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چکیده
استقرار نظام شایستهساالری در سازمانها سبب رضایت شغلی ،شكوفایی استعدادها ،وفاداری و تعهد
كاركنان به كار و سازمان میشود .توجه به آموزههای اسالمی میتواند راهگشای جامعه ما برای برای
رفع ناهنجاریهای ناشی از عدم رعایت عدالت در سازمانها و پیادهسازی نظامی كارا مبتنی بر
شایستهساالری باشد .این پژوهش با هدف بهرهگیری از آموزههای اسالمی جهت رفع چالشهای
شایستهساالری در سازمانهای دولتی انجام شده است .بدین منظور ،پس از استخراج مؤلفههای
شایستهساالری از متون معتبر دینی ،با استفاده از روش دلفی و كسب نظر از خبرگان ،چالشهای
شایستهساالری در ادارههای دولتی شناسایی شد .سپس در بررسیهای میدانی كه در ادارههای دولتی
شهر تهران به عنوان جامعۀ آماری انجام شد ،میزان تأثیرگذاری مؤلفههای مدل شایستهساالری اسالمی
بر رفع چالشهای یادشده ،مورد پرسش قرار گرفت و برای آزمون فرضیهها از آزمون باینومیال و آزمون
فریدمن استفاده شد .در نهایت بر مبنای اولویت شاخصها در چهار حوزۀ ترویج فرهنگ شایستهساالری،
جذب و استخدام نیروهای شایسته ،آموزش و توسعه شایستگان و مدیریت عملكرد نیروهای شایسته،
راهكارهایی جهت غلبه بر چالشهای موجود با تكیه بر آموزههای دین مبین اسالم ،ارائه شد.
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.1مقدمه

شاید از میان منابع مختلف سازمانی ،مدیریت منابع انسانی دشوارتر از اداره سایر منابع باشد.
بهكارگیری شیوههای مناسب مدیریت منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا منابع
انسانی كلیه تجربهها ،دانشها ،قضاوتها ،ریسکپذیریها و خرد فردی سازمان را در بر میگیرد
(آرمسترانگ )6934 ،و منابعی چون دانش ،مهارت و توانمندی كاركنان است كه موفقیت
سازمانها را در دستیابی به اهداف خود تضمین میكند ).(Perez & Ordonez, 2003
استعدادهای منحصربهفرد كاركنان همچون عملكرد برتر ،بهرهوری باال ،انعطافپذیری و
خالقیت ،نقشی مهم در عملكرد سازمان ایفا میكند (آرمسترانگ .)6934 ،به بیان دیگر
توانمندیهای سازمان به كیفیت منابع انسانی آن وابسته است .از مواردی كه در مدیریت منابع
انسانی مطرح میشود ،رعایت عدالت و انصاف در برخورد با ایشان و نیز مدیریت صحیح
استعدادها و قابلیتهای آنها است كه این امر در قالب نظام شایستهساالری محقق
میشود .رعایت قواعد عادالنه در برخورد با كاركنان در یک نظام اداری شایستهساالر ،موجب
افزایش رضایت شغلی و وفاداری و تعهد ایشان به سازمان میشود (ابیلی و همكاران .)6939 ،این
رضایت شغلی میتواند بر جنبههای گوناگون كار تأثیر مثبت بگذارد .همین امر ضرورت توجه به
اصل شایستهساالری در مدیرت منابع انسانی را آشكار میسازد.
در ایجاد یک نظام شایستهساالر ،این سوال مطرح میشود كه توجه به كدام اصول و
شاخصها متضمن تحقق شایستهساالری در سازمان است؟ این تحقیق كوشیده است بر مبنای
تعالیم دینی پاسخی درخور و كاربردی برای این سوال بیابد .مفهوم شایستهساالری در آموزههای
دین مبین اسالم به عنوان اصلی الزماالجرا برای مدیران مسلمان ،مورد تاكید و توجه بوده است.
پیامبر (ص) در روایتی فرمودهاند« :اگر فردی ،مسلمانی را برای كارهای حكومت منصوب نماید و
بداند كه در جامعه فردی الیقتر و عالمتر از او به دین وجود دارد ،همانا به خداوند و رسول او و
همه مسلمین خیانت كرده است» .انقالب اسالمی ایران و حركت عظیم دینی مردم به رهبری
حضرت امام خمینی (ره) در محو حاكمیت طاغوت و استقرار صالحان مؤید همین موضوع
شایستهخواهی و شایستهساالری است .در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بهكرات
به معیارهای كارگزاران شایسته و ضرورت رعایت این معیارها اشاره شده است .هدف از انجام این
پژوهش ،بهرهگیری از آموزههای دین اسالم جهت ارائه مدل مطلوب شایستهساالری ،شناخت
مؤلفهها و تحصیل ویژگیهای الزم برای اعمال نظام شایستهساالر در سازمانهای دولتی و ارائه
راهكارهایی برای رفع چالشهای نظام شایستهساالری در این سازمانها است.
جهت تبیین راهكارهایی بر پایه اصول اسالمی ،پیش از هر چیز باید به این نكته توجه نمود
كه بین علم مدیریت و دین اسالم توافق مطلق و صد درصد نیست ،از این رو باید با تهذیب علم
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مدیریت و بومیسازی آن ،به صورت میانرشتهای به مباحث مطرح در این علم پرداخت تا از
انحرافات احتمالی موجود در آن دور شد (رحمتی .)6933 ،به همین منظور مفهوم شایستهساالری
نیز باید با دیدگاه اسالمی مورد بررسی قرار گیرد .این مقاله در همین راستا نگارش یافته و در پی
پاسخ به سؤالهای زیر است:
 .6اجزاء مدل مطلوب شایستهساالری از دیدگاه اسالم كدامند؟
 .1سازمانهای ایرانی در پیادهسازی نظام شایستهساالر چه چالشهایی دارند؟
 .9چه راهكارهایی برای تحقق شایستهساالری در سازمانهای ایرانی میتوان داشت؟
در این پژوهش ،ابتدا مبانی نظری از دیدگاه تئوریهای غربی ،مرور و اجزای مدل
شایستهساالری از آن استخراج شد .سپس با بررسی آیات و روایات دینی معتبر ،مؤلفههای
شایستهساالری از دیدگاه اسالم شناسایی شده و جایگاه آن در مدل شایستهساالری تبیین شد .در
مرحله پژوهشهای میدانی ابتدا با كسب نظر از خبرگان ،چالشهای نظام شایستهساالری در
كشور شناسایی شد .سپس ،مؤلفههایی از مدل شایستهساالری اسالمی كه بیشترین تأثیر را در
رفع چالشهای یادشده داشتند ،استخراج نموده و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از مباحث
طرحشده ،راهكارهایی برای غلبه بر چالشهای موجود با تكیه بر آموزههای اسالمی ،تبیین شد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

