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Ethical considerations: In this article, the originality of the
texts, honesty and trustworthiness have been observed.
Results: Merit is a concept of administrative law that also has
a moral aspect However It is emphasized by jurisprudential
sources and from the jurisprudential point of view, there are
two dimensions of expertise and commitment. From the point
of view of verses and hadiths, positions and situations are a
divine trust, and the worthy, meaning those who have
commitment and expertise, can better take care of the divine
trusts and get things done. In addition Verses, narrations, and
the tradition of the infallibles, especially Imam Ali (as), the
importance and necessity of meritocracy indicate. the
appointment of pure and worthy people to the position of
people's affairs by those great men, and expresses the
importance and necessity of meritocracy shows.
Conclusion: From a jurisprudential point of view, meritocracy
in providing good public services to citizens by creating
efficiency, justice and a healthy administrative environment is
effective. Merit also prevents corruption and promotes the fair
distribution of public services in society.
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شایسته ساالري از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی
امین معتضدیان ،1غالمحسین مسعود ،*2محمدکاظم عمادزاده

3

 .1دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی  ،گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 .2استادیار ،گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 .3دانشیار  ،گروه حقوق ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
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 .1مقدمه

شایسته به آنها خدمت کنند .موضوع مهم مورد

امروزه مهمترین عنصر نظام اداری ،نیروی انسانی

بحث دیگر در مقاله حاضر تبیین تأثیر

است و با هدف کارآمدتر کردن نیروی انسانی،

شایسته ساالری بر ارائه خدمات عمومی است .در

میشود.

خصوص شایستهساالری تألیفات متعددی انجام

شایستهساالری از موضوعات مهم مدیریت منابع

شـده اسـت :رئـوف رابـطی ،در مقالـهای،

انسانی است که بر اساس آن انتخاب افراد شایسته

شایـستهساالری در دستگاههای دولتی را بررسی

باید باتوجه به ویژگیهای عینی نظیر هوش ،دانش

کرده است (رابطی .)1380 ،داریوش امامی ،حسن

و تجربه ،مهارت ،استعداد ،توانایی و تالش آنها

محمدصادقیان و

علی عباسی ،نیز استقرار

انجام گردد .این در حالی است که عدم توجه به این

شایستهساالری در نظام اجرایی کشور ،ضرورتها و

اصل مهم سبب اتالف منابع در جامعه میگردد.

راهکارها را مورد بررسی قرار دادهاند (امامی و

شایستهساالری را میتوان اعطای مقام ،ارتقاء و

همکاران .)1392 ،همچنین ولیاله نقی پورفر،

پاداش بر مبنای معیارهای عینی و نه معیارهای

محبوبه حبیبی بدرآبادی و هانیه آرزمجو ،در

سلیقهای دانست .شایستهساالری از جمله عوامل و

مقالهای ،الگوی شایستهساالری اسالمی جهت رفع

مالکهای مهم در اداره هر جامعه و سازمان است.

چالشهای شایستهساالری در سازمانهای دولتی

رشد و پیشرفت حکومتها و سازمانها در گرو این

ایران را مورد بررسی قرار دادهاند (نقیپورفر و

است که شایستگان در منصبهای مناسب قرار

همکاران )1392 ،در مقالـه حاضـر اما بـه

بگیرنـد .در علـم رایـج مدیـریت در مـورد

شایـستهساالری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه

شایستهساالری ،تأکید اصلی بـر تواناییها و

خدمات عمومی پرداخته میشود و نوآوری مقاله در

مهارتهای افراد است .فرایند این کار به این صورت

همین نکته است :اینکه شایستهساالری چگونه بر

است که افراد زمانی میتوانند در یک منصب یا

ارائه خدمات عمومی تأثیرگذار است؟ در راستای

مقام قرار بگیرند که تواناییها و مهارتهای

بررسی و پاسخ به سؤال مورد اشاره ابتدا ،مفهوم

گوناگون الزم را برای آن منصب داشته باشند .یکی

شایسته ساالری از منظر فقهی تبیین شده ،سپس

از موضوعات مهم مورد بحث در مقاله حاضر،

آثار آن بر ارائه خدمات عمومی مورد بررسی قرار

شایسته ساالری از منظر فقهی است .در همین حال

میگیرد.

