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ميزان رد گزينش ،حال فعلي افراد است
امام خمینی(ره)

مقام معظم رهبری
بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند  ،متعهد و شایسته و از
تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای پرهیز شود.
ریاست محترم جمهوری
مروري بر تاريخچه گزينش
مرور مختصري به تاريخچه گزينش در تاريخ بشر؛تاريخ اسالم عصر حاضر و نظام جمهوري اسالمی ايران
-1تاريخ بشر
گزينش در تاريخ بشر از قدمتی طوالنی و حتی به زمان خلقت آدمی باز می گردد  .انسان در مقاطع مختلف زندگی خود همواره با
گزينش هاي مختلف روبه روست .از انتخاب كلمات براي استفاده در سخنان خود گرفته تا گزينش غذا  ،لباس  ،همسر و يا حتی
انتخاب كارگر و يا كارفرما.
در مجموع گزينش در مقاطع مختلف زندگی بشر در اداره امور كشور و توفیقات مختلف ملت ها نقش اساسی اي داشته است .پژوهش
هاي اخیر در مورد فرمانروايان تاريخ بشر نشان میدهد كه يكی از عناصر كلیدي و موثر در توفیقات (آنان) گزينش افراد بر مبناي
شايسته گزينی بوده است  .در حكومت هاي پیشین شايسته گزينی اولین پايه و اساس انتخاب فرماندهان ژنرال هاي امپراتوري بوده
است
 -2گزينش در اسالم
در سخنان و سیره پیامبر اسالم (ص) نسبت به اصل ((انتخاب اصلح)) تاكید شده است .ايشان به صورت يك دستور كلی میفرمايد::
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((مَن وَلّی مِن اَمرِ المُسلِمین شَیئا فَولی رَجُالً وَ هُوَ يَجِدُ مَن هُو اَصلَحَ لِلمُسلمینَ بِهِ فَقَد خانَ اهلل وَ رسُوله))
(كسی كه چیزي ازامور مسلمین را برعهده گیرد سپس فردي را عهده دار كاري كند در حالی كه فرد اصلح از او را می يابد به خدا و
رسول خدا خیانت كرده است)
پیامبر اكرم (ص) در جاي ديگري می فرمايید:
((من استعمل عامال من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولي بذلك منه و اعلم بكتاب اهلل و سنه نبيه فقد خان اهلل و رسوله جميع المسلمين))
(هر كس مسلمانی را به استخدام درآورد در حالی كه می داند در جامعه اسالمی شايسته تر و آگاه تر از او به كتاب خدا و سنت رسول وجود
دارد به خدا و تمام مسلمانان خیانت كرده است)

با بررسی هاي صورت گرفته در تاريخ اسالم متوجه میشويم گزينش سوابقی ديرينه دارد.پیامبر اكرم (ص) و حضرت علی (ع) به
عنوان كسانی كه در صدر حكومت اسالمی بوده اند فرازهايی را در چگونگی گزينش كارگزاران دولتی (حكومتی)ابراز داشته اند.به
عنوان نمونه به صورت كامال مشخص از طرف خداوند دستور می رسد به منظور ابالغ پیام برائت از مشركان اين ماموريت توسط خود
پیامبرگرامی اسالم (ص)يا علی بن ابی طالب (ع) در روز دهم ذي حجه (روز عید قربان)در منی براي مردم قرائت شود.
درباره شايسته گزينی در حكومت امیرالمومنین علی (ع)همان گونه كه در نهج البالغه آمده است آن حضرت خطاب به جناب مالك:
((در انتخاب كارگزارانت دقت داشته باش!آن ها را با محك امتحان و اختیار به كار گمار كسانی را انتخاب كن كه اهل تجربه و از
خانواده هاي صالح و داراي قدم هايی پیشرو در اسالم باشند)).
آن گاه امیر المومنین علی (ع) علت انتخاب و گزينش را چنین بیان فرموده است:
((فانهم اكرم اخالقا اعراضا و اقل في المطامع اشرافا و ابلغ في عواقب االمور انظرا))
(آنها از كرامت ترين اخالق پاكیزه ترين آبرو كم ترين طمع و انديش ترين راي برخودارند)