شايستهساالری در مبانی نظری مديريت .در مبانی نظری مدیریت،

مفهوم و مدل 
شایستگی را میزانی از دانش و مهارت و خصوصیات فردی تعریف كردهاند كه به فرد اجازه
می دهد كاری را باالتر از حد متوسط انجام دهد .معنای شایستگی ،امری ثابت و پایدار نیست و
متناسب با تغییر محیط ،شرایط و اهداف سازمان تغییر میكند .اگر افراد به توسعه خود نپردازند،
روزی شایستگیهای خود را از دست میدهند (ابیلی و همكاران .)6939 ،از نگاه افالطون،
شایستهساالری به معنای پرورش هماهنگ همۀ جنبههای فرد و نشانه دادگری است .از نظر او،
جامعهای دادگر است كه هركس را به كاری بگمارد كه طبیعت و نیز تربیت ،شایستگی انجام آن
كار را به او داده است .چنین جامعهای از نظم و هماهنگی برخوردار است .فرد دادگر نیز كسی
است كه همۀ جنبههای طبیعی هستی او به گونهای هماهنگ پرورش یافته باشند ،بی آنكه یكی
به زیان دیگری باشد (آهنچیان .)6931 ،شایستهساالری به مجموعه فعالیتها و روشهایی
اطالق میشود كه از آن طریق افراد بر اساس شایستگی برای كار در سازمانها گزینش شده و
پاداش و ترفیع آنها نیز بر همان اساس انجام میگیرد ).(Peerce & Tsui, 1994
شایستهساالری عبارت است از قرار گرفتن بهترین فرد در مناسبترین جایگاه (ابیلی و همكاران،
.)6939
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مدلهای شایستگی میتواند به عنوان شیوهای برای یكپارچه كردن عملیات منابع انسانی به
كار رود .میتوان هر یک از زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی را بر اساس شایستگی طراحی
كرد و شایستگی ،هسته مركزی تمامی فعالیتهای منابع انسانی سازمان باشد ( & Peerce
 .)Tsui, 1994باید نسبت به مدیریت منابع انسانی دیدگاه سیستمی داشت و تمامی عناصر را در
ارتباط باهم و به طور هماهنگ بررسی كرد .به عبارتی تمامی زیرسیستمهای منابع انسانی اعم از
جذب و گزینش ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملكرد ،ارتقاء و پاداش باید هماهنگ و منسجم باشند
و یكدیگر را تأیید و تقویت نمایند (آرمسترانگ .)6934 ،شایستهساالری ،موجب به وجود آمدن
پارادایمی در مبانی نظری مدیریت منابع انسانی شده است كه به مدیریت منابع انسانی مبتنی بر
شایستگی معروف است .در هر یک از زیرسیستمهای منابع انسانی میتوان معیارها و
شاخصهایی برای گسترش شایستهساالری در سازمان تعریف و برای ایجاد انسجام زیرسیستمها
از این شاخصها استفاده نمود ،زیرا رفتار ،دانش و انگیزههای شغلی هستند كه وضعیت مطلوب
یک زیرسیستم را تعیین میكنند ) .(Byham, 2003شایستهساالری فرآیندی مداوم است كه در
یک بازه زمانی نسبتاً طوالنی در سازمان به وقوع میپیوندد و در یكایک زیرسیستمهای منابع
انسانی خود را نشان میدهد .در ذیل اجزای مدل شایستهساالری در زیرسیستمهای منابع انسانی
تشریح میشود:
ـ زیرسیستم جذب و گزینش :جذب و انتخاب نیروها در سازمان باید از طریق فرایندی استاندارد،
شفاف و ساختارمند انجام شود و به طور منطقی تمامی ویژگیها و توانمندیهای مورد نیاز برای
آن شغل ،در داوطلب سنجیده شود (دسلر .)6933 ،بهكارگیری مدلهای شایستگی ،شایستگیهایی را
كه احراز كننده پست باید دارا باشد ،بیان میكنند؛
ـ زیرسیستم آموزش و توسعه :در این زیرسیستم برای اثربخشی بیشتر ،ابتدا باید شایستگیهای

مطلوب هر شغل را تعریف كرد و بر آن اساس نیازهای آموزشی فرد را تشخیص داد .در نهایت بر
اساس نیازها ،از روشهای آموزشی مناسب در هر مورد استفاده كرد .دورههای آموزشی را باید با
برنامههای تشویقی و بازخور تقویت كرد تا اثربخشی بیشتری داشته باشند ()Byham, 2003؛
ـ زیرسیستم مدیریت عملكرد :این زیرسیستم از سه بخش تشكیل شده است .یكی ارتباط بین
عملكرد و دستیابی به اهداف سازمانی را میسنجد .دیگری در ارتباط با شایستگیها و قابلیتهای
مربوط به شغل است كه سبب سهولت دستیابی به اهداف سازمان و تعدیل و نگاه واقعبینانه به
هدفها میشود و مدیر باید این شایستگیها را مورد توجه قرار داده و تقویت كند .بخش سوم
مربوط به ارتقاء و ترفیع است كه از یک مركز ارزیابی كه مسئول استخراج شایستگیهای مورد
نظر در هر شغل است ،یک مصاحبه رفتاری هدفمند و در نهایت مشاهده رفتارهای فرد در محیط
كار فعلی تشكیل شده است .این شایستگیها باید در ارتباط با شغل فرد باشند و به صورت
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رفتاری تعریف شوند و به طور نظاممند توسط افرادی كه شغل مورد نظر و الزامات آن را
میشناسند ،ارزیابی شود ) .(Byham, 2003اجزاء و محورهای فرآیند شایستهساالری عبارتند از
(رحمتی:)6933 ،
 .6شایستهخواهی :شایسته خواهی به عنوان یک ارزش اجتماعی ،در فرهنگ جامعه نمود مییابد.
شایستهخواهی مقولهای فرهنگی است و دگرگونی آن كاری سخت و اصالح آن تدریجی خواهد
بود .از این رو به كوششی درازمدت ،پیگیر و مستمر برای دگرگونی فرهنگی نیاز است.
 .1و  .9شایستهشناسی و شایستهگزینی :حفظ سوابق ،ویژگیها و توانمندیهای شایستگان دارای اهمیتی
ویژه است .امروزه با توسعه نرمافزاری و سختافزار و ایجاد بانکهای اطالعاتی ،اطالعات مربوط به
شایستگان حسب توانمندی عمومی و تخصصی ،بر اساس آزمونها و مصاحبههای ساختارمند ،كسب و
ذخیره میشوند .شایستگان بر مبنای معیارهای علمی متناسب با شرایط شغلی ،انتخاب شده و با تحلیل
اطالعات جایگاه درخوری به ایشان اختصاص یابد؛
 .9شایستهگماری :به كار گماردن شایستگان ،بدون وجود زمینههای فرهنگی ،منافع فردی و

گروهی را به خطر میاندازد .هرگونه اقدام نسنجیده خطر شكست را در پی دارد .از این رو باید
محتاطانه عمل شود و ابتدا فرهنگ و قوانین حمایتی الزم ایجاد شوند؛
 .4شایستهپروری :به معنای ایجاد فضایی برای شكوفایی استعدادها و گسترش قابلیت افراد است.
شایستهپروری دارای دو بعد است .6 :ارتقاء توانمندیهای افراد شایسته  .1پرورش افراد شایسته
جدید است .نظام شایستهساالر باید با فراهم نمودن زمینههای پرورش قابلیتهای بالفعل و بالقوه
مدیریت در كاركنان ،آنان را به مراتب باالتر بینش ،آگاهی و توانمندی سوق دهد و برای پذیرش
مسئولیتهای سنگینتر و ایفای اثربخش وظایف جدید آماده سازد.
 .1شایستهداری :حفظ شایستگان اهمیت بیشتری از جلب و جذب آنان دارد .لذا با شفافیت و
رعایت عدالت و برابری از خروج افراد شایسته از سازمان جلوگیری كرد؛
میتوان مراحل مدل شایستهساالری را با زیرسیستمهای منابع انسانی در تناظر قرار داد.
محور اول این مدل به ایجاد فرهنگ شایستهساالری اشاره دارد .شایستهخواهی به آن معنا است
كه واقعاً همه از درون باور كنند و بخواهند كه به شایستهساالری دست یابند (انصاری.)6936 ،
محورهای دوم ،سوم و چهارم به جذب و استخدام و محور ششم به ارزیابی عملكرد و جبران
خدمت با هدف ارتقاء و نگهداری شایستگان در سازمان اشاره دارد .محور پنجم را میتوان متناظر
با فعالیتهای مربوط به توسعه و آموزش كاركنان دانست .اجرای محورهای ششگانه مذكور
موجب تحقق مفهوم شایستهساالری در سازمان خواهد شد.
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شكل  .6مدل فرآیندی شایستهساالری

