميزگرد. بسيار مهم است

پژوهشي و تحقيقاتي براي انجام اين مهم با تقاضاهاي زيادي جهت مشاركت مؤثر و فعـال مواجـه نيسـتند و نيـز ابزارهـاي كـافي در       

نها نمـي  سـازما . در اشاره به موضوع فرهنگ شايسته ساالري از تأثير سازمان و جامعه بـر يكـديگر نمـي تـوان گذشـت     .اختيار ندارند

 .توانند در جامعه اي كه در آن فرهنگ شايسته ساالري حاكم نيست شايسته ساالر باشند

 فرآيند شايسته ساالري

مرحله مشتمل بر انتخاب، ارزشيابي و تصميم گيري در ارتباط با جابجايي و يا تثبيت افراد را در بر مي  3فرايند شايسته ساالري 

 .گيرد

 انتخاب  -1

ي پيشبرد اهداف سازماني خود بهترين و شايسته ترين افراد را به سازمان جذب مي كنـد و تـالش مـي كنـد در     هر سازماني برا

انتخاب و جذب افراد به سازمان مي بايد با روش خاص و با دقت انجـام شـود   . حفظ و نگهداري آنها از روشهاي علمي استفاده كند

براي احراز مشاغل مورد نظـر در انتخـاب افـراد    ... هاي مهارتي، توانايي، استعداد وتعيين ارزش.تا شايسته ترين افراد بكار گرفته شوند

 .ضروري است و از طرفي به موفقيت افراد در انجام وظايف محوله منجر مي شود

انتخاب كنندگان نه فقط بايد از چگونگي ماهيت صفات الزم براي شخصي كه مي خواهند انتخـاب شـود آگـاه باشـند، بلكـه      

آنچه كه در فرآيند انتخاب كاركنان روي مي دهـد عبـارت اسـت از تعيـين شـرايط      .دانند كه چگونه متقاضيان را ارزيابي كنندبايد ب

تعيين ميزان نياز به نيـروي كـار، تطبيـق داوطلبـان بـا شـرايط احـراز و        ).بر اساس تجزيه و تحليل مشاغل و شرح شغل(احراز هر شغل 

اگر اين فرآيند به نحو صحيح به انجام برسد، انتظـار مـي   .ويژگيهاي فرد با شرايط احراز هر شغل گزينش مناسب ترين افراد با تطبيق

رود افراد شايسته در جايگاه هاي مناسـب قـرار داده شـوند و در واقـع زمينـه الزم بـراي تصـدي پسـتها توسـط افـراد شايسـته فـراهم             

تجزيـه و تحليـل مشـاغل، تهيـه ي     .ي صحيح فرآيند انتخاب اسـت يكي از مشكالت اساسي در دستگاه هاي دولتي ما عدم اجرا.آيد

اين امر به ويـژه در ارتبـاط بـا پسـت     . شرح شغل و همچنين شرايط احراز مشاغل به طور كامالٌ صحيح و كارشناسي انجام نشده است

نساني و برآورد نياز به نيـروي  از طرف ديگر فرآيند برنامه ريزي و تأمين نيروي ا. هاي مديريتي به طور آشكارتري مشاهده مي شود

انساني بر اساس برنامه هاي سازمان نيست به عنوان مثال بارها مشاهده شده كه در مقاطعي عده اي از افراد از سازمان خارج شده انـد  
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مـون هـاي   و نهايتـاٌ بايـد اعتـراف كـرد كـه آز     .بدون آنكه از قبل برنامه ريزي براي جايگزيني آنها به نحو صـحيح انجـام شـده باشـد    

 .استخدامي در دستگاه هاي دولتي ما نتوانسته به نحو مقتضي و مناسبي در راستاي شايسته ساالري باشد

 ارزشيابي -2

. به دنبال انتخاب صحيح كاركنان و قرار دادن آنها در جايگاههاي مناسب، مي بايد عملكردهاي آنان مـورد ارزشـيابي قـرار گيـرد    

 .ارزشيابي عبارت است از سنجش سيستماتيك ومنظم كار افراد با نحوه ي انجام وظيفه ي آنها جهت رشد و بهبود

انسانهاست وبا توجه به اينكه غـرض از ارزشـيابي ايـن اسـت كـه پـاداش       ارزشيابي از اصول ضروري زندگي فردي واجتماعي 

