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A comparative study of meritocracy system in the Iran, England and America countries  

 
Abstract  

Today, meritocracy is considered as a key victory for the reform and development in the 

continuing political and administrative systems and their governments do not know to need to 

pay attention to the concepts and teachings. Superficial glance, it may be understood that 

meritocracy system is purely organizational issue and human resource management functions, 

in particular, refers to issues such as the selection and appointment of managerial jobs while 

the selection and appointment processes and maintenance managers are visual representations 

of meritocracy and establish a system of meritocracy and any analysis about the roots, 

contexts and promote it requires a broad and extensive study. Accordingly, we decided to pay 

review the literature, history, and existing laws, to compare and implement guidelines and 

procedures relating to the recruitment and appointment and promotion of staff in government 

offices in Iran and two in England, America. Be inferred from the discussions in any country 

with any kind of social system and political regime for the absorption and utilization of 

selecting the fittest individuals in organizations is done with a special sensitivity. So, in order 

to achieve optimum results, use of specialized forces and the use of tools, procedures and 

technologies, it is obviously and efficient in recruitment needs of the organization. 

 
Keywords: Meritocracy; comparative study, human resource management, 

recruitment and appointment. 

 

 

 مقدمه

 یمر  مطررح  ی و اداریاسیس ینظامها استمرار در یاتوسعه و یاصالح یها حرکت یروزیپ رمز عنوان به یساالر ستهيشا امروزه

شايسته ساالری به منزله موضوعی برديع و مجموعره   . دانند ینم آن یهاآموزه و میمفاه به توجه از ازین یب را خود دولتها و باشد

و از ساز و کارهايی است که می بايست طی فرايندی بلند مدت، علمی و سنجیده در ادارات و سازمانها استقرار يابرد.  ای پیچیده 

فراهم آوردن زير بناهای مربوطه از نظر ساختاری، نگرشی، قانونی و سازمانی است. اسرتقرار شايسرته سراالری در يرک      آنالزمه 

گزينی و شايسته پروری تکامل و با شايسته داری تداوم مری يابرد. در واقرع اجررای     شروع، با شايسته  یسازمان با شايسته خواه

شايسته ساالری به کوششی دراز مدت، پیگیر و مستمر برای دگرگونی اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. بررای دگرگرونی هرم مری     

يسرته سراالری يرا شايسرته محروری      شا (.3، ص6002،  1زمینه های مختلف به طور همزمان به کار گرفته شروند )هیترر   تبايس

اگرچه مفهومی رايج و تاحدودی شناخته شده در ادبیات مديريتی جامعه ماست، ولی اهمیت و حساسیت موضوع بويژه درجهران  

در حرال  قررار گیررد.    تحلیل و نقد و ارزيرابی  فشرده و رقابتی امروز ايجاب می کند که اين مفهوم بار ديگر از ابعاد گوناگون مورد

ر، صحت و حسن جريان خدمات امور عمومی، برای يک دولت مترقی، از جمله ضرروريات مسرلم بشرمار مری رود. بره ايرن       حاض

منظور، استقرار يک سیستم استخدامی کارآمد و موثر از عوامل اساسی است. هدفهای عمده چنین سیستمی تنها اين نیست که 

مطلوب برای انجام امور عمومی می باشند، شناسايی، جذب و به اسرتخدام  ترين استعدادها و خصوصیات افرادی را که دارای عالی

مند، از طريق اعمال نظام های آموزشی مستمر و اثرربخ  و  خود درآورد، بلکه با بکارگیری مکانیسم و روش های علمی و قانون

، برر میرزان برازدهی و ثمربخشری آن     ارائه پاداش های موثر و ايجاد انگیزه و ساير تمهیدات مربوط به نگهرداری نیرروی انسرانی   

سان بهترين خدمات در کوتاهترين زمان ممکن و صرف هزينه اندک به افراد جامعه ارائه شرود. بنرابراين هردف و    بیافزايد تا بدين

رسالت چنین سیستمی، ايجاد بسترهای مناسب برای استقرار نظامی است که کلیره عملیرات مربروط بره بره انتخراب، انتصراب،        

های حقوق و دستمزد و ساير مسرائل  ، طبقه بندی مشاغل، برنامه های آموزشی، ارزشیابی، مسائل انگیزشی و رفاهی، طرحترفیع

اداری و استخدامی آن، بر اساس اصول و معیارهای لیاقت و شايستگی استوار گردد. در واقع اجرای شايسته ساالری به کوششری  

تماعی و فرهنگی نیاز دارد. حال پرس  اساسی و محوری، اين است کره کشرور مرا    دراز مدت، پیگیر و مستمر برای دگرگونی اج

تا چه حد با شرايط و ويژگی های حضور در اين قرن آشنا و همساز اسرت و چره تمهیردات و راهکارهرايی را بررای همگرامی برا        

وی نیازهرا و خواسرت هرای يرا نظرام      تحوالت و پیشرفتهای اخیر، انديشیده است. آيا قوانین و مقررات استخدامی موجود، جوابگ

اداری کارآمد، پويا و شايسته ساالر می باشد؟ آيا ساختار اداری و تشکیالتی حاضر، می تواند اهداف و خط مشی های مبتنی برر  
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ر مری  يک نظام اداری مناسب و قانونمند را برآورده سازد؟ آيا انتخاب، انتصاب و ترفیعات از يک مکانیسم علمی و قانونی برخوردا

باشد؟ و باالخره آيا به نق  و تاثیر انگیزه و روحیه در میان کارکنان، توجه کافی مبذول می گردد؟ آيا پرداخت حقروق و مزايرا،   

 متناسب با لیاقت و کاردانی و صالحیت افراد پرداخت می شود؟

لتی، در برین شراهزادگان و نزديکران    ها و مناصب دودر کشور ما نیز به دلیل برخورداری از چندصد دهه نظام شاهنشاهی، پست

شد. اما آنچه اهمیت دارد اين است که در ديگر کشورها نیز وضعیت مشابه وجود داشته اسرت. آيرا در کشرورهای    شاه تقسیم می

 ها، همچنان وضع به همان منوال است؟مورد بحث نیز، بعد از منسوخ شدن اين نوع حاکمیت

هرای مربروط   ها و رويهادبیات، سوابق و قوانین موجود، اقدام به مقايسه و تطبیق دستورالعملبر اين اساس، برآن شديم تا با مرور 

به ارتقاء و انتصاب و استخدام کارمندان در ادارات دولتی ايران و دو کشور انگلستان، آمريکا بپردازيم. کشور انگلسرتان بره دلیرل    

های روزافزون صنعتی و اقتصادی، به عنروان  برخورداری از پیشرفت آنکه کشوری اروپايی است و همچنین کشور آمريکا، به دلیل

 کشورهای توسعه يافته تطبیق در نظر گرفته شدند.