مسئله

شایستهساالری

مطرح

ارائه خدمات عمومی یکی از وظایف حکومتهاست.
ارائه خدمات عمومی و خدمترسانی از موضوعات

 .2مواد و روشها

مهم و مورد تأکید فقه اسالم است .انسانها باید با

مقاله توصیفی  -تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای

توجه به جایگاهی که در آن فعالیت میکنند ،خلق

برای بررسی موضوع استفاده شده است.

خدای تعالی را مورد توجه قرار داده و به شیوهای
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 .3مالحظات اخالقی

همکاران .)53 ،1390 ،شایستهساالری در اسالم

در این مقاله ،اصالت متون ،صداقت و امانتداری

همواره مورد تأکید قرار گرفته است .پیامبر گرامی

رعایت شده است.

اسالم (ص) در این خصوص میفرمود« :آن کس
که خود را پیشوای مسلمانان قرار دهد ،در صورتی

 .4یافتهها

که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد،

شایستهساالری مورد تأکید منابع فقهی بوده و از

به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده

منظر فقهی دارای دو بعد تخصص و تعهد است .از

است» (ابن بابویه قمی206 ،1400 ،؛ امینی،

منظر آیات و روایات ،مقام و موقعیتها امانت الهی

491 ،9 ،1416؛ خوانساری .)11 ،4 ،1366 ،حدیث

بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و

مورد اشاره دلیل روشنی بر ضرورت بکار گماری

تخصص هستند بهتر میتوانند از امانتهای الهی

افراد شایسته بر مردم میباشد که حتی بکار

مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند .عالوه

گماشتن افراد با شایستگی کمتر خیانت تلقی شده

بر آیات ،سیره معصومی به ویژه حضرت علی (ع)

است.

عدم

نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور

شایستهساالری را یک خیانت بزرگ معرفی

مردم از طرف آن بزرگان میباشد و این اهمیت و

میکند .بکار بردن لغت «خیانت» نشانه ضرورت

ضرورت شایستهساالری را بیان میکند.

مطلق شایستهساالری در رهبری جامعه اسالمی

 .5بحث
 .1-5شایستهساالري
شایسته را در لغت به معنی درخور ،سزاوار ،الیق و
محترم (معین .)2011 ،2 ،1379 ،و ساالر را به
معنی؛ سردار سپهساالر ،سپهبد امیر الجیش ،نقیب،
حاکم ،والی ،صاحب اختیار ،خداوند ،صاحبان شغلی
بزرگ و منصبی دقیق و شاه معنی شده است
(معین .)1184 ،2 ،1379 ،شایستهساالری در
اصطالح به معنای انتخاب بهترین و تواناترین افراد
به منظور واگذاری مسئولیتهاست (نصر اصفهانی
و نصر اصفهانی .)147 ،1389 ،شایستهساالری به
معنای مهارت ،توانایی و لیاقت در انجام امور است
(گلکار و ناصحیفر7-10 ،1381 ،؛ کاظمی و

به

عبارتی،

حدیت

مذکور

میباشد .از تعبیر پیامبر اکرم (ص) برمیآید که
ایشان نه تنها قبول مسئولیتی را از سوی کسی که
بداند شایستهتر از او وجود دارد ،خیانت میداند؛
بلکه پیروی از افراد ناشایست را موجب تنزل
انسانیت انسان میشمارد .با این اوصاف ،پذیرفتن
مسئولیت بدون شایستگی الزم ممکن است در این
دنیا برای افراد منافعی کوتاهمدتی داشته باشد اما
موجب عقاب اخروی انسان خواهد شد.
عالوه بر روایت مورد اشاره ،در آیات نیز،
شایستهساالری مورد توجه قرار گرفته است .در آیه
 105سوره انبیاء آمده است« :بندگان شایستهام
وارث (حکومت) زمین خواهند شد!» گرچه مفسران
منظور از بندگان شایسته را حضرت مهدی (عجل
ا ...تعالی فرجه الشریف) و یاران با وفایش میدانند

معتضدیان و همکاران 221 /

شایستهساالری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه ...