اجزاء مدل شايستهساالری در متون اسالمی .در حكومت غیردینی ،معیار شایستگی در
چارچوب خاص آن نظام تعریف میشود .در مدیریت غربی تأكید بر تخصص صرف و با ابزارهایی
چون دانش و تجربه است .تفاوت مدیریت اسالمی با مكاتب رایج غرب ،در بحث ارزشهاست.
در نظام جمهوری اسالمی این ارزشها همواره مورد تأكید بودهاند .قرار گرفتن فرد در جایگاهی
كه شایستگی آن را ندارد از دیدگاه اسالم ،عملی غیراخالقی است (دلشاد تهرانی .)6931 ،بر
اساس آموزههای اسالمی ،امور باید به افرادی سپرده شود كه از صالحیت و شایستگی كافی
برای انجام آن برخوردار هستند .فقط در چنین حالتی میتوان به موفقیت و كارایی سازمان ایمان
داشت .اسالم مناصب را امانت تلقی كرده و خواهان سپردن آن به شایستگان است .در آیه 13
سورۀ نساءآمده است« :خداوند به شما دستور میدهد كه امانتها را به صاحبان آنها برسانید».
امانت در اینجا هرگونه سرمایه مادی و معنوی از جمله پستها و مسئولیتها را شامل میشود
(آقاپیروز و همكاران.)6939 ،
در این پژوهش سعی میشود كه اجزاء مدل فرایندی از دیدگاه اسالم شناسایی شود تا بتوانیم
این مدل را به صورت اسالمی بومی نموده و جهت تدوین استراتژیهای شایستهساالری بكار
گیریم .بدین منظور ،پژوهشگران ،مصادیق مرتبط با هر یک از عناصر مدل شایستهساالری را در
آیات و احادیث اسالمی مورد بررسی قرار داده و استخراج كردند.
ـفرهنگشايستهساالری .در اسالم همواره باید اصل تقدم فاضل بر مفضول رعایت شود.
برتری عالم بر اعلم و صالح بر اصلح نه تنها جایز نیست بلكه در حكم خیانت به خدا و رسول
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است (تقوی دامغانی .)6931 ،در آیه  601سورۀ مباركه انبیا تأكید شده است كه حكومت و
سروری زمین ،میراث بندگان صالح خداوند است .با توجه به كلمه صالحون در این آیه كه معنای
گستردهای دارد ،همه شایستگیها به ذهن میآید؛ شایستگی از نظر عمل و تقوا ،شایستگی از
نظر علم و آگاهی ،شایستگی از نظر قدرت و قوت و شایستگی از نظر تدبیر و نظم و درک
اجتماعی (مكارم شیرازی .)6934 ،فرهنگ اسالمی جانبداری در اعطای مسئولیتها كه دور از
حقیقتنگری باشد را نمیپذیرد (حسینی اصفهانی .)6934 ،در آیه  614سوره بقره ،به ضرورت
رعایت شایستگی و اهلیت در واگذاری مسئولیتها به افراد اشاره و بر لزوم آزمون و احراز
شایستگی ،قبل از انتخاب تأكید شده است« :هنگامی كه خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگون
آزمود و او به خوبی از عهده آزمایشها برآمد ،خداوند به او فرمود :من تو را پیشوا و رهبر مردم قرار
دادم .ابراهیم گفت :آیا از دودمان من نیز چنین خواهند بود؟ فرمود :پیمان من به ستمكاران نمی
رسد( ».هاشمی رفسنجانی .)6931 ،امام علی (ع) تأكید مینماید كه باید در گزینش افراد با
روشهای خردمندانه از صالحیت افراد آگاه شد و از ظاهربینی و قشریگرایی پرهیز نمود (دلشاد
تهرانی)6931 ،؛ بنابراین میتوان محورهای شایسته خواهی و زمینه فرهنگی مناسب با آن در
اسالم را میتوان در برتری اصلح بر صالح ،برتری ضوابط بر روابط ،دوری از ظاهربینی و
قشرگرایی و تأكید بر روشهای معقول و خردمندانه در انتخاب و ارتقاء افراد خالصه نمود.
جذبواستخدامشايستگان .امام علی (ع) در نامه  19نهجالبالغه خطاب به مالک اشتر بر
استفاده از معیارها در بهكارگیری افراد تأكید مینماید و میفرماید :در انتخاب تنها به فراست و
خوش گمانی خود اعتماد نكن كه مردم جهت جلب نظر والیان به آراستن ظاهر میپردازند و
خوشخدمتی پیشه میسازند؛ اما در پس آن نه خیرخواهی است و نه امانتداری .اسالم سه معیار
اصلی ایمان ،علم و آگاهی و كفایت را برای پذیرش هر مسئولیت مطرح مینماید (تقوی دامغانی،
 .) 6931صالحیت خانوادگی معیار دیگری است كه در بسیاری از متون اسالمی مورد تأكید است.
این معیارهای ارزشی اساس گزینشها و تقسیم مسئولیتها در اسالم هستند.
ایمان و عمل صالح در جامعه اسالمی اصلیترین ویژگی محسوب میشود (نبوی.)6933 ،
معیارهایی كه نشانگر ایمان یک فرد مؤمن هستند ،عبارتند از:
 .6تعهد دینی كه در تعهد به حقوق و حدود الهی و تعهد و پایبندی به حقالناس جلوه میكند .بر
مسلمان واجب است كه حق اهلل را رعایت كرده و به اصول و فروع دین پایبند باشد (نقیپورفر،
 .) 6930تعهد بیانگر اعتقاد و پایبندی فرد در انجام امور است .در آیه  11سورۀ قصص ،قدرت و
امانت اصولیترین شرایط اعطای مسئولیت مطرح میشوند (آقاپیروز و همكاران)6939 ،؛