 ادبیات تحقیق

 شايسرته  طلوع" کتاب در 1592 سال در انگلیسی، شناس جامعه ،1يانگ مايکل توسط بار اولین برای ساالری شايسته اصطالح  

 اجتمراعی  انقرالب  يرک  بره  نهايرت  در جديد اجتماعی نظام اين که بود کرده بینی پی  کتاب اين در يانگ. شد مطرح "ساالری

 قردرت  اند از گرفته فاصله مردم، عامه نیازهای و احساسات از که را نخبگانی و حاکمان مردم، هایتوده آن در که شود می منجر

 هری   کره  است معتقد يانگ ولی کند، می تداعی ذهن رد منفی معنی يک ساالری شايسته از تعريف اين کهاين با. کنندمی خلع

 .(33، ص1521)يانگ،  نیست یامروز جوامع برای ساالریشايسته نظام از ترعادالنه ینظام

بیلتون در کتاب مبانی جامعه شناسی خود، اصطالح شايسرته سراالری را ديردگاهی کره برر اسراس آن شرهروندان از طريرق             

ش و کوش  فراوان، استعدادهای خود را شکوفا کرده و در نهايرت، فرارز از طبقره اجتمراعی، ثرروت،      های آموزشی و با ترالنظام

 ،هیترر کرده است ) ینژاد، قومیت و جنسیت برای تصدی مناصب مختلف، تنها بر اساس شايستگی ذاتی برگزيده می شوند، معرف

 (.3، ص6002

 و در جامعه مشترک است و سه ويژگی معرفت جرويی، عردالت خرواهی   مبانی و اساس شايسته ساالری و مدنیت از نگاه ديگری، 

سراالری در سرطح ملری و    سراالری و از ويژگیهرای شايسرته   دهی نظام شايستهعبوديت به عنوان مشترکات زيربنايی برای سامان

در سطوح تصمیم ای انديشیدن و جاری ساختن فضای فکری و جزيره عیبرخورداری از ذهنیت راهبردی و دوری گزيدن از مقط

 (102، ص6002و همکاران ،  6سازی و تصمیم گیری دولت می باشد )فوستر

 مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور

 يیارهرا یچره مع  نکهيراستا ا نيتفکر درباره آن دارد. در ا یچگونگ نییبه تع ازین یساالر ستهيدرباره شا یو مطالعه ا یهر بررس  

سراالر   سرته ينظرام شا  کير برخوردار است. در واقرع در   يیباال تیدهد از اهم یساالر، آن را نشان م ستهيشا یادر درون نظام ه

 طيشوند البتره شررا   یمعرف یساالر ستهيشا یارهایتوانند به عنوان مع یوجود دارند که م پارامترهااز ارزشها و  یمشخص بیترک

تروان گفرت    یکره مر   گونره ای قرار داده بره   ریرا تحت تاث ارهایمع نيا یهر کشور یاقتصاد یو حت یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع

شروند.   يیمختلف به صورت جداگانه شناسرا  یارهایمعتا  ردیمطالعه صورت گ یبه صورت مورد ديبا ارهایمع نيا يیجهت شناسا

 .گیردمورد توجه قرار می  کشور و داخل ژوه  های شايسته ساالری در خارجلذا در ادامه تجربه ها و پ

کره   6003در گرزارش خرود در سرال     - یوابسته به شرورای اقتصرادی اجتمراع    -سازمان ملل  3کمیته خبرگان مديريت دولتی

حاصل مطالعات، بررسی ها و نشستهای مکرر اين کمیته بود، رويکرد نظاممندی را در رابطه با کارکردهای شايسته سراالری، بره   

 :شرح زير اعالم نمود

ات سازمانهای دولتی و عامل اصالحات و نوسازی مديريت آنها هستند. دان ، مهارتهرا، ارزشرها و نگرشرهای    کارکنان، خون حی»

مستخدمین دولت نیز به مثابه قلب عملکرد دولت است. تجديد حیات مديريت دولتی بايد بر اساس يک ديدگاه کل نگرانه مرورد  

ت عملکرد يک سازمان نیست. طرح های عملکرد و توسرعه منرابع انسرانی    نظر قرار گیرد. برای نمونه آموزش افراد جدا از انتظارا

کارکنان نیز جدا از اهداف و مقاصد استخدامی سازمان نبوده و اهداف و ساختار سازمانی نیز بی ارتباط برا درک چرارچوب خرط    

رج از خط مشی های حکومرت  مشی و توجه به شهروندان آن سازمان نیست. از سوی ديگر، اهداف يک سازمان نیز نمی تواند خا

 «.و ملت و چارچوب کالن اقتصادی اجتماعی تعیین شود

                                                 

1 - Micheal Young 
2 Foster 

3 - United Nations Committee of Experts on Public Administration (UNCEPA) 
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انجام يافته، بره   (6000) 1که توسط پیترسون، ساپورتا و سديل« شايسته ساالری و شبکه های اجتماعی»ای با عنوان  هدر مطالع

زمانهای با اندازه متوسط و برا تکنولروژی براال    بر فرايند جذب و بکارگیری در سا 6تحلیل تاثیر جنس، نژاد و شبکه های اجتماعی

 (.6000پرداخته شده است )پیترسون و ديگران، 

( به دسرت آمرد. منظرور از شربکه     1529-1551ساله ) 10هزار متقاضی شغل در يک دوره  39اطالعات تحقیق مذکور از حدود 

الع رسانی در زمینه های شرغلی بروده اسرت. ايرن     های اجتماعی در تحقیق مذکور، شبکه های پرسنلی، اداره های کاريابی و اط

موارد، مبهم و غیرر شرفافند. شربکه هرای مرذکور فرراهم        شبکه ها اشکال متفاوتی دارند که اغلب به هم بافته بوده و در پاره ای

 آورنده اطالعاتی درباره فرصتهای شغلی برای جويندگان شغل و چشم اندازهای آينده استخدامی کارفرمايان هستند.

 1به بررسی مراقبت از نظرام شايسرتگی ايراالت متحرده    « 3شايستگی، مديريت و صالحیت بی طرفی»در مقاله تحقیقی با عنوان 

 (.111، ص6000، 2و دورنت 9رداخته شده است )وستپ 1553تا  1522بین سالهای 

بستگی دارد. يکری پاسرخگويی حزبری و    بر اساس مطالعات انجام يافته سرنوشت شايستگی حداقل به تاثیر و نفوذ دو جريان      

ديگری قربانی شدن شايستگی به دلیل عاليق و امتیازات مرديريتی در سرطوح نهرادی و سرازمانها. تحقیرق مرذکور بره صرورت         

اکتشافی هر دو اين تاثیرات را در درون دولت فدرال آمريکا مورد ارزيابی قرار داده است. و نتايج آن به صورت مختصرر بره شررح    

 ی باشد:زير م

برخی مشکالت و مسائل مرتبط با حقوق و امتیازات کارکنان، ريشه در مشکالت روشها و رويه های پیچیده، در ايرن   -

 زمینه دارد و می تواند اهداف سازمان را )که شايستگی را نیز شامل می شود( تحت الشعاع قرار دهد.

انی باعث تحول می گردد که به کراه  يکنرواختی و   مقررات زدايی )به مفهوم کاه  يا اصالح قوانین و مقررات( زم -

 يا اثربخشی و انعطاف قوانین مراقبت از اصول شايستگی منجر شده و در راستای اهداف نهادها و سازمانها باشد.

فرهنگ های جاری که با شايستگی سازگار و موافق نیست، ممکن است به وسیله منابع قدرت غیرمتمرکرز، تقويرت    -

 ف جهت اهداف سازمان يا نیازهای وظیفه ای و قانونی قرار گیرد.شود و يا در خال

میان دستیابی به خواسته های کارکنان و مديران، تعادلی منعطف برقرار است. آنچه مهم است، فهم شرايط برقرراری   -

 اين تعادل و درک چگونگی برهم خوردن آن است.

از  می باشد، به ديدگاههای آمريکايی ها نسبت بره شايسرته سراالری    3در تحقیقی که حاصل انجام رساله دکتری ريچارد النگوريا

ی شايسته ساالری حمايرت مری   (. اينکه آمريکايی ها چه میزان از ايده ها6002بعد عدالت توزيعی پرداخته شده است )النگوريا، 

 کنند، پرس  اصلی تحقیق مذکور بوده است.

عقیده دارند اياالت متحده، به ايرده آل هرای شايسرته سراالرانه دسرت نیافتره       بر اساس نتايج اين تحقیق، بیشتر آمريکايی ها    

است. يافته ها، هم چنین نشان داد که ديدگاه های آنان دو جنبه دارد؛ از يک سو، آنهرا عقیرده دارنرد هروش، زيرکری و سرخت       

ار گرفت کره ثرروت مروروثی، پرداخرت     کوشی بايد مورد پاداش و قدردانی قرار گیرد و از سوی ديگر، اين عقیده مورد حمايت قر

 ارشديت، توزيع فرصتهای تحصیلی از طريق بازار و مانند آن نیز، در شايسته ساالری اثرگذار است.