(قمى77 ،2 ،1367 ،؛ طبرسی ،)3 ،3 ،1377 ،اما

اساس آیه 124سوره بقره حضرت ابراهیم با

از این آیه میتوان ضرورت و اهمیت

موفقیت در عرصههای مختلف و سخت به مقام

شایستهساالری را استخراج نمود .در شرح این آیه

امامت رسید (کلینی .)199 ،1 ،1369 ،مطابق آیه

و ویژگی شایستگان و ضرورت حکومت آنها چنین

 247سوره بقره ،طالوت به خاطر دانش و توانایی

آمده است« :با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا،

جسمی ،به فرماندهی بنی اسرائیل منصوب شد تا با

مسئله ایمان و توحید آنها روشن میشود ،و با توجه

جالوت بجنگد (مجلسی438 ،13 ،1408 ،؛ قمی،

به کلمه صالحون که معنی گسترده و وسیعی دارد،

 .)80 ،1 ،1367افزون بر این ،قرآن کریم به طور

همه شایستگیها به ذهن میآید :شایستگی از نظر

کلی منصب امامت و اداره جامعه اسالمی را امانتی

عمل و تقوا ،شایستگی از نظر علم و آگاهی،

میداند که باید به اهلش سپرده شود (نساء .)58/از

شایستگی از نظر قدرت و قوت ،و شایستگی از نظر

نظر مبانی فقهی ،شایستگی و شایستهساالری یک

تدبیر و نظم و درک اجتماعی .هنگامیکه بندگان

مقام رفیعی است که دستیابی به آن کاری بسیار

با ایمان این شایستگیها را برای خود فراهم سازند،

شاق و طاقتفرسا میباشد بطوری که اگر کسی به

خداوند نیز کمک و یاری میکند تا آنها بینی

آن دست پیدا کند به باالترین مقام و جایگاه دست

مستکبران را به خاک بمالند ،دستهای آلودهشان

یافته و بزرگترین افتخار را کسب کرده است.

را از حکومت زمین کوتاه کنند ،و وارث میراثهای
آنها گردند» (مکارم شیرازی.)193 ،3 ،1373 ،

 .2-5عناصر شایستهساالري در اسالم

آیه مورد اشاره از جمله آیههایی است که نهتنها

تخصص و تعهد مهمترین عناصر شایستهساالری در

ضرورت شایستهساالری در آن نهفته است بلکه

اسالم است که در این قسمت بررسی میشود.

خداوند متعال وارث اصل زمین را شایستگان
معرفی مینماید .یعنی زمانی که خلقت انسان به
مرحله تکامل رسیده است شایستگان در مسند
قدرت قرار میگیرند و حکومت را در جهت تعالی
افراد بشر بکار میگیرند .سنت الهی بر این است که
به هیچکس جز بر اساس شایستگیهای الزم،
مسئولیتی نمیدهد .این مهم در واگذاری مقام
خطیر نبوت ،امامت ،مقامات معنوی و رهبریها و
هدایتهای اساسی کامالً نمایان است .افرادی که از
آزمون الهی پیروز بیرون آمدند ،خداونـد
مسئولیتهای مهم را به ایشان واگذار کرد .بر

 .1-2-5تخصص
از اصول اساسی شایستهساالری ،داشتن تخصص
است (سجادی .)77 ،1385 ،بر اساس سنت الهی،
هیچ مسئولیتی به افراد مگر بر اساس تخصص و
شایستگی آنها واگذار نمیشود .رسالت پیامبران و
اموری که به آنها واگذارشده بیانگر این سنت است.
مطابق آیه  58سوره نساء اداره امور و امامت جامعه
همواره به کسانی که اهل آن بودهاند واگذار شده
است .منظور از اهل در اینجا ،توانایی و شایستگی
است .به عنوان مثال بر اساس آیات قرآن (آیه 30
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سوره بقره) طالوت به خاطر توانایی جسمی و