11

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 61زمستان 6931

 .1سابقه دینداری كه نشانگر رشدیافتگی فرد در فرهنگ ایمانی است .حضرت علی به مالک
میفرماید :كسانی را برگزین كه در اسالم پیشگامترند ،زیرا كمطمع و بیناترند (نبوی)6933 ،؛
 .9تقوای الهی كه به انسان بصیرت به حقایق و قدرت تفكیک حق از باطل را عطا میكند
(نقیپورفر .)6931 ،مقصود از خداترسی و تقوا حالتی باطنی است كه منجر به ترک گناهان كبیره
میشود و سدی میان انسان و گناه میكشد (مكارم شیرازی.)6913 ،
علم و آگاهی دیگر ویژگی است كه باید در گزینش مدنظر قرار گیرد .در گام نخست تالش
جهت كسب علوم قرآنی حائز اهمیت است .معرفت جامع قرآنی هویتبخش مدیران است كه به
بینش جامع دینی منجر میشود و عامل همگرایی و جلوگیری از افراط و تفریط است .مدیریت
اسالمی موظف است كه به مطالعه قرآن اهتمام ورزیده و از آن در حل مشكالت ،بهره گیرد
(نقیپورفر .)6931 ،تعلیمات اسالمی بیانگر آن است كه اداره امور در بخشهای گوناگون باید به
كسی سپرده شود كه دانش آن را داشته باشد و به اصطالح اهل فن باشد .رسول اكرم میفرماید:
«كسی كه بدون دانش و آگاهی كاری را انجام دهد ،فسادش بیش از صالحش خواهد بود».
(اصول كافی ،ج  .)43 :6تجربه فرد نیز میتواند زمینه مناسبی برای مسئولیت او باشد .این
آزمودگی به فرد دانش فنی و اجتماعی الزم برای انجام كار را میدهد (مكارم شیرازی.)6913 ،
كفایت معیاری برای گزینش است كه در هر كار معنایی خاص دارد و با توجه به برنامهها و
شیوههای عمل تفاوت میكند (تقوی دامغانی .)6931 ،معیارهای كفایت در اسالم عبارتند از:
 .6سعه صدر :مقصود توان تحمل سختیها و مشكالت است .در آیه  11سورۀ طه حضرت موسی
درخواست سعه صدر از خداوند كرده و آن را از وسایلی میداند كه در امر رسالتش بدان محتاج
است (طباطبائی .)6931 ،علی (ع) میفرماید« :ابزار ریاست ،سعه صدر است»؛
 .1قدرت و قاطعیت :جدیت و جرأت در اجرای تصمیم آگاهانه در چارچوب قانون را قاطعیت
گویند .حضرت علی (ع) در خطبه  194نهجالبالغه قدرت و قاطعیت را از ویژگیهای پیامبران
الهی برمیشمارد و میفرماید« :خداوند سبحان ،پیامبران خود را در تصمیمگیریها دارای
قاطعیت و قدرت قرار داد».؛
 .9هوشیاری :هوشیاری مایه بقا و پیروزی است .حضرت علی (ع) میفرماید بقاء دولت در بیداری
در حفظ و حراست امور است (آمدی)6933 ،؛
 .4پشتكار :فقدان پشتكار به سردرگمی كاركنان و نقصان در كار منجر میشود .رسول اكرم
میفرماید :ارزش امور به تمام كردن آنها و اعمال به خاتمه آن است (حكیمی و حكیمی،
)6936؛
 .1خانواده صالح معیار دیگری است كه باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اعضاء خانواده ناصالح ،به ندرت
قابلاعتماد هستند .به همین دلیل علی (ع) در نامه  19میفرماید :از ایشان كسانی را برگزین كه از
خاندانهای پارسا و صالحیتدار باشند كه در مسلمانی قدمی پیشتر هستند.
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آموزشوتوسعهنیروهایشايسته .تواناییهای بشری به صورت تدریجی و تركیبی به اوج
خود میرسند .باید این توانمندیها را شناخت و قدمبهقدم آنها را پرورش داد .اسالم باور دارد
كه انسان ظرفیت رشد علمی -معرفتی باالیی دارد (مكارم شیرازی .)6913 ،شكوفایی سرشت
مدیریت در انسانها نیازمند تعلیم و تجربه است .رهبران الهی و انبیا نیز همراه با هدایت الهی
تعلیمدیده و تجربه میاندوختهاند (عظیمزاده .)6931 ،در نهضت اسالمی پیامبر اكرم در دوره
پیش از حكومت اسالمی به تربیت نیروهای مكتبی كارآمد پرداختند تا این افراد با توجه به
آموزش و تربیت اسالمی بتوانند در دوره حكومت اسالمی ،از عهده زمامداری برآیند (نقیپورفر،
 .)6930استاد مطهری ،رهبری و مدیریت را مستلزم نوعی رشد میداند .رشد یعنی توان شناخت
شایستگی ،حفظ و قدرت بهرهبرداری از امكانات مادی یا معنوی كه در اختیار انسان قرار داده
میشود (چاوشی .)6933 ،در متون اسالمی به محتوای و شیوه آموزش توجه شده است.
 .6محتوای آموزش :مكتب ،منبع تغذیه فكری و روحی مدیر جهت تحقق اهداف عالی است.
لیكن رسالت دیگر مدیر یعنی تولید در درون یک سیستم ،متكی به علوم و پیشرفت آن است؛ لذا
مدیر اسالمی باید در جریان پیشرفت علوم دنیا نیز قرار داشته باشد (افجه .)6930 ،از سوی دیگر
از هدفهای مدیریت اسالمی ،تربیت معنوی انسانهاست (مكارم شیرازی .)6913 ،علم و دانش
باید همراه با ایمان باشد؛ درغیراینصورت میتواند زیانبار باشد .نكتهای كه در محتوای آموزش
اسالمی وجود دارد ،توجه به تزكیه نفس پیش از هر گونه تعلیمی است .از دیدگاه قرآنی ،پرورش
قبل از آموزش است .بایستی اول روح و روان ،اخالق ،اجتماع و عمل از آلودگی پاک گردد تا
آمادگی دستیابی به كماالت فراهم شود و رشد كند (باهنر .)6939 ،مرور مكرر قرآن و رجوع به
آن زمینه اصلی توانمندی است .مفهوم اول به انس به قرآن و مفهوم دوم به مرجعیت قرآن در
صحنه عمل و نظر بازمیگردد .مدیران باید برای دستیابی به تعالی آموزشهای قرآنی ببینند و با
توجه به سطحی كه در آن قرار دارند ،به تفسیر موضوعی قرآن آشنایی داشته باشند6؛
 .1روش آموزش :منظور از روش ،طریقی است كه میان اصل و هدف امتداد دارد و عمل تربیتی
را منظم میكند و به هدف میرساند .روشهای تعلیم اسالمی در قرآن و سنت بیان شده است.
اجرای این روشها تربیت اسالمی را محقق میسازد .روشهای آموزش در اسالم عبارتند از
روش الگویی تربیت ،تمرین ،تكرار و عادت دادن ،آموزش رسمی ،مشاهده ،تجربه و تعقل ،امر به
معروف و نهی از منكر ،بیان سرگذشت پیشینیان و ذكر امثال و تشبیه معقول به محسوس
(نقیپورفر.)6931 ،

 . 6برای آشنایی بیشتر با سطوح تفسیری مناسب برای هر گروه از مدیران به نقی پور فر ،ولی ا ،)6931( ...مجموعه مباحثی از
مدیریت در اسالم مراجعه شود.
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مديريت عملکرد نیروهای شايسته .مدیریت عملكرد ،با ارزشیابی عملكرد كاركنان آغاز
میشود .ارزش نهادن به عملكرد مثبت كاركنان انگیزه خدمتگزاری را در آنها تحكیم میكند.
در مقابل بیتوجهی آفتی بزرگ است و نظام اداری را دستخوش مهلكه میسازد (دلشاد تهرانی،
 .)6931شیوه ارزشیابی متداول غربی ،مصلحتگرایانه و سازشكارانه است و امكان تبعیض در آن
وجود دارد .در مدیریت متداول ،مالکهای ارزشیابی بیشتر حسن فعل یعنی عملكرد مدیران و
میزان رشد و توسعه سازمانی است .درحالیكه در مدیریت اسالمی ،عالوه بر اینكه تلقی ما از
مفاهیم رشد و توسعه و بهرهوری با تعبیر رایج این مفاهیم در مدیریت متداول متفاوت است؛ به
جای مالک متداول حسن فعل ،معیار حسن فاعل یعنی انگیزه ،نیت و قصد عمل اهمیت مییابد
و نیت جان عمل است (بهارستان .)6936 ،در آموزههای اسالمی ،ارزیابی عادالنه پایهای برای
اعطای درجات نیز قرار میگیرد .مسئولیتها دارای درجات و مراتبی هستند و در مدیریت علوی
هركس طبق معیار برای مسئولیتی انتخاب میشود (حسینی اصفهانی .)6934 ،علی (ع) با تأكید
بر ارتقاء بر پایه عمل میفرماید« :هركس درجات همت را طی كند و باال رود ،مردم بزرگش
شمرند( ».آمدی .)6933 ،حضرت علی در نهجالبالغه میفرماید :عادالنه ارزیابی كنید و موقعیت
افراد را در ارزیابی دخالت ندهید .هرگز حیثیت و موقعیت چشمگیر فردی باعث نشود تا كوشش
اندک او را بزرگ بشماری و موقعیت حقیر فردی موجب نشود تا كوشش او را كوچک به حساب
آوری .بر این اساس ارزشیابی باید كامالً معیارگرایانه و مبتنی بر انصاف باشد و زحمت هر فرد
باید به خود وی برگردد (دلشاد تهرانی.)6931 ،
بخش دیگر مدیریت عملكرد ،جبران خدمت و ایجاد انگیزه در كاركنان است .مروری بر
احادیث و روایات بیانگر آن است در اسالم ایجاد انگیزه بر عوامل زیر استوار است:
 .6باورهای دینی و ایمان :بر اساس آیه  13سوره فتح ،قدرت ایمان در انگیزش مسلمین به حدی
است كه هر هراسی را ضایع میكند .از این رو بر مدیران مسلمان الزم است كه برای تحقق
اهداف الهی بر آگاهیهای اعتقادی كاركنان خود بیفزاید (نبوی .)6933 ،فرد مسلمان اگر مورد
تشویق بیرونی هم قرار نگیرد ،طبق اعتقادات خود از پاداش الهی ،دلسرد نشده و عملكرد خود را
با نیت قرب الهی ،در سطح باال حفظ میكند؛
 .1توجه ،تمجید و تشویق :اسالم بر محوریت تشویق در برخورد با افراد تأكید دارد .علی (ع) در
حكمت  633می فرماید :خطاكار را به وسیله پاداش دادن به نیكوكار تنبیه كن (آقاپیروز و
همكاران)6939 ،؛
 .9برخورد عادالنه :از دیدگاه علی (ع) ،یكسان شمردن نیكوكاران و بدكاران موجب بیرغبتی
نیكوكاران در عملشان و ترغیب بدكاران به اعمالشان میشود .رابطه بیعدالتی و انگیزش در
تئوری برابری دیدگاه غربی نیز مورد تأكید قرار گرفته است (آقاپیروز و همكاران .)6939 ،در
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ارزیابی عملكرد كارگزاران هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد ،خصوصاً در برخورد با نزدیكان.
حتی بازرسی از آنها باید سختتر نیز باشد؛ زیرا احتمال سوءاستفاده آنها از مقام و موقعیتی كه
دارند به سبب نزدیكی به رهبر بیشتر است (امین بیدختی و ذوقی)6931 ،؛
 .4تأمین نیازهای معیشتی :امام رضا (ع) میفرماید :آدمی وقتی خوراک سال خود را ذخیره كند،
پشتش از بار زندگی آسودهخاطر میشود .این حدیث اهمیت تأمین نیازها در آرامش خاطر افراد و
تقویت روحی آنها را نشان میدهد (امین بیدختی و ذوقی)6931 ،؛
 .1جذابیت اهداف :هدف عالی موجب كار و تالش فرد میشود .از میان تئوریهای انگیزش،
تئوری انتظار بر این امر صحه میگذارد .امام علی (ع) میفرماید :كار و فعالیت شایسته از بلندی
همت (هدف واال) خبر میدهد (امین بیدختی و ذوقی)6931 ،؛
 .1بر اساس آنچه ذكر شد ،میتوان مدل نظاممند شایستهساالری از دیدگاه اسالم و بر اساس
آیات و احادیث را به صورتیكه در شكل شماره  1آمده است ،نشان داد.
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شكل  .1شاخصها و مؤلفههای مدل شایستهساالری اسالمی
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پژوهشهایپیشین.پیش از این پژوهشهایی با هدفی مشابه صورت گرفته است

