
                                                                               
 

 

 مقدمه:

 اجرايي و اداري مختلف هايرده مسئولين انتصاب و انتخاب

 سازماني هر خطير وظايف از و ضروري و مهم مسايل از يكي

 شايستگي ،سازمان يك دوام عامل مهمترين ؛زيرا .باشدمي

 رد هتفاي تيبرت و هتسياش ناريدم اگر. است آن مسئولين

 به سازماني يهاتفعالي يفيتك ،دنرگي رارق هاسازمان سار

 شايسته امروزه. يافت خواهد بهبود ايفزاينده طور

 اصول از يكي كارآمد مديران از استفاده و ساالري

 سوي به حركت درها نسازما موفقيت عامل و اساسي

اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي تحول و توسعه و پويايي

 هايرده در افراد انتخاب بنابراين .رودجوامع به شمار مي

 افراد تا باشد معيارهايي  اساس بر بايد سازماني مختلف

 .شوند انتخاب سازماني پستهاي تصدي جهت شايسته

 اثربخش و خوب مديران ايحرفه تربيت و آموزش ،گزينش

 مديريتي مشاغل ؛زيرا ،است سازمانها مهم مسايل از يكي

 در آن اثربخش و آميز موفقيت انجام و بوده پيچيده نوعا

، هامهارت ،هاشايستگي از اي مجموعه نيازمند سازمان

 يك در فقط كه باشد مي  خاص هايويژگي و هاتوانايي

 .شد خواهد محقق ساالر شايسته فرهنگ و سيستم

 : ساالري يستهشا تعاريف

 در مناسب فرد كارگيري به حقيقت در ساالري شايسته

 تعريف اخالقي موازين و علم ،تجربه اساس بر مناسب حرفة

 .است كاردان به كار سپردن عبارتي به و است شده

 مبناي آن در كه است مديريت يا حكومت از شيوهاي

 ،مديريتي هايمقام در شدن برگزيده و مشاغل به دستيابي

 و اجتماعي موقعيت نه ،است افراد شايستگي و توانايي

 . آنها مالي توانايي يا و ،فاميلي

 ،شخصيتي خصوصيات ،مهارتها ،دانش از مجموعهاي

 خاص نقش يا شغل يك در توانمنديها و تجارب ،عاليق

 متوسط حد از باالتر سطحي در فرد  موجب ميشود كه است

 دست موفقيت به خويش مسئوليت ايفاي و وظيفه انجام در

 .يابد

 : ها سازمان  در ساالري  شايسته  نظام اهميت

  اين.  است سازمانها در  منبع  ارزشمندترين  انساني  منابع

 در كه هستند بالقوهاي قابليتهاي و تواناييها داراي منابع و

 هدف اين به دستيابي و ميشوند بالفعل سازماني و محيط

 شرايط كردن فراهم و انسانها كامل شناخت درك نيازمند

 عامل مهمترين حاضر حال در. است تالش كار براي مناسب

 در. است شايسته و اليق افراد سازمانها يافتن در رقابت

 از ساالري شايسته رشد حال در يا و يافته رشد سازمانهاي

 تا كنند مي تالش سازمانها. است برخوردار خاصي اهميت

.  كنند  حفاظت  جذب و ،شناسايي را افراد شايستهترين

 ايجاب ميكند  برآن  حاكم  منطق  و  سازماني  وضعيت

 ،موقعيت با متناسب و درستي به چيزي هر و هركسي از كه

  فرضي  چنين.  آيد  عمل  به  ممكن  استفاده  حداكثر

 شايستهترين گرفتن قرار بصورت هاي انسانيدرباره سرمايه

 مطرح )شايستهساالري( شغلي موقعيت تريندر مناسب فرد

 بكارگماري معناي به ساالري شايسته نظام بنابراين .ميشود

 .است سازمان در جايگاه مناسبترين در مناسبترين افراد

 سازمانها:  در ساالري  شايسته  نظام ويژگيهاي

 تصميم و سازمان مختلف امور در كاركنان مشاركت 1

 هاگيري

 متقابل تعهدات به روسا و مديران و كاركنان پايبندي 2

 سازمان در اصالحات و تحوالت تحقق 3

 ستايش و چاپلوسي ،تملق روحيه محو 4

 نظرات ارائه و پيشنهاد دادن و انتقاد آزادي 5

 يابي قانون و گرايي قانون 6

 سازماني و اجتماعي عدالت 7

 رابطه جاي به ضابطه اجراي و قانون مقابل در برابري 8

 مديران پاسخگويي و نظارت روحيه 9

 فرآيند شايسته ساالري:

 

 

 

 



                                                                               
 

 

 