 ینظامها قیو تطب سهيبه مقا« منتخب یساالر در کشورها ستهينظام شا یقیتطب یابيارز»ها تحت عنوان  یبررس نياز ا یکيدر 

 نير در ا. (36، ص1321 ،یو سرهراب  یو ژاپن پرداخته شده است )لطف یکره جنوب کا،ينگلستان، آمرا یساالر در کشورها ستهيشا

در انتخابهرا؛ و سرازمان کرار     یاصرل  یهرا  یسرتگ يو شا یساالر ستهياصول شا ؛یهمچون ساختار حکومت یپژوه  ابعاد و عوامل

قررار گرفتره    سره يو مقا یمذکور، مورد بررسر  یشورها(، در کیساالر ستهينظام شا یریگیساالر )مرجع پ ستهي)ساختار( نظام شا

 یشرفاف معرفر   یسراالر  سرته يشا یاز نظرام هرا   يیمطالعه، هر چهار کشور، نمونه هرا  نيا یریگ جهیو نت یاند؛ که در جمع بند

 نییر آنهرا تع  نیرا به عنوان مسئول مراقبت و تضرم  یخود را وضع کرده و سازمان مشخص یساالر ستهياصول شا ک،يشدند. هر 

 یکشرورها  انیر سراالر، م  سرته ينظرام شا  یاجرا زمان ریتقدم و تاخ -و به تبع آن  - یفرهنگ یها نهیکرده اند. البته در مورد زم

 ،یو سرهراب  یترر اسرت)لطف   یطروالن  شررو یپ یدر کشرورها  یساالر ستهيشا خچهيکه تار یوجود دارد؛ به نحو يیمذکور تفاوتها

 (.23، ص1321

                                                 
1 - Peterson, Saporta & Sediel 

2 - Social Networks 

3 - Neutral Competence 

4 - Merit System Protection Board (MSPB) 
5 West 

6 Durant 
7 Richard Longoria 
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ابعاد و ترکیب شايسرته سراالری را بره شرکل      "تاثیر شايسته ساالری بر بهره وری"مقاله خود با عنوان وهشگران ديگری در پژ  

 شماره زير ترسیم نموده و آن را فرايند هفت مرحله ای شايسته ساالری نام نهاده اند:

 نمودار فرايند هفت مرحله ای شايسته ساالری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (633، ص 1321اطبائی، )منبع: انصاری و طب 

 روش تحقیق:

ز آنجايی که در تحقیقات توصریفی  ا .می باشد 3توصیفی صورت به و 6تطبیقی مطالعه روش با 1کاربردی ای مطالعه پژوه ، اين

می توان ويژگی های جامعه مورد مطالعه را از طريق پیماي  ارزيابی نمود، تحقیق حاضر يک تحقیق توصیفی از نروع پیمايشری   

رزيرابی تطبیقری نظرام    اای است که طی آن مفاد کترب  در واقع، پژوه  حاضر از نوع تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه .است

ساالری در نظام اداری ايرران و ارايره راهکارهرای اجرايری     بررسی وضعیت موجود شايسته، در کشورهای منتخب یساالرشايسته

هرای انتخراب و اسرتخدام کارکنران در کشرورهای      مطالعره تطبیقری روش  و  يرانررسی شايسته ساالری در نظام اداری ا، ببهبود

 مورد پژوه  قرار گرفته است. مختلف

 یافته ها پژوهش

 کشور ایاالت متحده امریکا

تررين کشرور   و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع کشور پر جمعیت دنیاومین آمريکا س

قردرت خريرد جهران،     ٪15میلیرارد دالر در سرال و    13٬000بری  از   تولید ناخرالص داخلری  شود. آمريکا با جهان شناخته می

ترين محصوالت تولیدی آمريکرا مرواد شریمیايی، تولیردات نفتری،      بزرگ جهان را دارا است.بزرگترين اقتصاد در میان کشورهای 

آمريکرا   فوالد، خودرو، تولیدات صنايع هوايی، ارتباطات، الکترونیک، تولیدات غذايی و مصرفی، و صنايع معدن و چروب هسرتند.  

در جهران، رتبره    ایانررژی هسرته  ، و انررژی برادی  ، تولیرد  ذغال سنگهای ، ذخیرهنفت  ، ظرفیت پااليبرقهمچنین در تولید 

 نخست را دارد.

 آمریکا از نظر استخدام و نظام شایسته ساالری

نخستین گام در ايجاد يک شالوده استخدامی بی طرف و به دور از جانبداری حزبری  است.  طرفانه بی یاستخداماستخدام آمريکا 

مریالدی برداشرته    1223در سرال  (CSC) و سیاسی در سریرسرتم فدرال آمريکا، توسط کمیسیون استخدام کشوری اين کشور

ز حزب اقلیت در کنار دو نفر از حرزب اکثريرت   شد. برای تضمین عملی استخدام بی طرفانه، کمیسیون مذکور با حضور يک نفر ا

مراقب است تا سیاست های استخدامی و خط مشی هرای اتخراذ    تشکیل می شود. در اين کرمریرسریرون، نرماينده حزب اقلیت

در حال حاضرر، اداره امرور اسرتخدامی دولرت فردرال از       .شده به سوی استخدام جانبدارانه و تبعیض آمیز حزبی میل پیدا نکند

برگزار می شود، اقدام به جذب نیروهای مورد نیاز خود مری کنرد.   (OPM)طريق امتحان ورودی که توسط اداره مديريت پرسنل

                                                 
1 Applied Research 
2 Comparative 
3 Descriptive Study 

 درون سازماني برون سازماني

 فرهنگ

شايسته 
 پنداري

شايسته 
 خواهي

 جذب و نگهداري نگهداري و ارتقا

شايسته 
 داري

 

شايسته 
 پروري

شايسته 
 گماري

شايسته 
 گزيني

شايسته 
 يابي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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شیوه ديگر استخدام در آمريکا، انتصاب به صورت مشخص و معین است که در مورد کرارآموزان و افررادی کره مردارج تحصریلی      

سیسرتم اجتمراعی    ا دارای تجربه کافی در اين زمینه می باشند، اجرا مری شرود.  مورد نیاز برای تصدی امری را طی کرده اند و ي

 "قردرت "است. در ايرن سیسرتم اسرتعداد و صرالحیت عادالنره جرای خرود را بره          "شايسته ساالری"سیستم ارزشمند ، آمريکا

 جه بهتری خواهد ديد.دهند. در اين حالت هر کس بیشتر به حال و آينده خود ارزش بگذارد و بیشتر زحمت بکشد نتیمی

 و روش استخدام قانون کار آمریکا از نظر 

  .شرود  اسرتفاده مری   افرراد  گرزين   برای که است روشی معمولترين و مهمترين معرف ها به مراجعه آمريکا، متحده اياالت در

 حرال،  شرح شده، ندیب غیرساختار های مصاحبه مخدر، مواد آزمايشهای شده، ساختاربندی های مصاحبه ترتیب به آن بدنبال

 .شوند می استفاده افراد .(درگزين  .. و توانايی )شخصیت، روانشناسی های مصاحبه و ارزيابی مراکز از استفاده

 جنرگ  نظامیران  پزشرکی  امرور  مرکرز  در شرود استفاده می رفتاری رويدادهای در آن از که شايستگی بر مصاحبه مبتنی نمونه

 .شودديده می فلوريدا ايالت در ويل گینز در زموده امريکايیآ

 آمریکا از نظرآموزش

دانشرگاه در سرتاسرر کشرور     1٬000دانشرجو در   120٬000در اواخر قرن نوزدهم میالدی در اياالت متحده آمريکرا نزديرک بره    

بطور نمونه( قبل از تاسیس ايرالتی کره در    دانشگاه تنسیمشغول به تحصیل بودند. برخی از موسسات دانشگاهی آمريکا )همانند 

 آن واقع بودند تاسیس شدند.