مروریبر
كوشیدهاند با اتكا بر رهنمودهای قرآن كریم ،سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) و بیانات امام راحل و
مقام معظم رهبری به تبیین مفهوم شایستهساالری بپردازند.
نجاتبخش اصفهانی و شهریاری ( )6933در مقالهای با عنوان «مقایسه ویژگیهای مدیریت
اسالمی و مدیریت غربی» بر مبنای آموزههای قرآن كریم ،تاكید و توجه به شایستهساالری را به
عنوان یكی از ویژگیهای مدیریت اسالمی مطرح ساختهاند اما به تبیین مفهوم شایستهساالری و
شاخصهای آن نپرداختهاند .محمد طاهری ( )6930نیز در مقالهای با عنوان «آموزههایی از
مدیریت در قرآن با نگرشی بر جزء های  61الی  63قرآن» بر مبنای آیات قرآن كریم
ویژگیهایی چون ایمان ،علم ،صداقت ،قدرت ،تجربه ،قاطعیت ،شجاعت و عدالت را به عنوان
ویژگیهای مدیران شایسته برشمرده نموده است.
موسیزاده و عدلی ( )6933پس از استخراج شاخصهای مدیران شایسته از نهجالبالغه این
شاخصها را جهت كسب نظر در اختیار متخصصان قرار داده و در نهایت سه گروه اصلی معیارها
شامل معیارهای ایدئولوژیک ،معیارهای زمینهساز و معیارهای تخصصی را به عنوان معیارهای
شایستهگزینی معرفی نمودهاند .نتیجه تحقیق آنان در مقالهای با عنوان «معیارهای انتخاب و
انتصاب مدیران با رویكرد شایسته گزینی در نهجالبالغه» منتشر شده است .نصر اصفهانی و نصر
اصفهانی ( )6933نیز در تحقیقی با عنوان «شایستهساالری در مدیریت جامعه با تاكید بر
اندیشههای سیاسی امام علی» شاخصهای شایسته گزینی را از سخنان آن حضرت در
نهجالبالغه استخراج نمودهاند.
قاسمی ( )6933در مقالهای با عنوان «كارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران ،شاخصها و
مكانیسم ها از منظر امام خمینی» شایستهساالری را به عنوان معیار كارآمدی معرفی و معیارهای
شایستهساالری را از سخنان امام خمینی (ره) استخراج نموده است .بر مبنای نتایج این تحقیق
دوری از تملق ،انتقادپذیری ،ساده زیستی ،قاطعیت در عمل ،تعهد و تدین و تخصص ،به عنوان
ویژگیهای مدیران شایسته ،شناسایی شده است .بنیادی نائینی و تشكری ( )6936نیز در تحقیقی
با عنوان «طراحی الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی (ره) و
مقام معظم رهبری» ویژگیهای مدیران شایسته را شناسایی و استخراج كردهاند.
روشپژوهش

.9

در این پژوهش سعی شده است كه مدل شایستهساالری اسالمی مبنایی برای رفع
چالشهای سازمانهای ایرانی در مواجهه با پیادهسازی نظام شایستهساالر قرار گیرد و بر آن
اساس راهكارهایی جهت بهبود نظام منابع انسانی پیشنهاد شود .این پژوهش ،كاربردی است و
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به صورت میدانی انجام شده و جامعه آماری آن سازمانهای دولتی شهر تهران است .این
پژوهش در سه مرحله اصلی انجام شد .در مرحله نخست اجزاء مدل شایستهساالری اسالمی
استخراج و برای تعیین معیارهای یک نظام شایستهساالر از آموزههای اسالمی استفاده شد.
در مرحله بعد چالشهای نظام شایستهساالری در سازمانهای دولتی كشور شناسایی شد.
برای این كار از تكنیک دلفی بهره گرفته شد كه فرایندی ساختار یافته برای جمعآوری و
طبقهبندی دانش كارشناسان و خبرگان است ) (Adler & Erio, 1996و بر پایه رویكرد
دیالكتیكی یعنی  :تز ،آنتی تز و سنتز (اجماع جدید) ،بنا شده است و فرموله كردن آراء خبرگان را
تسهیل میكند ) .(Helmer, 1977با توجه به ماهیت تخصصی اطالعات مورد نیاز و نیز
محدودیت های موجود برای دستیابی به خبرگانی كه ضمن تسلط بر اصول علمی مربوط ،تمایل
به مشاركت در تحقیق را نیز داشته باشند ،در این مرحله جهت نمونهگیری از روش «قضاوتی»
استفاده شد .در نمونهگیری قضاوتی افرادی برای نمونه انتخاب میشوند كه برای ارائه اطالعات
مورد نیاز بهترین موقعیت را دارا باشند (داناییفرد و همكاران .)403 :6939 ،پس از انجام
بررسیهای اولیه ،ده تن از خبرگان عرصه مدیریت منابع انسانی كه همزمان ضمن آشنایی با
اصول علمی مدیریت منابع انسانی از سابقه مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی نیز
برخوردار بودند برای انجام مرحله كیفی تحقیق انتخاب شدند و پرسشنامه ابتدایی برای ایشان
ارسال شد؛ كه در نهایت شش تن از این افراد تا پایان مرحله دلفی در تحقیق مشاركت نمودند.
پرسشنامه این مرحله از تحقیق حاوی چهار سوال باز بود كه نظرات پاسخگویان را
درخصوص چالشهای نظام شایستهساالری در سازمانهای دولتی كشور در چهار سرفصل
فرهنگ سازمانی ،جذب و استخدام ،مدیریت عملكرد و آموزش و توسعه منابع انسانی ،جویا
میشد .پس از برگشت پرسشنامهها ،پاسخها بررسی و خالصهنویسی شد .سپس ،گزارش خالصه
مجدداً برای متخصصان فرستاده شد تا بتوانند پاسخهای خود را بر اساس این نتایج تغییر دهند.
به منظور دستیابی به اجماع ،این فرآیند  9مرتبه تكرار شد تا در نهایت تمامی پاسخگویان بر
روی پنج چالش به اجماع رسیدند.
سپس معنادار بودن و میزان اهمیت هر كدام از اجزاء مدل شایستهساالری اسالمی در
سیستم منابع انسانی كشور با توجه به چالشهای موجود ،استخراج شد .در این بخش از تحقیق
بر دستگاههای اجرایی (بخش دولتی) استان تهران تمركز شد .با توجه به آنكه منابع انسانی
شایسته از عناصر كلیدی موفقیت سازمانها به شمار میآید؛ پرسشنامه تحقیق برای آن بخش از
دستگاههای اجرایی استان تهران ارسال شد كه در  1دوره گذشته جشنواره شهید رجایی (در
سطوح مختلف) مورد تقدیر قرار گرفته بودند .به این منظور ابتدا دستگاههای دولتی حائز شرایط
شناسایی شد و سپس  11پرسشنامه برای این سازمانها ارسال و پیگیریهای الزم برای كسب
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پاسخ انجام شد .از آنجا كه برقراری ارتباط با مدیران بخش دولتی ،وقتگیر بوده و دارای پیچ و
خم اداری است ،محققان پس از جمعآوری  90پرسشنامه معتبر ،كار میدانی را متوقف و تحلیل
دادهها را آغاز كردند .ابزار اصلی این بخش از پژوهش پرسشنامهای بسته شامل  94سؤال بود كه
پس از مطالعات گسترده در مراحل پیشین تحقیق و خروجی مرحله اول (استخراج شاخصها) و
مرحله دوم (استخراج چالشها) ،طراحی و تنظیم شد .در این پرسشنامه از پاسخگو خواسته شده
بود كه میزان اهمیت هر یک از شاخصهای شایستهساالری -كه مستخرج از متون اسالمی
هستند -را در رفع یک چالش خاص بیان كند .به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از شیوه آلفای
كرونباخ استفاده شد كه نتایج نشانگر پایایی باالی ابزار سنجش است .ویژگی بخشهای مختلف
پرسشنامه تحقیق و میزان آلفای محاسبهشده برای هر بخش در جدول شماره یک آمده است.
جدول  .6ویژگی بخشهای مختلف پرسشنامه تحقیق
شمارهسؤاالتمرتبط