 : شايستگي معيارهاي

 سرپرستي: و مديريتي مهارتهاي (1

 و سازماندهي ،برنامهريزي فنون كه است شايسته مديري

 سرپرستي ،سازمان امكانات و نيروها ،كار هماهنگي مناسب

 و موقعيت درك ،فردي و گروهي،امور سازماني هدايت و

 و دقيق هدفگذاري ،مناسب سبك مديريت بهكارگيري

 مسائل كنترل و بررسي ،پيگيري ،گروهي و فردي مشخص

 و اداري رويههاي و قوانين ،تشكيالت از آگاهي ،مهم امور و

 مهارتهاي بنابراين داشتن. باشد داشته را سازمان مالي

 فرد ويژگيهاي مهمترين از يكي سرپرستي و مديريتي

 .است شايسته

 

 تصميمگيري: مهارتهاي (2

  بايد  مديران  بنابراين.  است  مديريت  جوهره  تصميمگيري

 ،دقت با همراه و قاطع ،بهموقع تصميمگيري داراي مهارت

 سازمان وضعيت و ديدگاهها ،استراتژيها و اهداف به توجه

  به  ،تصميمگيري  در سازمان بخشهاي ديگر با هماهنگي و

 اثربخشي و تصميمات متخذه  سريع  گذاشتن  اجرا

 . باشد شده گرفته تصميمات

 

 

 

 : نوآوري و خالقيت (3

خالقيت براي بقاي هر سازماني الزم و ضروري است به 

همين خاطر فردي شايسته است كه بتواند با ارائه طرح ها 

براي حل مسائل و بهبود وضع راه حل هاي خالقانه  و

هاي جديدو كار هاي دشوار و چالش ، با موقعيتموجود

 برانگيز ، رويارويي كند.

 

 : رهبري مهارتهاي (4

 در انگيزش ايجاد ،ديگران با مناسب ارتباط برقراري

 تشويق و ترغيب ،تأييد ،سازمان اهداف در جهت زيردستان

 رشد زمينه آوردن و فراهم حمايت ،راهنمايي ،خوب كار

 ،خود به نسبت آنان جلب احترام و ديگران در نفوذ ،افراد

 داشته بايد شايسته فرد كه است رهبري مهارتهاي ازجمله

 باشد.

 

 : فني مهارتهاي (5

 منابع و فنون از بهرهمندي و خاص دانش از استفاده توانايي

 در فني مهارتهاي داشتن ،اجرايي فعاليتهاي در مختلف

پايين به دليل ماهيت سرپرستي و مشكل سطوح  مديريت

 گشايي آن اهميت بسياري دارند.

 

 : ادراكي مهارتهاي (6

 پيچيدگيهاي درك توانايي ،ادراكي مهارتهاي از منظور

 ديگر با آنها ارتباط درك و اصلي عوامل تشخيص ،سازماني

 در خود جايگاه و نقش و برونسازماني و درون عوامل

 پست احراز براي مهارت اين. است مختلف موقعيتهاي

 . دارد اهميت بسيار رهبريآن نقش خاطر به عالي مديريت

 

 هاي انساني: ت( مهار7

 ،آزاد ،صريح ارتباط ايجاد مهارت معنيمهارت انساني 

 متقابل اطمينان با همراه و بغض و حب و بدون منصفانه

 . است مديريت كار اساس كه ديگران به نسبت

 

 : مذاكره و گفتوگو (مهارتهاي8

 مقدم صف به صنعتي روابط بحث از مذاكره امروزه

 هر. است داده مكان تغيير مدير يك مهارتهاي ضروري

 و سخنران. است كردن مذاكره حال در همواره انساني

 درك براي بايد جهت اين از و است هنر بودن خوبي شنونده

 مؤثر و سازنده مذاكرات انجام جهت در ديگران موضع و نظر

 كرد. تالش ،سازماني بيرون و درون در

 

 



                                                                               
 

 

 (مهارت هاي اطالعاتي:9

 به و انتشار ،گردآوري توان بايد شايسته افراد و مديران

 مانند اموري در را مربوط صحيحبه موقع اطالعات  كارگيري

 باشند. داشته قضاوت و پيشبيني ،برنامهريزي

 

 : كامپيوتري (مهارت10

امور و وظائف از الزامات انجام در كامپيوتر از استفاده توانايي

 ضروري دنياي جديد است.

 

 ( ظرفيت و استعداد براي رشد و تعالي:11

 ،موجود و تالش براي خودسازيراضي نشدن به وضع 

 رشد براي الزم زمينه وجود ،جديد شغل چالشهايپذيرش 

 .است مهارت بيشتر كسب و

 

 

 

 

 

 

 

 )ع( علي حضرت ديدگاه از شايستهساالري معيارهاي

 

 

 (تقوا1

 سابقه (حسن2

  توانايي و (دانايي3

 اخالقي (صالحيت4

 كاري و روحي ظرفيت (داشتن5

 گرايي رابطه بجاي گرايي (ضابطه6

 صداقت و (پرهيزگاري7

 مخالفان مقابل در بزرگواري و منشي گ(بزر8

 (دور انديشي و آينده نگري9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شایسته ساالری
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