كسي كه فعاالنه وبطور صحيح كار مي كند و وظايف خود را به نحو احسن انجام مي دهد با فردي كه كار نمي كند ويا كم كـاري  

ارمغـان خواهـد آورد كـه اهـم آنهـا       مي كند ونسبت به وظايفش بي تفاوت است ،يكسان نباشد ، فوايد عديده اي را براي سازمان به

 :عبارت است از 

 .ايجاد انگيزه ، رغبت  و ميل به كار و پيدايش احساس امنيت در كاركنان .1

 .ايجاد زمينه براي تعالي و پيشرفت كاركنان مستعد .2

انـدازه گيـري   فراهم آوردن زمينه ي تطبيق هرچه بيشتر شرايط فكري ، روحي و جسمي كاركنان با شغلشان از طريق شـناخت و   .3

 .نقاط ضعف و قوت آنها

 .كاهش نارضايتي و شكايات ناشي از تبعيض هاي غير اصولي و يا غير عمدي  .4

 .براورد كمي و كيفي نيروي انساني در جهت تأمين نيازهاي سازمان  .5

 .استعداديابي و عالقمند كردن افراد ساعي به كار  .6

 .ضعف خود  خودشناسي ،كمك به افراد در جهت شناسايي نقاط قوت و .7

 .تعيين اعتبار و اصالح معيارهاي استخدام .8

آگاهي سرپرست يا مدير از عملكرد كاركنان زيردست و همچنين آگـاهي زيردسـت از نظريـه مقـام مـافوق نسـبت بـه عملكـرد          .9

 .خويش 

 .ني در سازمان ارائه ي شناخت و ديد كلي به مديران عالي از پراكندگي كمي وكيفي ،بازدهي ،كارآمدي وكارايي نيروي انسا .10

براي ارزشيابي كاركنان مي توان از روشهاي مختلفي استفاده كرد كه از جمله مهمترين اين روشها مي توان به روشهاي درجـه  

و روش 6، روش خـود ارزيـابي   5، روش چك ليست 4، روش انتخاب اجباري 3، روش توزيع اجباري 2، روش مقياسي 1بندي ترتيبي

انتخاب افراد به هر اندازه كه بـا  . براي استقرار نظام شايسته ساالري قدم بعدي ارزشيابي عملكرد افراد است در واقع.نام برد 7تشريحي

                                                                                                                                                                      
1- Ranking system  

2 - Graphical Scale 

3 - Forced Distribution 

4 - Forced Choice 

5- Check list system 

�- Self rating 
٧- Free from Essay 
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دقت نيز انجام شود نمي تواند به تنهايي اطمينان از عملكرد افراد را بوجود آورد ضمن اين كه براي آگـاهي از ضـرورت جابجـايي،    

ارزشيابي دقيق و منصفانه ي افراد و تصـميم گيـري در ارتبـاط بـا جايگـاه مناسـب آنهـا        .ي نمودافراد را بايد ارزشياب... ارتقاء، تنزل و

 .دومين گام اساسي در حاكميت نظام شايسته ساالري است

نظام ارزشـيابي سـنتي در دسـتگاه هـاي خـدماتي مـا متأسـفانه نتوانسـته بـيالن عادالنـه ودرسـتي از عملكـرد هـاي افـراد ارائـه                

النه عوامل محدود و غير قابل اندازه گيري و به شدت متكي بر قضاوت هاي فردي، نظام ارزشيابي را به نظامي غير ارزشيابي سا.دهد

ارزشيابي غلط، اثرات بسيار منفي بر روحيه كاركنان مي گذارد، انگيـزه تـالش و كوشـش را از    . مؤثر و نا كارآمد تبديل كرده است

با چنين نظـام ارزشـيابي نمـي تـوان بـه      . ترك بين فرد و سازمان را به حداقل مي رساندميان مي برد و همبستگي و وجود احساس مش

 .حاكميت نظام شايسته ساالري اميد داشت

 ابجايي و يا تثبيت كاركنانج -3

. بر اساس نتايج ارزشيابي كاركنان مي توان در ارتباط با جايگاه مناسب آنها در سـازمان بـه نحـو صـحيح تصـميم گيـري كـرد       

يابي عملكرد كاركنان در يك دوره زماني مشخص ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آنها را در انجـام وظـايف محولـه نشـان مـي      ارزش