ضريبآلفایکرنباخ

رديف

مؤلفهموردپرسش

1

فرهنگ شایستهساالری

4-6

0/31

2

جذب و استخدام شایستگان

61-1

0/33

3

آموزش و توسعه نیروهای شایسته

11-63

0/36

4

مدیریت عملكرد نیروهای شایسته

94-13

0/31

برای تعیین شاخصهای اثرگذار بر رفع هر یک از چالشها از آزمون باینومیال استفاده شد و
پس از تعیین شاخصهای اثرگذاری ،از آزمون فریدمن به منظور تعیین شدت اثرگذاری هر یک
از شاخصها بر میزان رفع چالشهای شایستهساالری در سازمانهای اداری كشور استفاده و
استراتژیهای شایستهساالری بر مبنای اولویت شاخصها پیشنهاد شد.
يافتههایپژوهش
 .4تحلیلدادهو 

در این پژوهش از روش دلفی جهت استخراج چالشهای سازمانهای دولتی ایران در
پیادهسازی نظام شایستهساالر ،استفاده شد .بر مبنای نتایج این بخش از پژوهش موارد زیر را
میتوان به عنوان چالشهای اصلی شایستهساالری در نظام اداری كشور بهشمار آورد:
 .6تضعیف فرهنگ شایستهساالری به علت تأكید بیش از حد بر سابقه كار و ارشدیت در ارتقاء
كاركنان :در هنگام ارتقای كاركنان در غالب سازمانهای دولتی وزن مناسبی به توانمندیهای
آنان داده نمیشود  .عواملی چون سابقه كار (فارغ از كیفیت عملكرد) و ارشدیت مالک عمل قرار
میگیرد؛
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 .1عدم تناسب اغلب معیارهای گزینش با نیازهای عملیاتی و فنی سازمان :غالب معیارهای
گزینش تواناییهای عملی افراد در انجام وظایف محوله را نمیسنجند و تنها به معیارهایی چون
هوش عمومی ،تحصیالت و دانش روز بسنده مینمایند؛
 .9ناكارایی شیوههای رایج تخصیص پاداش در انگیزش افراد :در سازمانهای دولتی از شیوه
سرانه در تخصیص پاداش استفاده میشود .در این شیوه پاداشها فارغ از شایستگیها و عملكرد
فرد و تنها بر اساس جایگاه سازمانی تخصیص داده میشود كه این امر موجب كاهش تأثیر
انگیزشی پاداشها میگردد؛
 .4عدم توجه كافی به توسعه و ارتقاء اخالق كاری :گرچه در هنگام استخدام كاركنان معیارهای
اخالقی و ارزشی در گزینش آنان لحاظ میشود ،لیكن در ضمن خدمت توجه الزم به ارتقاء
ظرفیتهای معنوی افراد نمیشود .در غالب سازمانها آموزشهای ضمن خدمت تنها به مسائل
فنی-تخصصی میپردازد و توسعه اخالق كاری ،به منظور بهبود عملكرد افراد در پستهای
شغلی باالتر ،مورد بیتوجهی قرار میگیرد؛
 .1عدم تأثیرگذاری نتایج ارزیابی عملكرد بر شرایط شغلی افراد :ارزیابی عملكرد كاركنان به
صورت ساالنه بر اساس معیارهای مشخص صورت میگیرد .لیكن نتایج ارزیابی عملكرد كاركنان
تأثیر كمی بر جایگاه شغلی آنان دارد تا حدی كه میتوان در بسیاری موارد ارزیابی عملكرد را
تنها تشریفاتی قانونی دانست.
يافتههایمربوطبهشاخصهایتأثیرگذاربرچالشهایشايستهساالری .در بخش دوم
این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری ،تأثیرگذاری هر یک از اجزاء مدل نظری بر رفـع
چالشهای نظام شایستهساالری جاری در كشور بررسی شده است .جهت آزمون فرضـیههـا (بـا
توجه به نرمال نبودن دادهها) با استفاده از آزمون باینومیال ابتدا مقادیر پاسخها به دو گروه تقسیم
شد كه گروه یک متشكل از افرادی است كه معتقدند شاخص بر رفع چالش مورد نظر مؤثر است
و گروه دوم اعتقادی به این امر ندارند (با توجه به  3گزینـهای بـودن طیـف لیكـرت ،امتیازهـای
بزرگتر از  4گروه  6و امتیازهای كوچكتر از  4گروه  1را تشكیل میدهنـد) .در جـدول شـماره دو
یافتههای حاصل از آزمون آماری برای هر یک از چالشها به تفكیـک ارائـه مـیشـود .بـر ایـن
اساس ،شاخصهایی به عنوان شاخص تأثیرگذار بر رفع یک چالش ،شناسایی میشوند كـه تعـداد
افرادی كه معتقد به تأثیرگذاری آن شاخص بر رفع یک چالش خاص هستند در سطح معنیداری
 0/01با توجه به مقادیر  ،p-valueبه طور معنیداری بیش از افـرادی باشـند كـه اعتقـادی بـه
تأثیرگذاری آن ندارند.
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جدول  .1یافتههای آزمون آماری باینومیال به تفكیک هر چالش
:تضعیففرهنگشايستهساالریبهعلتتاکیدبیشازحدبرسابقهکاروارشديتدرارتقاء

چالش1
کارکنان

مؤلفه مربوطه

نسبت مشاهدهشده

سطح معناداری

عنوان شاخصهای اثرگذار

فرهنگ شایسته
ساالر

0/39

0/000

0/03
0/39

برتری اصلح بر صالح ،دوری از ظاهربینی و قشرگرایی،
تأكید بر روشهای معقول و خردمندانه