پس طبق بیانات امیرالمومنین (ع) موازين اخالقی و ارزشی اسالم و سابقه ديانت و اصالت شرف و آبرو در گزينش كارگزاران مهم
است.
-3در عصر حاضر
شايسته گزينی يكی از موضوعات مهم حوزه مديريت منابع انسانی است كه در طول سال هاي گذشته هم مورد توجه مديران عالی و
سیاست گذاران سازمان ها و ادارات را به خود جلب كرده و اساتید مديريت تمركز ويژه اي بر آن داشته اند.
امروز تقريبا در تمام دنیا اعم از سازمان هاي دولتی وغیر دولتی به گزينش به عنوان يك ضرورت نگريسته می شود.ضمن اينكه
ابزارهاي آن در تمامی نقاط جهان يكسان نمیباشد .اهمیت گزينش در دوران معاصر تا آنجا پیش رفته است كه بنگاه هاي خصوصی
حرفه اي زيادي در زمینه گزينش افراد در كشورهاي غربی با كاركردهاي كشوري  ،منطقه اي و جهانی تاسیس شده اند كه سازمان
ها و شركت هاي خصوصی و غیر دولتی را در امر استخدام افراد ياري می دهند.
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-4نظام جمهوري اسالمی ايران و گزينش
پس از انقالب اسالمی در ايران به منظور جذب نیرو هاي متعهد و متخصص در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی نهادي در كشور
شكل گرفت كه متولی امر گزينش گرديد.گزينش در نظام اسالمی با فرمان حكومتی حضرت امام خمینی (ره) پس از بازنگري و
اصالح رويه ها مطابق فرمان شش ماده اي مذكور شكل گرفت.بعد از آن با هدف جذب نیروهاي شايسته و صالح براي نظام اداري
كشور و همچنین به منظور اجراي فرمان رهبر كبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) و ايجاد وحدت رويه و اعمال سیاست هاي
واحد گزينش هاي سراسر كشور قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش وپرورش به تصويب رسید و به ساير وزارتخانه ها و
سازمان ها و موسسات دولتی تسري يافت.آن گاه با تصويب آئین نامه اجرايی قانون مذكور جهت اجرا به كلیه وزارتخانه ها سازمان
موسسات دولتی و  ...ابالغ گرديد.بر اساس قانون گزينش بررسی و تعیین صالحیت اخالقی اعتقادي و سیاسی متقاضیان مشمول (به
تحصیل يا استخدام) به عهده گزينش بوده و همچنین طبق آئین نامه اجرايی قانون گزينش امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات
مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی قراردادي روزمزد و عناوين مشابه) و مشمولین
قانون كار در كلیه دستگاه هاي مذكور تابع احكام مقرر در قانون گزينش كشور و آئین نامه اجرايی آن خواهد بود.
ب -اهميت و ضرورت گزينش
-1شايسته گزينی در زندگی فردي -اجتماعی
موضوع گزينش فقط يك موضوع اداري نیست بلكه انسان همواره نیازمند انتخاب و گزينش در زندگی می باشد .لذا انسان به صورت
فطري به سمت شايسته گزينی تمايل دارد شايسته گزينی در زندگی فردي-اجتماعی انسان ها نقش اساسی دارد.به طور مثال ما براي
انتخاب همسر دوست و  ...دست به شايسته گزينی می زنیم و حتی از شیوه هاي تحقیق مصاحبه و  ...استفاده می نمايیم.تمام موارد
فوق نشان میدهد كه انسان به صورت فطري موجودي انتخاب گر است تمايل به انتخاب بهترين ها را دارد.
پس اصل گزينش در هر نظام اجتماعی وجود دارد و فقط اختالف در مالك گزينش است.
-2شايسته گزينی در جمهوري اسالمی
از آن جا كه مديران و كارگزاران در نظام اسالمی مجريان احكام الهی در جامعه هستند و اعتماد و الزام آنها به اسالم وانقالب و احكام
نورانی اسالم سرنوشت سازي در استحكام اركان نظام و شكل گیري جامعه اسالمی دارد و نیز رفتار كردار تاثیر فراوانی در وضعیت
گرايش و حمايت مردم نسبت به نظام اسالمی داردبايد مديران و كاركنان از شرايط ويژه اي برخوردار باشند لذا براي دستیابی به
افراد شايسته و متعهد بايد آنان را شناخت تا امانت به اهل آن سپرده شود و مسئولیت ها به دست نا اهالن نیفتد.قرآن كريم میفرمايد:
((ان اهلل يامركم آن تودوا االمانات الی اهلها))( همانا خداوند شما را فرمان می دهد كه امانت ها را به صاحبش بازگردانید ).از اين آيه
می توان چنین استنباط نموده كه مسئولیت ها در حكومت دينی امانت است و سپردن مسئولیت به فرد مستلزم داشتن صالحیت می
باشد.
-3شايسته گزينی و كارآمدي نظام