البتـه تغييـرات و تبـديالت    . دهد و بر اساس اين ارزشيابي مي توان كاركنان را در جايگاه شغلي خـود تثبيـت، ارتقـاء و يـا تنـزل داد     

و پيچيده ترين مسائل امور استخدامي دامنه ي بيشتري را در بر مي گيرد و مي بايد بـا توجـه بـه     استخدامي به عنوان يكي از مهمترين

 .چارچوب هاي اصلي و منطقي به انجام برسد

سؤال اساسي اين است كه تا چه اندازه تثبيت افراد و يا جابجايي آنها بر اساس ارزشيابي هاي صحيح انجام مي شود؟ آيا افـراد  

اي مناسب خود قرار داده ايم؟ آيا در شرايطي كه كاركنان و به ويژه مديران در بخشي ضعف عملكرد داشـته انـد بـه    را در جايگاه ه

فكر بهبود و ارتقاء قابليت هاي آنها بوده ايم؟ و يا اينكه با جابجايي از يك حوزه به حوزه ديگر و يا از يك سازمان به سازمان ديگر 

 كرده ايم؟به تداوم مديريت آنها پا فشاري 

براي حاكميت نظام شايسته ساالري مي بايد دورهاي بسته انتخاب مديران باز شود و زمينـه بـراي رشـد و ترقـي اسـتعدادها در      

 ) 40:  1380رابطي، (.سازمانها فراهم گردد و بر همين اساس شايستگان جامعه نيز شناسايي خواهند شد

 

ديريت دولتـي بـوده ايـم بـه عبـارت ديگـر رويكـردي جديـد كـه بـراي           در دهه هاي اخير شاهد ظهور رويكرد جديدي در مـ 

ضرورت برخورد با چالش هـايي از قبيـل تغييـر تكنولـوژي ،     . رويارويي با مشكالت و مسائل پيچيده عصر حاضر شكل گرفته است

بخـش مـديريت دولتـي خـود      جهاني شدن ، انقالب اطالعات و رقابت بين المللي دولت ها را ناگزير از ايجاد تغييرات عمـده اي در 

پارادايم الگوي سنتي اداره كه در بخش اعظم قرن بيستم يك نظريه غالب محسوب مي شد در طي سال هاي اخيـر كـه   . نموده است

شاهد تغييراتي به مراتب وسيع تر ازهمه تغييرات قرن بيستم بوده ايم جاي خود را به مديريت گرايي يـا مـديريت دولتـي جديـد داده     

مهم تر آنكه اين تغييـرات  . به عنوان يك پديده بين المللي آثار آن در تعداد زيادي از كشورهاي جهان در حال وقوع استاست كه 

اين رويكرد براي جوامعي . از پشتيباني علمي بخصوص پشتيباني نظريه پردازان اقتصادي و مديريت بخش خصوصي برخوردار است

شتريان سازمان ها از ارج و اهميت بااليي برخوردار است كرامت و ارزش و انسـان مـد   مناسب است كه در آن نظر ارباب رجوع و م

 ) 6:  1378الواني ، . (نظر است و پاسخگو بودن به نيازهاي جامعه و رضايت افراد آن هدف اصلي سازمان است
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زمان ها و از طرفـي هـم سـوئي    نظر به اهميت مباحث مربوط به مديريت دولتي نوين و نقش آن در اصالح و بهبود عملكرد سا

ارائه گرديده است كه برخي اصول مديريتي و عوامـل محيطـي    2و  1با نظام هاي خدماتي مبتني بر شايسته ساالري در ادامه جداول 

 : را در نظام هاي مختلف خدمات اجتماعي مقايسه نموده است

 اصول مديريت: هاي خدمات اجتماعي مقايسه نظام: 1جدول 

 اختيارات
ديريت دولتي م

  نوين
)(NPM 

 نظام شايسته ساالر
 
 

 نظام حمايتي
 مدرن

 نظام حمايتي
 سنتي
 

 

 