0/000

توجه به تعهد ،تقوا ،سابقه دینداری ،پایبندی به اصول
اخالقی ،دانش ،سعه صدر ،پشتكار ،قدرت و قاطعیت،
هوشیاری ،خاندان پارسا ،تربیت صحیح
توجه به تعالی روحی و تربیت معنوی ،تزكیه نفس پیش
از آموزش ،آموزش علوم روز دنیا در تعیین محتوای
آموزش و توجه به روش الگویی ،آموزشهای رسمی،
مشاهده و تعقل ،بیان سرگذشت پیشینیان به عنوان
شیوه آموزشی

جذب و
استخدام

0/03
0/39

آموزش و توسعه
نیروها

0/000

0/03

0/13

مدیریت
عملكرد نیروها

*0/131

0/49

چالش:2عدمتناسباغلبمعیارهایگزينشبانیازهایعملیاتیوفنیسازمان
فرهنگ
شایستهساالری
جذب و
استخدام

0/33

0/000

0/09
0/39

برتری ضوابط بر روابط ،برتری اصلح بر صالح ،تأكید بر
روشهای معقول و خردمندانه

0/000

توجه به تعهد ،تقوا ،سابقه دینداری ،پایبندی به اصول
اخالقی ،دانش ،تجربه ،سعه صدر ،پشتكار ،قدرت و
قاطعیت ،هوشیاری ،خاندان پارسا ،تربیت صحیح
توجه به تعالی روحی و تربیت معنوی ،تزكیه نفس پیش
از آموزش ،آموزش علوم روز دنیا در تعیین محتوای
آموزش و توجه به روش الگویی ،آموزشهای رسمی،
مشاهده و تعقل ،بیان سرگذشت پیشینیان به عنوان
شیوه آموزشی
توجه به حسن فاعلی و نیت عمل ،عدم تبعیض و
مصلحتگرایی ،رعایت انصاف و معیارگرایی در
ارزشیابی ،ایجاد انگیزه از طریق باورهای دینی و ایمانی،
تأمین نیازهای معیشتی ،برخورد عادالنه

0/03
0/3

آموزش و توسعه
نیروها

0/000

0/6

0/39

مدیریت
عملكرد نیروها

0/000

0/03

شیوههایرايجتخصیصپاداشدرانگیزشافراد
چالش:3ناکارايی 
فرهنگ
شایستهساالری
جذب و
استخدام

0/99

*0/033

0/13
0/13

**0/061

0/39
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آموزش و توسعه
نیروها
مدیریت
عملكرد نیروها

0/39

0/000

توجه به تعالی روحی و تربیت معنوی در تعیین محتوای
آموزش و توجه به روش الگویی و بیان سرگذشت
پیشینیان به عنوان شیوههای آموزشی

0/000

توجه به حسن فاعلی و نیت عمل ،عدم تبعیض و
مصلحتگرایی ،رعایت انصاف و معیارگرایی در
ارزشیابی ،ایجاد انگیزه از طریق تأمین نیازهای معیشتی،
برخورد عادالنه ،توجه و تمجید فرد و تعیین اهداف
جذاب

0/03
6
0/000

چالش:4عدمتوجهکافیبهتوسعهوارتقاءاخالقکاری
0/39

فرهنگ شایسته
ساالر

0/061

برتری ضوابط بر روابط ،دوری از ظاهربینی و قشر گرایی
در قضاوت در مورد كاركنان

0/049

توجه به تعهد ،سابقه دینداری ،پایبندی به اصول
اخالقی ،سعه صدر ،قدرت و قاطعیت ،تربیت صحیح

0/13
0/3

جذب و
استخدام

0/9
0/1

آموزش و توسعه
نیروها

*6/000

0/1
0/3

مدیریت
عملكرد نیروها

0/000

0/6

توجه به حسن فاعلی و نیت عمل ،عدم تبعیض و
مصلحتگرایی ،رعایت انصاف و معیارگرایی در
ارزشیابی ،ایجاد انگیزه از طریق باورهای دینی و ایمان،
برخورد عادالنه ،توجه و تمجید فرد و تعیین اهداف
جذاب

چالش:5عدمتأثیرگذارینتايجارزيابیعملکردبرشرايطشغلیافراد
فرهنگ شایسته
ساالر
جذب و
استخدام
آموزش و توسعه
نیروها

0/1

**0/006

0/3
0/93

*0/1

0/19
0/49

*0/131

0/13

توجه به حسن فاعلی و نیت عمل ،عدم تبعیض و
0/000
0/39
مدیریت
مصلحتگرایی ،رعایت انصاف و معیارگرایی در
عملكرد نیروها
ارزشیابی ،ایجاد انگیزه از طریق باورهای دینی و ایمان،
0/63
برخورد عادالنه ،تأمین نیازهای معیشتی و تعیین اهداف
جذاب
* :فرض برابری بین نسبتها پذیرفته میشود :** .فرض برابری بین نسبتها رد میشود اما رابطه معكوس است.
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چالشهای

تعیین اولويت میزان تأثیرگذاری متغیرهای پژوهش بر رفع 

شايستهساالری.از آزمون فریدمن جهت تعیین شدت اثرگذاری مؤلفهها و شاخصها ،بر رفع

چالشهای شایستهساالری كشور یا به عبارت دیگر اولویتبندی این مؤلفهها و شاخصها
استفاده شده است .جدول شماره سه اولویت اثرگذاری مؤلفهها بر رفع هر یک از چالشها را
نشان میدهد.
جدول  .9اولویتبندی مؤلفهها در رفع هر یک از چالشها
:تضعیففرهنگشايستهساالریبهعلتتاکیدبرسابقهکاردرارتقاءکارکنان

چالش1
مؤلفهمربوطه
فرهنگ شایستهساالری

کایدو

رتبهای
میانگین 

931/31

1/11

جذب و استخدام

1/91

آموزش و توسعه نیروها

6/09

چالش:2عدمتناسبمعیارهایگزينشبانیازهایعملیاتیوفنیسازمان
فرهنگ شایستهساالری

44/03

9/11

جذب و استخدام
مدیریت عملكرد نیروها

1/30
1/11

آموزش و توسعه نیروها

6/60

شیوههایرايجتخصیصپاداشدرانگیزشافراد
چالش:3ناکارايی 
مدیریت عملكرد نیروها

91/34

جذب و استخدام
آموزش و توسعه نیروها

1/3
6/13
6/11

چالش:4عدمتوجهکافیبهتوسعهوارتقاءاخالقکاری
مدیریت عملكرد نیروها

1/14

1/13

فرهنگ شایستهساالری

1/09

جذب و استخدام

6/13

چالش:5عدمتأثیرگذارینتايجارزيابیعملکردبرشرايطشغلیافراد
فرهنگ شایستهساالری
مدیریت عملكرد نیروها

10

6/10
6/10
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در جدول شماره سه ،تنها مؤلفههایی نشان داده شدهاند كه بر اساس آزمونهـای آمـاری بـر
رفع چالش مورد نظر موثر بودهاند .در گام بعدی از آزمون فریدمن جهت اولویتبندی شاخصهای
اثرگذار بر رفع چالشهای نظام شایستهساالری بهرهگیری شد .همانگونه كـه در جـدول شـماره
چهار آمده است شاخصهای مربوط به مدیریت عملكرد در مقایسه با سایر شاخصها از اولـویتی
باالتر برخوردارند .در نتیجه برای غلبه بر چالشهای شایستهساالری ،این شاخصهـا بایـد مـورد
توجه جدی قرار گیرند .در مقابل ،شاخصهای مربوط به شیوه آموزش كمترین اولویـت را دارنـد.
این بدان معناست كه در سازمانهای مورد مطالعـه میـزان تأثیرگـذاری شـیوه آمـوزش بـر رفـع
چالشهای نظام شایستهساالری ،در مقایسـه بـا سـایر شـاخصهـا كمتـر اسـت .در اینجـا تنهـا
شاخصهایی كه بر اساس آزمون آماری ،اثرگذاری آنها بـر رفـع چـالشهـای شایسـتهسـاالری
مشخص شده بود در این جدول اولویتبندی شدهاند.