3

((بحران كارآمدي)) مساله اي است كه امروز كشورها را مورد تهديد جدي قرار داده است.كارآمدي دولت از مباحث بسیار مهم در
انديشه سیاسی است .و دولت با وجود داشتن مشروعیت اگر كارآمدي نباشند اين امر موجب بحران كارآمد و در نهايت بحران
مشروعیت می شود.
امروزه فرايند گزينش از اهمیت بسیار بااليی در مديريت و توسعه نیروي انسانی برخوردار است .بسیاري از كارشناسان و متخصصان
اين رشته يكی از مهمترين داليل رشد و يا رك ود عملكرد سازمانی را ناشی از چگونگی فرايند گزينش دانسته و نقش نیروي انسانی
را در تحقق اهداف سازمانی حیاتی دانسته اند.
از ابتدايی ترين لوازم كارآمدي نظام اسالمی جلوگیري از نفوذ عناصر ناسالم در دستگاه هاي دولتی است كه مهم ترين تهديدي است
كه متوجه نظام جمهوري اسالمی است از اين رو متوجه نظام جمهوري است.از اين رو توجه نهاد گزينش به اين امر راه كار مهمی است
براي صیانت نظام از خطر و تهديدات عناصر نامطلوب فاسد و نفوذي از جمله:
-1عناصر سود جو و فرصت طلب در جهت ايجاد زمینه بهره گیري ها و دستیابی به مطامع و موقعیت هاي سودجويانه (.اين افراد
همان عوامل فساد اداري و رانت خواري هستند -2 ).بیگانگان و عوامل خارجی براي هدايت عناصر وابسته و مزدور به درون نظام به
عنوان جاسوس و دستیابی به اسرار و اطالعات اداري طبقه بندي-3.جريان و احزاب معاند و مخالف داخلی به عنوان مهمترين اهرم
پايگاه دشمن براي نفوذ و ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمی.
در حكومت اسالمی رفاه و سعادت دنیا و آخرت براي همه بشر تضمین شده است اما شرط آن اجراي اسالم به تمام معناست يعنی
آن گونه كه بر پیامبر اكرم (ص)نازل شده و توجه مسئوالن نظام و مردم همه ابعاد آن است.الزمه ادامه حكومت اسالمی گرد آمدن
شاخصه هاي همه جانبه در حكومت اسالمی است .عمده اين شاخصه ها به گونه اي هستند كه قادرند كارآمدي حكومت اسالمی را
تضمین كنند.يكی از شاخصه ها عبارت است از انتخاب كارگزاران اصلح و متعهد .امام خمینی (ره)در اين رابطه میفرمايند(( :اصالح
دولت و اصالح ادارات و اصالح جامعه و بازسازي همه اينها بر دوش شما آقايانی است كه در راس امور هستیدو چنانچه همت نگماريد
چه بسا كه ما قدم را به واپس برداريم.
وجود گزينش و نقش آن در ارتقاي كارآمدي نظام به دو دليل ضروري و الزم است:
-1در اسالم همواره مسئولیت ها بر اساس صالحیت ها و ارزش هاي فرد به وي داده می شودو هر قدر مسئولیت مهمترو حساس تر
باشدشرايط و صالحیت ها بیشتر واالتر خواهد بود .در اسالم باالترين منصب و مسئولیت نبوت و امامت است و آنجا كه پاي انتخاب
امام و نبی مطرح است انسان نمی تواند گزينش گر باشد بلكه گزينش گر خودذات باري تعالی است .بر اين اساس همه انبیا به طور
مستقیم توسط خداوند منان انتخاب شده اند  .قرآن كريم میفرمايد:
((اِنَّ اهللَ اصطفيَ آدمَ ونوحاً وآل ابراهيمَ و آل عمرانَ عَلي العالمين))
به يقین خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتري داده است.
از اين رو عصمت كه همان مصونیت از خطا و گناه می باشدبراي نبی مكرم اسالم و ائمه معصومین (ع) الزامی است.
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 -2همواره تهديدها و خطرهايی از ناحیه نفوذ عناصر ناباب و وابسته به دشمنان اسالم در دستگاه ها متوجه نظام اسالمی است و در
سراسر تاريخ اسال م و طول دوران انقالب لطمات و ضربات زيادي از اين ناحیه متوجه نظام اسالمی شده است.همچنین با توجه به مخفی
كاري و تالشی دشمنان و مخالفین براي همسان سازي عوامل نفوذي با نیروهاي متعهد وفادار موضوع از پیچیدگی بااليی برخوردار
است .از اين رو شناسايی نیروهاي صالح به منظور سپردن مشاغل مهم و حساس ضروري است .به منظور شناسايی كنترل و جلوگیري
از نفوذ عناصر مسئله دار منحرف و وابسته به بیگانگان نیاز به ساختار و سازمان مناسب((گزينش)) است كه پس پیروزي انقالب و در
نظام جمهوري اسالمی به منظور دستیابی به بخشی از هدف فوق گزينش ها تشكیل و خدمات بسیار شايسته اي به نظام و دستگاه هاي
دولتی ارائه كردند.در راستاي تامین اهداف نظام نیازبه نهاد مناسبی است كه بتواند سالمت سازمان را تضمین نمايد و با جايگزينی
مناسب نیرو در جايگاه مطلوب ضمن ايجاد انگیزه و تمايل در فرد كارايی و نتیجه كار را بیشتر و مطلوب تر نمايد لذا سازمان كارآمد
و مطلوب بیشترين نقش و فايده را براي سالمت و ارتقاي كارايی دستگاه دارد .
اهميت  ،نقش و فايده گزينش
-1افزايش بهره وري و ارتقاي كارايی سازمان .
-2تامین نیاز هاي واقعی در چارچوب نیاز هاي اولیه
-3مطلوبیت وضعیت روحی و نشاط نیرو
-4پايین بودن میزان ريزش نیرو و ترك خدمت
-5كاهش هزينه هاي مختلف نظارت حفظ و نگهداري كاركنان
-6پايین آمدن میزان تخلفات جرايم مفاسد اقتصادي...
-7مصون ماندن نظام اسالمی از آسیب هاي احتمالی
-8ارتقاي جايگاه و منزلت اجتماعی كاركنان

حسین عباسی
مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش فارس
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