فرآيند رقابتي شفاف براي تمام  
 .شهروندان امكان دارد

به طور غير رسمي بر اساس 
روابط فاميلي و -وفاداري

مبتني بر معيار هاي شايسته 
 .ساالري

روابط  -بر اساس وفاداري
ري با فاميلي و شايسته ساال

 .مقياس هاي متفاوت

 معيار ورود
 افراد

تصدي گر به دنبال بي طرفي  
سياسي است و بر كناري در 
 .صورت بي كفايتي حتمي است

اغلب انتصابات بر اساس 
حق . اصول سياسي است

تصدي مادام العمر بوده و 
بركناري تنها با از دست 

 .رفتن قدرت است

تصدي گري به جز در دست 
 .وجود نداردعامالن سياسي 

تصدي 
گري و 
رابطه آن 
با عامالن 
 سياسي

ساختار پرداخت بر 
اساس كار انجام شده 

با معيار مشخص پاداش 
 .در راستاي عملكرد

ساختار پرداخت نسبتاٌ يكنواخت 
كه به طور گسترده اي بر اساس  

به ( رتبه و درجه پايه گذاري شده
گاهي ) نسبت كار انجام شده

هاي كارانه اوقات بر اساس پاداش
 ).ژاپن(اي 

ساختارهاي پرداختي 
رسمي با پاداش ها و كارانه 
و غيره محدود مي شوند و 
كمكها و خدمات سياسي 

 .اغلب مورد نيازند

ساختار پرداخت انعطاف پذير 
و گاهي اوقات كمكهاي 

سياسي در پرداخت يا خدمات 
 .سياسي الزم هستند

 

ساختار 
 پرداخت

داير موقعيت ها به طور مركزي  
مي شوند و بر طبق درجه و رتبه 

 .طبقه بندي مي شوند

مشابه نظام شايسته ساالري 
 .است

طبقه بندي  
موقعيت 
 هاي شغلي

موانع براي ورود از 
بيرون خصوصاٌ در 

سطوح ارشد محدود 
 .مي شوند

فرصت هاي كمي وجود دارد اما 
اين فرصت ها براي رسيدن به 
موقعيت هاي ارشد توسط افراد 

 .پر مي شودجوان 

   

 
 

ورود افراد 
از نقاط 
 جانبي

پست هاي ارشد 
مشروط به شرايط و 

موقعيت هاي 
) عملكردي(قراردادي

هستند و تصدي گري 
 .بر چيده شده است

ميزان و عمق انتصابات سياسي در 
بيشتر نظامهاي اقتصادي پيشرفته 

محدود شده است و اياالت متحده 
به طور قابل مالحظه اي انتصابات 

 .ياسي را دنبال مي كندس

بسياري از كشور ها 
رويكرد انعطاف پذيري 
براي انتصابات سياسي 

 .دارند

  

انتصابات 
 ارشد
 
 
 
 

تمركز زدايي از 
 .مديريت

مديريت اغلب به يك ساختار 
مجزا كه انتصابات را مديريت مي 

 .كند، متمركز است

 مديريت  
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 حيط خارجيم: هاي خدمات اجتماعي مقايسه نظام: 2جدول   

 برتريهاي

 مديريت دولتي نوين

)(NPM 

 نظام شايسته ساالر

 

 نظام حمايتي

 مدرن

نظام حمايتي 

 سنتي

 

 

 

به مقدار زيادي  NPMاز برتريهاي 

در جاييكه نظام هاي شايسته ساالر 

استقرار پيدا كرده اند ،استفاده شده 

است ،نه اينكه اساسا خودشان را تغيير 

حدي اصالح دهند اما خودشان را تا 

 .كرده اند

 

رژيم هايي كه وابستگي بيشتري به 

نظام هاي استخدامي خصوصي دارند 

،در نمايندگي هاي غير هسته اي به 

به عنوان مثال (كار گرفته شده اند 

 ).نمايندگي هاي اجرايي

در حاليكه نمايندگي هاي هسته اي 

تعداد بيشتري از عناصر براي شاسته 

 .ساالري را حفظ كرده اند

 