کنرد. ايراالت   اخرت مری  ای و متوسطه در اياالت متحده را اکثراً دولت پردامروزه هزينه ی آموزش و تحصیالت در سطوح مدرسه

دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالی تقريباً امکان تحصریالت در سرطوح آمروزش عرالی را بررای       9٬200متحده با داشتن قريب به 

انرد  های تحصیلی، از اقسام راههايیهای بالعوض، و انواع بورسهزينه بهره، کمکهای کماست. وامتمامی افراد جامعه فراهم کرده

 93٬319داشرتن بری  از    برا  اوهرايو  دانشرگاه ايرالتی  کننرد. در ايرن میران    های خود میان اقدام به پرداخت شهريهکه دانشجوي

 شود.ترين دانشگاه آمريکا محسوب میدانشجو در يک پرديس، پرجمعیت

 کشور امریکا در یک نگاه      

 آمريکا عوامل مورد بررسی
 فدرال ی مشروطه جمهوری نوع حکومت

 شورای امنیت سازمان مللعضو ثابت  عضويت

 (نمايندگان مجلس) سفلی مجلس -)سنا(علیا مجلس:  کنگره پارلمان

 حزب جمهوری خواهانيا  حزب دموکرات نق  احزاب

سررازمان کررار نظررام  

 شايسته ساالر

  (MSPB)هیات حفاظت از سیستم شايسته ساالری -6 (OPM)دفتر مديريت پرسنل -1

  (SES)ايیهیات عالی خدمات اجر -3 

اصررررول شايسررررته  

ساالری و شايسرتگی  

 های اصلی

 به کارگیری افراد با صالحیت، با اطالع رسانی مناسب و رعايت فرصت های برابر؛ -1

 عدالت و برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، دين، سن، معلولیت و جنسیت؛ -6

 پرداخت برابر برای کار برابر؛ -3

 توجه به کارايی و اثربخشی؛ -1

 تالش برای دستیابی به عملکرد استاندارد افراد؛ -9

 آموزش مناسب کارکنان؛ -2

 حمايت و حفاظت از کارکنان در مقابل تصمیم های احساسی و مغرضانه، قانون شکنی ها، سوء مديريت و ... -3

 تباط.شايستگی های اصلی: رهبری تغییر، رهبری افراد، نتیجه گرايی، شم تجارت و ايجاد همبستگی و ار -2

ايالت دارد که هر کدام از آنها بنا بر سرامانه فردرالی حراکم، دارای سرطح برااليی از خرودگردانی        90کشور آمريکا  تقسیمات کشوری

 هستند

 باشد.می کشور سکوالرکا به طور رسمی يک آمري مذهب

 منبع: يافته های پژوه 

 انگلستان کشور

انگلستان به همراه اسکاتلند، ويلز و ايرلند شمالی کشور پادشاهی متحد بريتانیای کبیرر و ايرلنرد شرمالی را تشرکیل مری دهرد.       

ريتانیا زير کشت هستند، و اگرچه عده کمی از جمعیت ايرن  درصد زمینهای ب %32 اقتصاد انگلیس در جهان رتبه چهارم را دارد.

صنايع بريتانیرا   شوند.کشور به کشاورزی مشغول هستند، اما تولیدات آنها، عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، به خارج نیز صادر می

 .استشديداً به واردات مواد خام وابسته است. اين کشور از لحاظ تولید نفت )از دريای شمال( خودکف

 انگلیس ساالرسازمان کار نظام شایسته 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%81%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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   (OCPA)دفتر عالی انتصابات عمومی -1

به منظور افزاي  اعتمراد عمرومی ايجراد شرد.      1559اين دفتر در سال -( OCPAدفتر کمیسیون انتصابات در  بخ  عمومی )

ای تقرار و پیگیرری ضروابط حرفره   باشرد. ايرن دفترر مسرئول اسر     انجام انتصابات به صورت مستقل میهدف از تشکیل اين دفتر 

 باشد.  انتصابات در بدنه دستگاههای اجرايی، به منظور حفظ اصول شايسته ساالری می

   (OCPAاصول حاکم بر )
 باشدمسئولیت نهايی انتصابات بر عهده وزراء می: مسئولیت وزيران  -1

سانی مناسب بره افررادی کره    رهمه انتصابات در بخ  دولتی براساس اصول شايستگی و با اطالع :شايستگی -2

 بايد صورت گیرد. متناسب با شغل مورد نیاز را دارا هستند، های فردی،توانايی، تجربه و ويژگی

انتصراب را مرورد   قبل از اينکه يک گروه متخصص شامل يک ارزياب مستقل،  :طرفانهبررسی و موشکافی بی  -3

 شود.  بررسی و موشکافی قرار دهند، کسی منصوب نمی

 های برابر را برای همه افراد رعايت نمايند.  سازمانها موظفند اصول فرصت :های برابر صتفر -4

افراد منصوب شده بايد اصول و ارزشهای حاکم برر دسرتگاههای دولتری را بره طرور      : پاکدامنی و امانت داری -5

 جامع و کامل رعايت نمايند.  

انتصاب لحاظ گردد. فراينرد انتصراب بايرد شرفاف و      اصول دولت باز، بايستی در فرايند: شفافیت و باز بودن   -6

 روشن بوده و همچنین اطالعات مربوط به انتصاب در دسترس باشد.   

اندازه و میزان مسرئولیت در هرر پسرت ،   بدين معنی که براساس طبیعت، : ” اصل تناسب“انتصابات براساس  -7

  فرايند انتصاب خاص آن وجود داشته باشد.

   (OCSC)میکمیسیون خدمات عمو 

 تقريبراً  مراجعه خواست، فرم در فرم مصاحبه، کالسیک روش سه دهد می نشان گرفته صورت انگلستان کشور در که تحقیقاتی

 دانشگاه هرا  کارکنان است. اضافه شده آن به نیز جديدتری روش های اما .شود می برده کار به نیز کشور اين در و جهانی است

 و شوند می استخدام و جذب ، مصاحبه و و معرفها منابع از استفاده کار، درخواست فرم مانند ايیروش ه با همچنان بريتانیا در

 کالسریک  روش سه بر عالوه دانشگاه ها بیشتر به هرحال اما می گردد.  استفاده ندرت به ارزيابی مراکز روانشناسی آزمونهای از

 .است دارای ارزش هايی که کنند می استفاده ديگری روش از

 انگلستان از نظرآموزش

       در انگلستان دولت هی  دخالتی در اداره مدارس،استخدام معلمین و تهیه کتابهای درسری نردارد. و ايرن امرور تحرت

 اداره سازمان مرکزی آموزش و علوم است که تحت رياست يک وزير که در برابر پارلمان مسئول است می باشد.

  دارد. می باشد. مدارس غیر انتفاعی نیز وجودآموزش تا پايان دبیرستان اجباری و مجانی 

 .دانشگاهها نیز مستقل از دولت هستند 

        جوانانی که به دانشگاه راه نیابند می توانند به کالج های فنی و حرفه ای کره برخری هرم سرطح دانشرگاهها هسرتند

 بروند.