جامعه و نظام سیاسی ،مسئولیتهایی هستند که

داشتـن دانـش و آگاهـی بـه مـقام فرمانـدهی

افراد کاردان و متخصص خود را میطلبند و هر

بنی اسرائیل رسید و فرماندهی جنگ با جالوت را بر

پستی ،به توان ،شایستگی و تخصص ویژهای نیاز

عهده گرفت .هنگامیکه یوسف از زندان آزاد گردید

دارد و هرگز جایز نیست کسی جز آنکه اهلیت

و عزیز مصر درصدد برآمد به وی مسئولیتی را

مقامی را دارد ،عهدهدار آن شود یا افراد بیکفایت

واگذار نماید ،گفت« :مرا سرپرست خزائن مصر قرار

به کاری گمارده شوند .در غیر این صورت ،جامعه

ده که نگهدارنده (حفیظ) و آگاهم» (یوسف.)55/

مسیر اصلی توسعه و کمال را نخواهد پیمود.

حفیظ در آیه مورد اشاره ،به معنای نگهدارنده

مهمترین اصل در انتخاب کارگزاران ،از دیدگاه

ودیعه است .گفتنی است از اینکه یوسف

حضرت علی علیهالسالم توانایی و آگاهی حاکم و

علیهالسالم برای رسیدن به مقام وزارت خزانهداری

کارگزار است ،آنجا که میفرماید« :ای مردم!

و مالیه ،از خود به صفت «حفیظ» و «علیم» یاد

سزاوارترین افراد طبه به خالفت ،کسی است که

میکند ،استفاده می شود که کارگزار حکومت ،باید

بدان تواناتر باشد( ».شریف رضی ،1386 ،خطبه

امین باشد (طبرسی .)418 ،5 ،1415 ،یوسف به

 .)173ایشان در جای دیگر فرموده است« :کار

هنگام پیشنهاد پست خزانهداری مصر خود را با

مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمییابد»

جمله "حفیظ علیم" ستود ،زیرا الزم بود سلطان

(شریف رضی ،1386 ،خطبه  .)216بر این اساس

مصر و مردم بدانند که او واجد صفاتی است که

از دید حضرت علی (ع) امور به وسیله کارگزاران

برای سرپرستی این کار نهایت لزوم را دارد (مکارم

شایسته و کاربلد به سرانجام میرسد .و ناتوانی

شیرازی .)64 ،16 ،1373 ،حضرت یوسف

کارگزاران مهمترین آفت و عامل عدم تححق

مسئولیت اقتصادی کشور مصر را میپذیرد ،چون

کارهاست.

«اقوا،

خود میداند که توانایی اداره امور در این زمینه را

باسیاستترین و باتدبیرترین است و اعلم به امر

دارد .او هم امانتدار و حفیظ است و هم آگاه،

خدا ،کسی است که دانش الزم را داشته باشد تا آن

متخصص و دانا (سجادی.)77 ،1385 ،

سیاست و تدبیرها را بر طبق دانش به اجرا درآورد.

حضرت علی (ع) در رهنمودی به یکی از

پس هر دو ویژگی الزم است .چهبسا فردی در

کارگزارانش فرمود« :در بهکارگیری کارمندانت که

سیاست ماهر باشد ،ولی حکم خدا را در آن مورد

باید زیر نظر تو کار کنند ،واسطه و شفاعتی را

نداند و ممکن است کسی دانش سیاسی و دینی

نپذیر؛ مگر شفاعت کفایت را و کفایت ،یعنی

داشته باشد ،ولی مطابق عملش ،آن سیاستها را

شایستهساالری (ابن ابی الحدید)276 ،20 ،1404 ،

به اجرا نگذارد» (ابن ابی الحدید،16 ،1404 ،

به اعتقاد حضرت علی علیهالسالم همانند مقام

 .)176بر اساس آنچه گفته شد ،تخصص از ارکان و

رهبری جامعه ،به ترتیب دیگر پستهای مدیریتی

لوازمات اصلی شایستهساالری است.

به

عقده

آن

حضرت:
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شایستهساالری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه ...

 .2-2-5تعهد

موسی (ع) برای استخدام از زبان دختران حضرت

در کنار تخصص ،تعهد یکی دیگر از ارکان

شعیب ذکر شده است .بر اساس آنچه گفته شد،

شایستهساالری در اسالم است (سجادی،1385 ،

مطابق آیات قرآن ،تعهد یکی از ارکان و مولفههای

 )77معیار مهم دیگر شایستگی از نظر اسالم تقوی

مهم شایستهساالری است .تعهد در کنار تخصص،

است« :گرامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شما

عنصر مهمی است که الزم است مدنظر قرار گیرد.