از برتريهاي مديريت دولتي نوين 

پاسخگويي سياستمداران است و با 

كفايتي را تشويق مي نمايد اما ريسك 

 .سياست بازي را به همراه دارد

نظام هاي شايسته ساالر تحت 

شرايطي از يك دموكراسي بالغ 

با بازرسي ها و تعادالت رخ مي 

دهد درحاليكه پشتوانه ي مالي 

تاراج احزاب سياسي مستقل از 

 .خدمات كشوري است

خدمات كشوري شايسته ساالر 

از امتيازاتشان حمايت كرده و 

به دنبال كسب هويت مشترك 

 .اند تا يك گروه منتفع باشند 

يك نظام شايسته ساالر از 

مستخدمين كشور در برابر 

سياسيون حمايت مي كند وتعهد 

پذيري را ارتقاء مي دهد ،اما اين 

تواند ريسك بي كفايتي را مي 

 .به همراه داشته باشد

نظام هاي تاراج مدرن 

به صورت غير رسمي و 

در پشت نظام هاي 

رسمي شايسته ساالري 

 .پنهان هستند

 

سياستهاي حمايتي غير 

رسمي بر مبناي نظام 

نظام هاي .هاي تاراج اند 

رابطه اي و يا سياستهاي 

دولت (استخدام عمومي 

در ) به عنوان كارفرما

اده مي طبقه بندي استف

 .شود 

 

 

نظام هاي تاراج به 

سياست هايي 

كمك هاي مالي 

مي كنند از قبيل 

تعيين پاداش براي 

 وفاداري وخدمات

سياسي و يا نظام 

هاي رابطه اي 

) خويشاوند گرايي (

 .و طبقه ي نخبگان 

 

نظام سنتي تاراج 

مي تواند رسمي 

به صورت (باشد 

 سيستم هاي مدون

.( 

 

 

 

 

 

آرايش 

هاي 

سياسي 

ام نظ

خدمات 

 اجتماعي

بازارهاي كارگري با عملكرد  

مناسب اما خيلي از عملكرد هاي 

خدمات اجتماعي به عنوان 

بازارهاي كارگري داخلي عمل 

مي كند كه ريشه در بازارهاي 

 .ملي دارد 

كميابي مشاغل بخش 

 .مدرن

 

عملكرد ضعيف 

بازارهاي كارگري و 

كمبود افراد صالحيت 

 دار

  

 

شرايط 

بازار 

رگري كا

و نظام 

خدمات 

 كشوري

Geoffrey, Sh. Civil Service Reform in Developing Countries: The Limits of the Merit Model 
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 موانع و مشكالت حاكميت شايسته ساالري

نگاهي اجمالي به سازمان هاي موجود نشانگر بعضاً وجود كـم كـاري ، تمايـل بـه غيبـت ، فقـدان انگيـزش و شـوق كـافي در          

ع و اهـداف شخصـي در   وجود حس تعلق خاطر به سازمان و اولويـت بخشـيدن بـه منـاف    كاركنان براي انجام مسئوالنه وظايف ، عدم 

اين عوامل نشان دهنده وجود مشكلي در سطح سـازمان بـوده و منجـر بـه عـدم اسـتفاده بهينـه از        . مقابل منافع و اهداف سازمان است

منابع موجود در زمينه توليدات و خدمات ، عدم توانايي كافي در ارائه خدمات و كاال بـا كيفيـت مطلـوب و قابـل رقابـت در سـطح       

وري پايين ، افزايش نرخ بيكاري و تورم و كاهش سطح رفاه اجتماعي مي شود كه ريشـه اصـلي ايـن مشـكالت را مـي       جهان ، بهره

 . توان در فقدان نظام شايسته ساالر در سازمان هاي دولتي جستجو نمود

حقـق كامـل آن فاصـله    عليرغم تأكيدات زيادي كه در ارتباط با شايسته ساالري مطرح مي گردد، متأسفانه به نظر مي رسد تا ت

بر اساس آنچه كه عنوان شد از جمله مهمترين موانع و اشكاالت بر سر راه شايسته سـاالري مـي تـوان    . زيادي را در كشورمان داريم

 :به طور خالصه به موارد زير اشاره كرد

 فقدان روش هاي قانون مند در نظام استخدام ، انتصاب و ارتقاء  •

 اجراي كامل قوانين و بخشنامه هاي موجود  عدم وجود ضمانت اجرايي براي •

 فراهم نبودن بستر مناسب براي پرورش افراد شايسته  •

 كم رنگ بودن فرهنگ شايسته ساالري  •

 خروج نخبگان از كشور  •

بوروكراسـي  در ناشـي از جنـاح بـازي و بانـد بـازي       حاكميت روابط و مسائل شخصي در انتخـاب و بكـارگيري كاركنـان    •