 .به دانشجويان ماهیانه با توجه به درآمد خانوادگی کمک هزينه پرداخت می گردد  

  برای کمک به افرادی که موفق به ورود به دانشگاهها نشده انرد دانشرگاه آزاد تاسریس گرديرد کره برا        1531در سال

استفاده از راديو و تلويزيون و جلسات سخنرانی برنامه های درسی خود را ارائه می کنند و مدارکی هم سطح با ديگرر  

  دانشگاهها اعطاء می نمايند.
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 هانگلستان در یک نگا

 انگلستان عوامل مورد بررسی

 پادشاهی مشروطه نوع حکومت

(، پیمان آتالنتیرک شرمالی،   1533(، اتحاديه اروپا) از سال  1519عضوسازمان ملل متحد) از سال  عضويت

 گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کنفرانس امنیت همکاری در اروپا، شورای اروپا

عنصر يعنی ملکره،مجلس لردهرا و مجلرس     3ن مرجع قانون گذاری و متشکل از پارلمان عالی تري پارلمان

 مستقل از يکديگرند 3نمايندگان است که اين 

 –طبقاتی)مانند حرزب کرارگر( و نرژادی     دسته اند: 6از نقطه نظر پايگاه اجتماعی احزاب انگلیس  نق  احزاب

 (قومی )مانند حزب ملی اسکاتلند

 د از:  احزاب عمده سیاسی عبارتن

حزب محافظه کرار.حزب کرارگر. حرزب لیبررال دمروکرات. احرزاب محلری از جملره حرزب ملری            

 اسکاتلند. پاليد کیمرو )حزب ملی گرای ويلز(. حزب اتحادگرايان آلستر. 

 حزب اتحادگرای دموکراتیک. حزب سوسیال دموکرات و کارگر )ايرلند شمالی(.

سازمان کار نظام شايسرته  

 ساالر

 (OCSC)کمیسیون خدمات عمومی -6 (OCPA)لی انتصابات عمومیدفتر عا -1

اصول شايسرته سراالری و   

 شايستگی های اصلی

 استخدام افراد پس از گذراندن آزمون ورودی؛ -1

 مسئولیت نهايی انتصابات بر عهده وزرا؛ -6

 همه انتصاب ها با اطالع رسانی و رعايت اصول شايسته ساالری؛ -3

 اب ها توسط يک گروه متخصص با يک ارزياب مستقل؛بررسی قبل از انتص -1

 رعايت اصول و ارزش های حاکم بر دستگاههای دولتی توسط افراد منصوب؛ -9

 شفاف بودن فرآيند انتصابها و در دسترس بودن اطالعات مربوط؛ -2

معیارهای شايستگی در بخ  دولتی؛ رهبری، تفکر و برنامه ريزی استراتژيک، نتیجره گرايری،    -3

مديريت افراد، ارتباطات، مرديريت منرابع مرالی، اثربخشری فرردی، هروش و خالقیرت و قضراوت،         

 صالحیت های تخصصی.

 است.شهرستان تشکیل شده 362استان و  12ناحیه،  5کشور انگلستان از  تقسیمات کشوری

 ايالرت  1براساس آخرين تقسیمات کشوری پادشاهی متحرد بريتانیرای کبیرر و ايرلنرد شرمالی از      

 انگلستان، اسکاتلند، ويلزو ايرلند شمالی تشکیل شده است.  

 مرکز عمده شهری و لندن بزرگ تشکیل شده است. 2بخ ،  35ايالت انگلند از 

 بخ  تقسیم شده است. 2ايالت ويلز به 

 شورای جزايری تشکیل شده است. 3ناحیه و  5ايالت اسکاتلند از 

 ت.بخ  تقسیم شده اس 2ايالت ايرلند شمالی به

 )انگلیکن(، کاتولیک رومی مسیحی مذهب

 منبع: يافته های پژوه 

 کشور ایران

اسرت برا    اقتصاد در حال گذاريک  ايراناقتصاد با نام رسمی جمهوری اسالمی ايران  می باشد.  آريايیانزمین ايران ، به معنی سر

صرادرات نفرت و    ی صادرات ايران شديداً بر پايره . شودکز را شامل میاز اقتصاد متمر ٪90يک بخ  عمومی بزرگ که تخمینی 

منحصر به فررد در مرورد اقتصراد     ی نکته. استدرآمد دولت را شامل شده ٪20اين صادرات  6010که در سال ( ٪20گاز است )

 و جهران  نفرت  ذخراير  ٪11 .  ايرران شودبودجه را شامل می ٪30ايران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که 

 .است جهان نفت کننده تولید چهارمین و اپک کننده صادر دومین ايران. دارد اختیار در را جهان گاز ذخاير 12٪

 ايران از نظر استخدام و نظام شايسته ساالری

 قانون مدیریت خدمات کشوری  

 تم از قانون مديريت خدمات کشوری ؛ انتصاب و ارتقاء شغلیفصل هش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://ghamarihosen.blogfa.com/post-12.aspx
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انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان بايد با رعايت شرايط تحصیلی و تجربری الزم و پرس از احرراز شايسرتگی و عملکررد       - 93ماده 

 موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. 

خدمت مديران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زيرر را انجرام    به منظور استقرار نظام شايستگی و ايجاد ثبات در - 91ماده 

 دهند: 

ای، شرايط تخصصی الزم در تعیرین نمروده ترا افرراد از مسریر ارتقرا        در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدريت حرفه -الف

داشته باشد، با برگزاری امتحانرات تخصصری   شغلی به مراتب باالتر ارتقاء يابند. در مواردی که از اين طريق امکان انتخاب وجود ن

 پذيرد.  الزم، انتخاب صورت می

ای از افرراد شايسرته )برا رعايرت     درصرد سرمتهای مرديريت حرفره     19توانند برای حداکثر پانزده درصد دستگاههای اجرائی می

 اده نمايند.  تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتی( خارج از دستگاه استف

اين قانون بدون الزام به رعايت مسریر ارتقراء شرغلی از     31عزل و نصب متصديان پستهای مديريت سیاسی )مذکور در ماده  -ب

 باشد(.  اختیارات مقامات باالتر می

از مردت  باشد و تمديد آن بالمانع اسرت. تغییرر سرمت افرراد قبرل      ای چهار ساله میدوره خدمت در پستهای مديريت حرفه -ج

 باشد.  رسد امکانپذير میای که با پیشنهاد سازمان به تصويب هیات وزيران میمذکور براساس آئین نامه

در اجراء اين ماده مجموعه شرکتهای زير مجموعه يک شرکت مرادر تخصصری بررای انتصراب مرديران يرک دسرتگاه         -1تبصره 

 گردد. اجرائی تلقی می

( 31اجرائی، يکی از پستهای معاونین مقامات اجرائری مرذکور در بنردهای )د( و )ه( مراده )    در هر يک از دستگاههای  -6تبصره 

ای است که با پیشرنهاد سرازمان بره تصرويب هیرات      گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامهاين قانون ثابت تلقی می

 رسد.  وزيران می

غلی را با توجه به امتیازات مربوطره در فضرای رقرابتی بررای کلیره      دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقا  مسیر ش -3تبصره 

 کارمندان فراهم نمايند.  

 گردنررد. ای تلقرری مرری ايررن قررانون مررديران سیاسرری و بقیرره مررديران حرفرره      31مررديران مررذکور در مرراده    -1تبصررره 

رايط احراز پستهای مرديريت نسربت   های انسانی و شناسايی افراد واجد شسازمان مکلف است به منظور حفظ سرمايه - 99ماده 

 به ايجاد بانک اطالعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذی ربط اقدام نمايد.  