جدول  :4اولویتبندی شاخصهای تأثیرگذار بر رفع چالشهای شایستهساالری
اولويت

شايستهساالری

چالشهای

شاخصهایمؤثربررفع


6

عدم تبعیض و مصلحتگرایی در ارزشیابی كاركنان

رتبهای
میانگین 
63/31

1

رعایت انصاف و معیارگرایی در ارزشیابی كاركنان

61/9

9

توجه به نیت عمل و حسن فاعلی در ارزشیابی فرد

64/31

4
1
1
3
3
3
60
66
61
69
64
61

برتری اصلح بر صالح
تأكید بر روشهای معقول و خردمندانه در انتخاب كاركنان
توجه به میزان پایبندی به اصول اخالقی فرد در جذب او
دوری از ظاهربینی و قشر گرایی در قضاوت در مورد كاركنان
توجه به تربیت روحی و معنوی فرد در آموزش و توسعه
تأكید بر باورهای دینی و ایمانی در ایجاد انگیزه فرد
توجه به میزان تعهد فرد در جذب و استخدام او
توجه به تزكیه نفس پیش از آموزش و توسعه فرد
توجه به میزان سابقه دینداری فرد در جذب و استخدام او
توجه به قدرت و قاطعیت فرد در جذب و استخدام او
توجه به اصل و نسب و خاندان فرد در جذب و استخدام او
توجه به دانش فرد در جذب و استخدام او

69/11
61/33
61/33
61/13
61/43
61/13
66/33
66/49
66/9
60/33
60/33
60/13

اولويت
61
63
63
63
10
16

شايستهساالری

چالشهای

شاخصهایمؤثربررفع

توجه به میزان تقوا فرد در جذب و استخدام او
توجه به تربیت صحیح خانوادگی فرد در جذب او
استفاده از شیوه مشاهده و تعقل در آموزش مفاهیم به فرد
استفاده از روش الگوسازی در آموزش فرد
توجه به توازن بین جنبههای مختلف آموزش
بیان سرگذشت پیشینیان برای آموزش و توسعه فرد

رتبهای
میانگین 
60/11
3/91
1
4/3
4/13
4/11

تبیین الگوی شايستهساالری اسالمی جهت رفع ...
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نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

همانگونه كه در بخش مروری بر تحقیقات پیشین مشخص است ،سایر تحقیقاتی كه
تاكنون بر مبنای آموزههای اسالمی به مقوله شایستهساالری پرداختهاند با دیدی غیر نظاممند
این مفهوم را مورد بررسی قرار دادهاند .به این ترتیب تحقیقات پیشین تنها بر شناخت
شاخصهای شایسته گزینی تمركز نمودهاند و سایر ابعاد شایستهساالری غفلت نمودهاند .این در
حالی است كه تحقیق حاضر با در نظر گرفتن شایستهساالری به عنوان یک فرآیند ،كوشیده است
با بهرهگیری از آموزههای اسالمی دیدگاهی جامع و كامل از این مفهوم ارائه دهد.
به عالوه ،این پژوهش پس از شناسایی چالشهای عمده نظام شایستهساالری در كشور،
كوشیده شد آن دسته از مؤلفهها و شاخصهای اسالمی كه میتوانند بر رفع این چالشها تأثیر
بگذارند ،شناسایی و اولویتبندی گردند .در این پژوهش محققین با استفاده از روش دلفی 1
چالش شامل «تضعیف فرهنگ شایستهساالری به علت تأكید بیش از حد بر سابقه كار و ارشدیت
در ارتقاء كاركنان»« ،عدم تناسب اغلب معیارهای گزینش با نیازهای عملیاتی و فنی سازمان»،
«ناكارایی شیوههای رایج تخصیص پاداش در انگیزش افراد»« ،عدم توجه كافی به توسعه و
ارتقاء اخالق كاری» و «عدم تأثیرگذاری نتایج ارزیابی عملكرد بر شرایط شغلی افراد» را به
عنوان عمدهترین چالشهای شایستهساالری در سازمانهای دولتی شناسایی كردند .فاز دوم
پژوهش بعدی كه به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری مؤلفهها و شاخصهای شایستهساالری
اسالمی در  90سازمان دولتی انجام شد ،عالوه بر آنكه مؤلفههای تأثیرگذار بر رفع هر چالش و
اولویت تأثیرگذاری آنها را نشان داد ،مشخص نمود كه شاخصهای مربوط به مدیریت عملكرد
در مقایسه با سایر شاخصها ،در رفع چالشهای شایستهساالری از اولویتی باالتر برخوردار
هستند .شاخصهای مربوط به فرهنگ شایستهساالری ،جذب و استخدام و آموزش و توسعه
نیروی انسانی به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در این بخش از پژوهش و به عنوان یک نتیجهگیری كاربردی از تجزیه و تحلیلهای انجام
شده در بخشهای پیشین ،تالش شده است تا راهكارهایی جهت غلبه بر موانع شایستهساالری
در كشور ارائه گردد .این راهكارها بر مبنای مدل اسالمی شایستهساالری و اولویتبندیهای
انجامشده در خصوص میزان تأثیرگذاری هر یک از اجزاء این مدل بر حل مشكالت نظام
شایستهساالری كشور احصا شدهاند .در ادامه راهكارهای استخراجشده برای هر زیرسیستم تبیین
میشود:
راهكارهای مبتنی بر فرهنگ شایستهساالری:
ـ ایجاد زمینههای فرهنگی جهت حصول اطمینان از برتری اصلح بر صالح با پرهیز از ظـاهربینی
و قشریگرایی در قضاوت در خصوص كاركنان؛
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ـ ایجاد زمینههای فرهنگی پیادهسازی نظام شایستهساالری با بهكارگیری روشهـای خردمندانـه
انتخاب كاركنان.
راهكارهای مبتنی بر جذب و استخدام نیروهای شایسته:
ـ شناسایی نیازهای عملیاتی و اخالقی هر شغل برای اطمینان از هماهنگی معیارهای گزینش بـا
شغل؛
ـ توجه به ویژگیهای شخصیتی فرد مانند تعهد و قاطعیت در جذب و استخدام؛
ـ رعایت شاخصهای دانشی و فنی در جذب و استخدام كاركنان برای هر شغل؛
ـ رعایت معیارهای ایمانی و اخالقی در جذب و استخدام كاركنان برای هر شغل؛
ـ توجه به ویژگیهای خانوادگی و فردی در جذب و استخدام كاركنان برای هر شغل.
راهكارهای مبتنی بر آموزش و توسعه نیروهای شایسته:
ـ ایجاد زمینه برای تزكیه نفس و تعالی روحی كاركنان به منظـور حصـول اطمینـان از گسـترش
ظرفیتهای معنوی و اخالقی آنها پیش از آموزش علوم روز دنیا؛
ـ توجه هم زمان به جنبههای مختلف آموزش ،شامل آمـوزشهـای فنـی و تخصصـی ،آمـوزش
اصول اخالق حرفهای و آموزش مفاهیم قرآنی؛
ـ قدردانی از نیروهای شایسته سازمان در هر سطح از لحاظ معنوی و كاركردی جهت الگوسـازی
برای كاركنان؛
ـ استفاده از شیوههای آموزشی چون شبیهسازی ،استاد و شاگردی یا آموزش حین كار كه به فـرد
اجازه می دهد بر مبنای مشاهده نتایج واقعی عملكرد خود و سایرین ،نكات جدیدی را بیاموزد؛
ـ مستندسازی نتایج تصمیمات مدیران به عنوان یک منبع آموزشی برای كاركنان.
راهكارهای مبتنی بر مدیریت عملكرد نیروهای شایسته:
ـ بهكارگیری ساز و كارهای مناسبی كه به مدیران اجازه دهد در كنار نتایج عملكرد كاركنان ،نیت
و حسن فاعلی را نیز در ارزیابیها دخیل نمایند؛
ـ بهكارگیری نتایج ارزیابی عملكرد استاندارد و مبتنی بر معیارهای درست در تخصیص پاداشهـا
به كاركنان؛
ـ تعمیق انگیزههای دینی و ایمانی كاركنان جهت كاهش فشار ناشی از تبعیضهـای احتمـالی در
نظام جبران خدمت.
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