 ناكارآمد اداري 

 فقدان احزاب سياسي كارآمد  •

 عدم شفافيت استراتژي هاي برنامه ريزي منابع انساني  •

 عدم تناسب پاداش ها و ديگران نظام هاي تشويقي با شايستگي ها و عملكرد ها و در نتيجه عدم رفع نيازهاي شايستگان  •

 عدم تعهد مديران براي استقرار نظام شايستگي  •

 مان ها عدم وجود رويكرد مشاركتي در ساز •

 فقدان منابع قدرت تخصص و دانش در سازمان  •

 ضعف در بهره گيري از روش هاي عقاليي در تصميم گيري  •

 انگيزاننده نبودن ساز و كارهاي جبران خدمت  •

 ضعف برنامه هاي توانمندسازي و جانشين پروري  •

 عدم بكار گيري ساز و كارهاي مناسب مديريت افراد و عملكرد آنها  •

 رد عدم تبعيت سياست هاي اداري از دين و آموزه هاي آن و بي توجهي به موضوع عدالت در سازمان در برخي موا •

 غير اثر بخش بودن برخي برنامه هاي آموزشي  •

 بي ثباتي مشاغل مديريتي  •

 اعمال مديريت هاي سنتي و بي توجهي به اهميت بكارگيري مديريت دولتي نوين  •
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 ) R&D(بي توجهي به تحقيق و پژوهش  •

 وجود زمينه هاي رقابتي غير شفاف و مخرب  •

 عدم آگاهي و اطالع از افراد واجد شرايط براي احراز پستها و مشاغل •

 ضعف روشهاي گزينش، آزمون و انتخاب كاركنان •

 حاكميت مسائل سياسي و حزبي در انتخاب و بكار گيري مديران •

 عملكرد و شايستگي هاي افراد فقدان نظام ارزشيابي دقيق و اصولي به منظور اندازه گيري دقيق •

 اعمال نظر هاي شخصي و وجود مبناهاي غير اصولي در ارزشيابي هاي كاركنان •

به نظر مي رسد ضعف هاي فوق الذكر در دستگاه هاي دولتي در كشور ما حاكميت نظام شايسته ساالري را در ايـن سـازمانها   

ستقرار ايـن نظـام ، كنـدي رونـد اصـالحات در نظـام اداري و  وجـود        مشكل ديگر بر سر راه ا.به موضوعي دشوار تبديل كرده است

 .برخي افراد است كه خود بر مبناي اصولي و منطقي در اين جايگاه ها قرار نگرفته اند

 بحث و نتيجه گيري

رنامـه  نظر به اهميت ارائه خدمات اجتماعي مطلوب به شهروندان، مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع از سوي دسـتگاه هـا، ب  

اگرچـه در ايـن ميـان بخـش     .ريزي راهبردي و استراتژيك و توجه عميق به تغييرات داخلي و خارجي محيطي از جمله الزامات است

 .سياستگزاران جامعه يعني دولت نيز الزم است براي تحقق شايسته ساالري، آنرا طي فرآيندهايي در سطح جامعه پياده نمايد

ه دانايي آن جامعه بشمار مي آيندو به دليل اهميت و دارا بودن ويژگي هاي خـاص، آنگونـه   شايستگان در هر جامعه اي سرماي

بحث شايسته ساالري در .كه در ادبيات مديريت دانايي نشان مي دهد، با الگوهاي مديريت و رهبري متداول قابل اداره نمودن نيستند

بـه  .ان در جهان،ارائه و تحليل نشود،كارساز و راهگشا نخواهد بـود ايران اگر در چارچوب تحوالت جهاني و از آن مهمتر جايگاه اير

طور يقين مهمترين مأموريت رهبري شايستگان و بهترين معيار براي سنجش اثـر بخشـي آن،توانـايي رهبـري در بكـارگيري سـرمايه       

ت توسعه و پيشرفت و تعالي مستمر فكري و اجتماعي شايستگان جامعه،شايستگان فعال در درون سازمانها و يا بيرون سازمانها در جه

در صورتي مي توان از رهبري اثربخش شايستگان سخن گفت كه جايگاه ايـران  .كشور ايران در شرايط پر تالطم كنوني جهان است