های اجرائی موثری را برای آموزش مديران متناسب با وظرايف و نقشرهای مرورد    ها و سامانهسازمان موظف است برنامه -92ماده 

هرای ذی ربرط   شور تنظیم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طری دوره انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی ک

 باشد.  می

ای و نحوه ارتقاء مسریر شرغلی برا    ت حرفهيو عمومی پستهای مدير دستور العمل اجرائی اين فصل و شرايط تخصصی - 93ماده 

 پیشنهاد سازمان  

 

 

 

 نظام شایسته ساالری در ایران 

قانون برنامه چهارم توسعه، از سروی سرازمان    111ماده در راستای اجرای ماده 5حه شايسته ساالری مشتمل بر در کشورمان الي

ارائه شده است که اين اليحره اهرداف زيرر را    1321مديريت و برنامه ريزی برای طی مراحل قانونی به هیات وزيران در مرداد ماه 

 دنبال می کند:

   استقرارنظام شايسته ساالری 

 د ثبات در خدمات مديران  ايجا 

   رعايت عدالت در انتصابها 

   کاه  تاثیر تغیرات سیاسی در انتخاب و انتصاب مديران 

  نظام اداری شايسته ساالر در ايران

  نظام مطلوب انتخاب، انتصاب و تغییر مديران جمهوری اسالمی ايران

  در سطح مديران حرکت به سوی نظام شايسته ساالری در تمامی سطوح ، خصوصاً: 1آرمان

                                                 
1 vision   

www.sid.ir
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  طراحی و استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران شايسته دولت: 1ماموريت

  :6اهداف راهبردی

 ايجاد نظام مبتنی بر شايسته ساالری بر اساس شايستگی های افراد و ويژگی های شغلی  

 حرکت بسوی نظام انتخاب و انتصاب بصورت جامع و گسترده در تمامی سطوح  

 است گذاری و غیر متمرکز نمودن فرايند اجرايی انتخاب و انتصابتمرکز در سی  

 شفافیت و پاسخگويی در برابر انتصابات انجام شده  

  ثبات در مديريت های اثربخ  

 جلوگیری از سیاسی شدن انتصابات  

 اقدامات و تمهیدات قانونی صورت گرفته:

 11/1/1326مورخ  1162/1501به شماره  الی تصويب ضوابط انتخاب،انتصاب و تغییر مديران توسط شورايع-1

 13/2/1326مورخ  113913/1201تهیه دستورالعمل اجرايی ضوابط انتخاب،انتصاب و تغییر مديران به شماره  -6

 برنامه چهارم )در دست تصويب( 111تهیه اليحه شايسته ساالری بر اساس ماده  -3

 کرد ساالنه دستگاهها و پیگیری اجرای ضوابط ياد شده  وارد نمودن موضوع شايسته ساالری در ارزيابی عم -1

 ايران اسالمی جمهوری کشور در گزين  و جذب

 گیرد: می انجام مرحله دو در ايران اسالمی جمهوری نظام در انسانی نیروی استخدام و گزين  انتخاب،

  تخصصی و علمی ارزيابی مرحلة -1

 فرهنگی و ارزشی معیارهای برمبنای ارزيابی مرحلة  -6

معیارهرای   و ضروابط  ذکرر  .گیررد  مری  صرورت  گزينشها سوی از دوم مرحلة و دستگاهها انسانی منابع توسط ادارات اول مرحلة

 دارد. گزين  مقررات و قوانین در ريشه که گزينشی

 

را  1396ترا   1319( نمونه هايی از آزمون های استخدامی در ايران را برای ورود به خدمات دولتی بین سرالهای  1326ساعتچی)

 ذکر می کند:

 آزمون های توانايی ذهنی 

 آزمون های استعداد 

 آزمون های مهارت 

 آزمون های اطالعات عمومی برای سطوح مختلف 

   آزمون های معلومات 

 آزمون های مديريت وسرپرستی 

 ایران از نظرآموزش

  شکل گرفته است.   هجری خورشیدی 11سده ساختار آموزشی نوين و امروزی ايران در 

 رقرم خرورد. در    امیرر کبیرر  در تهران و به همرت   دارالفنونیس مدرسه شروع آموزش به نحوه مدرن در ايران با تأس

، خانرضا قلیدارالفنون علوم فنی، علوم طبیعی و همچنین کمی علوم انسانی توسط اساتید خارجی، و تحت نظارت 

 فارسی شد.های اروپايی به شد. تأسیس اين مدرسه باعث ترجمه آثار مختلفی از زبانتدريس می

  سالگی( به صورت کنونی آغراز   12تا  2) مدرسهشکل گیری سازمان آموزشی ايران در سطح  پهلویاز اوايل حکومت

 شد و تغییرات بسیاری را تا به امروز به خود ديده است.

  وزارت علروم، تحقیقرات و   است و در حال حاضر زير نظرر   آموزش و پرورش در ايرانآموزش عالی در ايران بخشی از

)برای علوم مربروط بره درمران و بهداشرت( اداره و سرازماندهی       وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکیو  فناوری

 شود.می

                                                 

1 mission 
2 strategy    

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
www.sid.ir
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    کارشناسری ، کراردانی هرای دانشرگاهی منتهری بره مردارک      آموزش عالی در حال حاضر در ايرران، شرامل آمروزش ،

دانشگاه و موسسه آمروزش عرالی در ايرران در حرال فعالیرت       100است. امروزه قريب به  دکتریو  کارشناسی ارشد

 است.

 منبع: يافته های پژوه                                ایران از یک نگاه                         

 کشور ايران عوامل مورد بررسی
 اسالمی مهوریج نوع حکومت

 است. همچنرین در سرازمان کشرورهای صرادر کننرده ی نفرت       سازمان ملل متحدکشور عضو  156ايران يکی از  عضويت

 نیز عضويّت دارد. سازمان اکو، جنب  عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسالمی، )اوپک(

 شورای نگهبانو  مجلس شورای اسالمیقوه مقننه جمهوری اسالمی ايران دو بخشی است  پارلمان

 «چپ»و  «راست»جناح دو  نق  احزاب

سرررازمان کرررار نظرررام  

 شايسته ساالر

 انسانی سرمايه و  شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت

 قانون مديريت خدمات کشوری  

اصول شايسته ساالری و 

 شايستگی های اصلی

 شرايط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

رسمی و برای متخصصین بامردرک   و حداکثر چهل سال برای استخدامداشتن حداقل سن بیست سال تمام -الف 

 سال .  تحصیلی دکتری چهل و پنج

 .داشتن تابعیت ايران -ب 

 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی برای مردان -ج 

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. -د 

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر. -هر

ارک همتراز)برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرايط احراز آنهرا  دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و يا مد -و 

 ( .بینی شده استپی 

 برا  کره  اینامه آئین براساس شوندمی  که استخدامداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کاری -ز 

 . رسدمی وزيران هیأت تصويب به سازمان پیشنهاد

 يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.  اعتقاد به دين مبین اسالم -ح 

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران. -ط 

 نمايندکه شرايط ورود به استخدام رسمی را کسب میکسانی

 در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

کرار، خالقیرت، نروآوری، روحیره     ز لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی(، کراردانی، عالقره بره   حصول اطمینان ا -الف 

خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداری از طريرق کسرب امتیراز الزم برا تشرخیص کمیتره تخصصری تعیرین         

 صالحیت کارمندان رسمی.

 طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز الزم . -ب 

 تأيید گزين . -ج 

 استان تشکیل شده است 31ايران از  ات کشوریتقسیم

 و پیروان ساير اديان هستند. بهائی، يهودی، زرتشتی، مسیحی ٪6و  سنی ٪5، شیعه ٪25از جمعیت ايران،  مذهب

 های کشورها و بررسی تطبیقی آنهاتحلیل داده

هرا؛ و   در انتخراب  یاصرل  یهرا  یسرتگ يو شا یسراالر  سرته ياصرول شا  ؛یحکومت همچون ساختار یپژوه  ابعاد و عوامل نيدر ا

 سره يو مقا یمذکور، مرورد بررسر   ی(، در کشورهایساالر ستهينظام شا یریگیساالر )مرجع پ ستهيسازمان کار )ساختار( نظام شا

شرفاف   یسراالر  سرته يشا یظرام هرا  از ن يیکشور، نمونه هاسه مطالعه، هر  نيا یریگ جهیو نت یقرار گرفته اند؛ که در جمع بند

 شدند.   یمعرف

کررده   نیری آنهرا تع  نیرا به عنوان مسئول مراقبت و تضرم  یخود را وضع کرده و سازمان مشخص یساالر ستهياصول شا ک،يهر 

کور مرذ  یکشرورها  انیر ساالر، م ستهينظام شا یاجرا زمان ریتقدم و تاخ -و به تبع آن  - یفرهنگ یها نهیاند. البته در مورد زم

 .وجود دارد يیتفاوتها

 شده است. انیب قیتحق نياکشور در  3تطبیقی  جيبه صورت خالصه نتا زيردر جدول 

 مقايسه عوامل شايسته ساالری در چند کشور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%DA%86%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%DA%86%D9%BE
http://ghamarihosen.blogfa.com/post-12.aspx
http://ghamarihosen.blogfa.com/post-12.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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 منبع: يافته های پژوه 

 ث و نتیجه گیریبح

يک امر پويا و ناپايدار است و متناسب برا تغییررات محریط، شررايط، ارزش هرا، بیرن  هرا و         یساالر ستهياصوالً شايستگی و شا

 اهداف، تغییر می کند.

های دولتی و غیردولتی در بخ  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگری و غیرره اصرول حراکم، تعیرین      در تمام جوامع انسانی با سیستم

 باشد .های عملکرد کارگزاران آن جامعه میهای کالن و شیوهده سیاستکنن

های بررسی به منظور انتخاب کارکنان توانا و شايسته به همین اصرول و  تعیین مراجع رسیدگی به صالحیت افراد، مالکها و حوزه

 .گردد شرايط فرهنگی و اجتماعی، نیازهای جامعه، رشد و پیشرفت اقتصادی و غیره برمی

منابع انسانی شايسته، سرمايه های بنیادی و منشأ هرگونه تحول و نوآوری در سازمان به شمار می روند. بسریاری از کشرورها برا    

وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به دلیل فقدان نیروی انسانی شايسته و کاردان، قادر بره اسرتفاده از ايرن منرابع نمری      

شرفته ای نیز وجود دارند که بدون اتکا بر منابع طبیعی و ثروت فیزيکی، با تکیه بر نیروی انسرانی  باشند. در مقابل کشورهای پی

 در دستیابی به ثروت و رشد و توسعه، موفق ظاهر شده اند.

( به فلسفه ها، خط مشی ها و شیوه هايی مربوط است که افرادی کره بررای سرازمان    HRMبه طور کلی مديريت منابع انسانی )

( بره سرازمان در کسرب اهرداف     HRMی کنند، را تحت تأثیر قرار می دهد. فعالیت های مختلف مديريت منرابع انسرانی )  کار م

( اثرگذار تأثیر مثبت برر رده پرايین   HRMاستراتژيک و دستیابی به مزيت رقابتی پايدار کمک می کند. مديريت منابع انسانی  )

 داخلی و جامعه دارد. مالی سازمان، کارکنان و زندگی افراد در جوامع

در تمام دنیا فرآيند استخدام مشتمل بر دو فعالیت عمده است: به کارگمراری متقاضریان شرغل و گرزين  بهتررين متقاضریان،       

زمانی که فقدان کار باشد فعالیت های استخدام بی  تر حائز اهمیت می شود. انتخراب افرراد مناسرب بررای اسرتخدام از میران       

 ن به بهبود بهره وری و کاه  ترک شغل کمک می کند. تعداد انبوه متقاضیا

                                                 
1 - Public Administration Commite office (OCPA) 

 ايران انگلستان آمريکا مورد بررسی عوامل

ايالت و يک بخر    190جمهوری فدرال ) نوع حکومت

 فدرال(

پادشاهی مشروطه همراه برا نظرام   

پارلمررانی: حزبرری کرره بیشررترين   

کرسی مجلس را به خود اختصاص 

دهد عهده دار رهبری کشور شده و 

رهبر آن حزب نیز به سمت نخست 

 وزير برگزيده می شود.

 اسالمی جمهوری

دارای دو مجلس نمايندگان و سنا )مجلس  ساختار قوه مقننه

عضرو هرر ايالرت دو عضرو بره       100سنا با 

مدت ش  سال که از طرف مردم انتخراب  

می شوند و يک سوم آنها هر دو سال يرک  

بار جايگزين می شوند. مجلس نماينردگان  

عضو که به مدت دو سرال انتخراب    139با 

 ی شوند(م

 239مجلس قانون گرذار عروام برا    

سرال و مجلرس    9عضو برای مدت 

 1عضو برای مردت   1000اعیان با 

 سال.

قوه مقننه جمهوری اسرالمی  

مجلس ايران دو بخشی است 

شررورای و  شررورای اسررالمی

 نگهبان

سررازمان کررار نظررام  

شايسرررته سررراالری  

)مرجع پیگیری نظرام  

 شايسته ساالری(

اداره مديريت کارکنان، شامل يرک نفرر از   

حزب اقلیت و دو نفر از حزب اکثريرت کره   

توسط رئیس جمهوری بررای شر  سرال    

انتخاب می شوند و هئیت حفاظت از نظام 

و اداره مررديريت  MSPBشايسررته سرراالر 

 (OPMپرسنل )

 نظام خدمات کشوری

دفترر کمیسریون انتصرابات بخرر     

بی   –ز کابینه )مستقل ا 1عمومی

انتصاب و مشاغل بخ   16000از 

دولتی را هدايت می کند ( با هدف 

 انتصابات مستقل

قرررانون مرررديريت خررردمات 

 کشوری 

شورای عالی اداری و شرورای  

 سرررمايه و  توسررعه مررديريت

 انسانی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ghamarihosen.blogfa.com/post-12.aspx
http://ghamarihosen.blogfa.com/post-12.aspx
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همانگونه که شرايط احراز مشاغل وحرفه ها با يکديگر متفاوت است،افراد نیز از لحراظ  شايسرتگی هرا، اسرتعدادها، توانرايی هرا،       

ب شرده ترا برنامره ريرزان     عاليق، رغبت ها و ساير ابعاد با يکديگر تفاوت دارند.وجود اين تنوع و گوناگونی در افراد و مشاغل سرب 

نیروی انسانی با مشکالتی در خصوص انتخاب مناسب ترين فرد برای مناسب ترين شغل روبرو شوند. عمده ترين مشکل در ايرن  

 زمینه تصمیم گیری در مورد جذب، استخدام، انتصاب و ارتقاء افراد می باشد که به طور يقین عاری از خطا نخواهد بود.

اد در مشاغل متناسب با توانايی شان، تحول بزرگی را در جوامع پیشرفته صنعتی ايجاد کرده است.زيرا، افرراد  به کار گماردن افر 

 با تالش بسیار کمتر به مهارت های بسیار باالتر دست می يابند

استخدام افرراد   طيساالر را منوط به شرا ستهينظام شا کي یها یژگيتوان و یکه انجام شده است م یبا توجه به مطالعات مختلف

 :صورت خالصه کرد نيبه ا

 یمربوط بررا  یندهايفرآ ريز ريو سا یابيسنج ، ارز ،يیانجام امور، شناسا يیو توانا تیسته ساالر، ظرفينظام شا کي 

 داشته باشد.   د،يرا با تيريمد یبالفعل، بالقوه و مدع رانيجامعه مد

 ها موثر واقع  یزيو برنامه ر هایریگ میدر تصم نکهيضمن ا باشد تا یتيريبانک اطالعات مد یدارا ديبا ینظام نیچن

 یمر  ،یبرنامه راهبررد  کيبانک بر اساس  نيا نیداشته باشد. همچن يیسهم بسزا زین يیو پاسخگو تیشود، در شفاف

  نقر  ه،ير و پا یانیر م ،یعال رانيدر هر سه سطح مد رانيمد رییانتصاب و تغانتخاب،  ؛یساالر ستهيتواند در نظام شا

 .دينما فايا یدیکل

 باشرد، در واقرع، اهرداف هرر سرازمان       يیبراال  تیاهم یدارا ديساالر با ستهينظام شا کيدر  رانيمد گاهيجا نیهمچن

 یدگیر چیاسرت و پ  یتالش گروه کيبه  ازیو به منظور تحقق هدفها ن شوند؛یآن سازمان محسوب م یفلسفه وجود

را  تيريمرد  تیر اهم یو خارج یمختلف داخل یهادر عرصه یطیمح راتییمنابع و تغ تيدر کنار محدود یکار گروه

 .دينمایمشخص م  یاز پ  یب

  وجرود داشرته    دير با رانياطالعات مربوط بره مرد   یريپذو انعطاف یسازبه هنگام تیقابلساالر،  ستهينظام شا کيدر

 باشد.

 متمرکرز نمرودن   ریبه سمت غ د،ينمایم یگذاراستیکه به صورت متمرکز س یحال نیساالر، در ع ستهينظام شا کي

 دينما یانتخاب و انتصاب، حرکت م يیمراحل اجرا

و  (OECD) 1کشور عضو سازمان همکراری اقتصرادی و توسرعه    62در يک بررسی تطبیقی به عمل آمده توسط بانک جهانی از 

اسرتخدام مرورد مطالعره قررار      (، وضعیت نظام اداری و خدمات اين کشورها از نظرر نظرام  CEE) 6کشور اروپای مرکزی و شرقی

گرفت. نکته جالب توجهی که اين بررسی نشان داد، پیرروی ايرن کشرورها از الگروی يکسران در سراختار اسرتخدامی در بخر          

خدمات کشوری و ساير دپارتمان های حکرومتی مری باشرد. از جملره کشرورهای عضرو سرازمان همکراری اقتصرادی و توسرعه           

(OECDاياالت متحده امريکا، ت )    3رکیه و انگلستان به عنوان نمونه کشور اياالت متحده امريکا آزمرون توانرايی ذهنری عمرومی 

(GMA         ( به طور گسترده ای به عنوان شاخص انتخاب کارکنان در ايرن کشرور مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت )سرالگادو و

( يکی از بهترين پری  بینری   GMAی عمومی )(. اخیراً شواهد فزاينده ای از اين که شاخص های توانايی ذهن6006، 1اندرسون

 کننده های عملکرد شغلی و موفقیت در کارآموزی است.

 ،یاثربخشر  ،يیکرارا  ،یدرست کار ،یچون انصاف، صراحت، برابر يیارزش هابا توجه بررسی های به عمل آمده در اين تحقیق،   

کره در   یدهنرد. در صرورت   یمر  لیمتحده را تشک االتيا یالرسا ستهيو ابقا بر اساس عملکرد، مبنا و اصول شا یابيارز ،یریادگي

 ،یبرابر، پاکردامن  یفرصت ها مستقل، یبررس ،یريپذ تیشامل مسئول ،یعموم یانتصاب ها رهيدا یانگلستان چارچوب ارزش ها

 و تناسب است. تیصراحت، شفاف

  شرود.  اسرتفاده مری   افرراد  گرزين   بررای  که است روشی معمولترين و مهمترين معرف ها به مراجعه آمريکا، متحده اياالت در

 حرال،  شرح شده، بندی غیرساختار های مصاحبه مخدر، مواد آزمايشهای شده، ساختاربندی های مصاحبه ترتیب به آن بدنبال

 .شوند می استفاده افراد .(درگزين  .. و توانايی )شخصیت، روانشناسی های مصاحبه و ارزيابی مراکز از استفاده

یا، مقام سلطنت جنبه تشريفاتی و نمادين دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه يا ملکره ايرن کشرور    در بريتان

کنند، اما او عمال دارای اختیارات اجرايی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی نیست و تصمیمات حکومتی، حتی در مرورد  فعالیت می

                                                 
1 -Organization for Economic CO-operation and Development 
2 -Central and Eastern Europe countries 
3 - General Mental Ability 
4 Salgado & Anderson 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

14 

 

طنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه يا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و سراير نهادهرا   های مربوط به خاندان سلبسیاری از موضوع

 .شونداتخاذ و اجرا می

 تقريبراً  مراجعه خواست، فرم در فرم مصاحبه، کالسیک روش سه دهد می نشان گرفته صورت انگلستان کشور در که تحقیقاتی

 دانشگاه هرا  است. کارکنان اضافه شده آن به نیز جديدتری روش های ماا شود. می برده کار به نیز کشور اين در و جهانی است

 و شوند می استخدام و جذب ، مصاحبه و و معرفها منابع از استفاده کار، درخواست فرم مانند روش هايی با همچنان بريتانیا در

 از کالسیک روش سه بر عالوه دانشگاه ها ربیشت به هرحال اما می گردد. استفاده ندرت به ارزيابی مراکز روانشناسی آزمونهای از

 است. دارای ارزش هايی که کنند می استفاده ديگری روش

باشرد  با رعايت شرايط تحصیلی و تجربری الزم  با توجه به قانون خدمات کشوری و انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان بايد در ايران 

 ان صورت گیرد.و پس از احراز شايستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آن

 و جرذب  اصلح بررای  فرد انتخاب امر سیاسی رژيم و اجتماعی نظام نوع هر با کشور هر در که می شود استنباط فوق مباحث از

 هرای  نیررو  بکرارگیری  نتايج مطلروب،  به دستیابی منظور به پذيرد. لذا می انجام ای ويژه حساسیتهای با سازمانها در بکارگیری

 سازمان است. نیاز مورد انسانی نیروی در جذب کارآ و بديهی امريست روز فناوريهای و ها ، رويه بزارا از استفاده و متخصص

 پیشنهادات

هرچه سازمانی منابع انسانی خود را به گونه ای مؤثر تر مديريت کند، آن سازمان موفق تر خواهد بود. پیچیدگی مديريت منرابع  

ايی نمی تواند از پس اين کار برآيد. در عوض، مديران، متخصصران منرابع انسرانی و    انسانی بدان معنا است که هی  فردی به تنه

ساير کارکنان در سازمان بايد در همکاری با يکديگر فعالیت هايی از قبیل انجام برنامه ريزی منابع انسانی، اسرتخدام کارکنران و   

بارة چگونگی جبران خدمات کارکنان به خراطر کارشران را   ارائه آموزش به آن ها انجام ارزيابی های عملکرد و اتخاذ تصمیمات در

 انجام دهند.

و   های شغل در هنگام انتخاب افرراد بررای اسرتخدام و انتصراب بره مشراغل براالتر،       رعايت تناسب استعدادهای فرد با نیازمندی

 از اين رو پیشنهاد می شود: اهمیت بسیاری دارد.  آموزش صحیح و به روز همچنین

 

مختلف افراد متقاضی استخدام و اشتغال بايد با يک چشم نگريسته شوند، بدون توجه به جنسیت ، نرژاد ،  در جوامع  -1

مذهب و ..  و همیشه يک مکانیزم کامالً غیرشخصی مانند آزمون های اسرتخدامی عبرور کننرد، کره برر اسراس آن       

  شوند که استعداد بیشتری برای آن حرفه داشته باشند.کسانی انتخاب می

ما به ابعاد  روحی و فردی کارمند جوامع مختلف توجه شرود و براسراس همران روحیره و شايسرتگی هرای الزم       حت -6

 انتصاب صورت گیرد .
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