 .در جهان به طور پيوسته در حال ارتقاء باشد

ي مناسب اين فرايند را هـدايت نكند،رونـد   از سوي ديگر اگر بر رهبري شايستگان نگاه استراتژيك حاكم نباشد و پارادايم ها

 .خروج سرمايه دانايي شايستگان از كشور يعني فرار مغزها را به دنبال خواهد داشت

مدل شايسته ساالري ضمن ارتقاء رقابت سازنده، خدمات اجتماعي را نيـز از تعارضـات سياسـي جـدا نموده،اگرچـه برداشـتن       

شكل است ولي نمونه واقعي از تركيب منطقي نظام شايستگي، سياستها و واقع بيني در سياسي كاري در كشور هاي در حال توسعه م

 .   بين برخي كشورها از جمله برزيل يافت مي شود

بر اساس آنچه كه عنوان شد موانعي بر سر راه استقرار نظام شايسـته سـاالري در دسـتگاه هـاي دولتـي كشـور وجـود دارد كـه         

 :پيشنهادات زير در اين ارتباط ارائه مي شود . نظام ، تدوين و اجراي مؤثر برنامه هايي را مي طلبدجهت رفع موانع و حاكميت اين 

 .استقرار نظام مناسب گزينش افراد به ويژه مديران •

 .اصالح نظام استخدام و انتخاب كاركنان •
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 .اصالح نظام ارزشيابي مديران و كاركنان •

 .كاركنان فراهم نمودن زمينه رشد استعدادها و بالندگي •

 .نظارت دستگاه هاي خارج از حاكميت دستگاه هاي دولتي براي حاكميت شايسته ساالري •

 .جدا نمودن حدود خدمات اجتماعي ارائه شده از سوي دستگاهها از تعارضات سياسي •

 كوچك سازي و برون سپاري و بازانديشي در بحث تصدي گري دولتي در راستاي اجـراي مـؤثر مـدل شايسـته سـاالري و      •

 .بهبود

 التزام عملي به احكام و اصول مديريت اسالمي •

 .التزام عملي به قانون و قانون گرايي چرا كه اصول شايسته ساالري اغلب در قانون اساسي نيز آمده است •

 .التزام عملي به اصول شايسته ساالري •

يسـته سـاالري و تـالش در    آگاهي از بروز برخي مشكالت و تنشهاي مربوط به اصالح خدمات كشـوري از طريـق مـدل شا    •

 .راستاي به حداقل رسانيدن آنها

 ).2و1جداول (پايبندي به اصول مديريت دولتي نوين به عنوان هسته اصلي خدمات كشوري  •

 .جلوگيري از مداخله و ورود بي مورد سياسي افراد در امور با بكارگيري مدل شايسته ساالري •

 .ي كاري و سياسي بازي به عنوان آفتي در كشور هاي در حال توسعهجلوگيري از تقابل مدل شايسته ساالري با سياس •

 .فاصله گرفتن از نظام هاي سنتي مبتني بر روابط و خويشاوندگرايي •

 .فاصله گرفتن از نظامهاي خدماتي مبتني بر نظام تاراج •

 .تغيير مجموعه افكار عمومي در خصوص ضرورت بكارگيري مدل شايسته ساالري •

 .متوازن از امتيازات و محدوديت هاي مرتبط با نظام هاي شايسته ساالر و ديگر نظام هاي سنتي حمايتيتوسعه چشم اندازي  •

اجتناب از دام هاي شايسته ساالري؛ چرا كه اصالحات نيمه تمام شايسته ساالري، بار مسئوليت و هزينه هاي مـالي و سياسـي    •

 با كارايي كم را ايجاد مي كند

ي و افته هاي معاصر از موفقيت اصالحات و بهبـود خـدمات اجتمـاعي بـا اسـتفاده از مـدل شايسـته        ارائه ادله و شواهد تاريخ •

 .ساالري

 .مديريت استعدادها در سازمان به منظور استعداد يابي، استعدادپروري و جانشين پروري •

 تأكيد بر موضوع دانايي محوري در سازمانها •

 الحات و ارائه مطلوب خدمات اجتماعيشناسايي و شفاف سازي محدوديت هاي ديگر انجام اص •

 استفاده از آزمون هاي استعداد تحصيلي، آزمون پيشرفت و آزمون استعداد •

 در نظر داشتن زمان الزم براي تحقق شايسته ساالري •
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