است» (حجرات )13/در شایستهساالری به مفهوم
علمی و رایج آن ،تمرکز بر تخصص ،دانش و مهارت

 .3-5تأثیر شایستهساالري در ارائه خدمات

افراد است (گنجعلی و همکاران،)91-114 ،1392 ،

عمومی

اما از منظر قرآن ،تخصص و مهارت بهتنهایی شرط

خدمات عمومی فعالیتهای عامالمنفعهای هستند

کافی برای قرار گرفتن در پستها و مسئولیتهای

که توسط دولت یا قانونگذار تصویب و تصمیم به

سازمانی و حکومتی نیست ،بلکه عامل دیگری که

انجام آن گرفته شود و توسط یک شخص حقوق

باید این تخصصها و مهارتها را جهتدهی کند

عمومی انجام گردد یا یکنهاد خصوصی یک

تعهد میباشد .تعهد و تخصص در کنار هم ،دو

فعالیت عامالمنفعه را به پیروی از قواعد حقوقی

معیار اساسی برای شایستهساالری هستند.

خاص که حاوی امتیازات و یا تکالیفی است ارائه

شایستهساالری در اسالم ،ریشه در عدالت و

نماید (نوین .)62 ،1389 ،قدرت و حاکمیت وقتی

جهانبینی توحیدی دارد (واثق.)71-96 ،1388 ،

مشروع است که دولت این قدرت را برای انجام

پیشتر اشاره شد که بر اساس آموزههای قرآنی،

خدمات موردنظر عموم به کار گیرد و در انجام

واگذاری مسئولیتها به شایستهگان و اداره امور به

وظایف قانونمند باشد (عباسی .)41 ،1389 ،اندیشه

وسیله آنها سنت الهی است (انعام)124/؛ و

خدمت عمومی در تمام دوران حکومتها ،حتی

میشوند

حکومتهای استبدادی از جانب فالسفه و

(نساء .)58/بر این اساس اداره امور جامعه از

اخالقیون و مصلحان جامعه به زمامداران پیشنهاد

بزرگترین امانتهاست که واگذار میشود

شده است .در تاریخ اجتماعی و سیاسی و ادبی

(طباطبایی .)385 ،4 ،1374 ،برای این منظور الزم

فرانسه آن دسته از فعالیتهای دولتی که مورد

است فرد دارای ویژگیهای ارزشی و ایمانی باشسد

استفاده عموم قرار میگرفته و جنبه خدمات

که به نوعی بر تعهد داللت دارد .مهمترین گواه در

همگانی داشته است؛ مانند :سدسازی ،راهسازی و

این خصوص آیه  46سوره ص است که به یاد

آبانبارها ،کاروانسراها و غیره ،کموبیش تحت تأثیر

قیامت بودن را الزمه تصدی امور میداند (حقپناه،

اندیشه خدمت عمومی قرار گرفته است (انصاری،

 .)1381در آیه  26سوره قصص نیز در کنار قدرت

 .)37 ،1384هدف خدمات عمومی ،تأمین نیازهای

و توانایی ،امین بودن یکی از ویژگیهای حضرت

همگانی و حفظ منافع عمومی است؛ لذا خدمات

مسئولیتها امانات الهی قلمداد
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عمومی بر اصولی استوار است که ،این اصول پایه و

وابسته است .شایستهساالری آثار متعددی به دنبال

اساس حقوق اداری را تشکیل میدهند (موسیزاده،

دارد ،اما جلوگیری از فساد ،توزیع عادالنه خدمات

55 ،1388؛ امامی و استوار سنگری،1 ،1389 ،

و کارآمدی مهمترین تأثیرات آن بر ارائه خدمات

 .)38در حقوق اداری ایران نیز از جایگاه برجستهای

عمومی است که در این مبحث بررسی میشود.

برخوردار هستند و بهعنوان اصول حقوقی حقوق
عمومی محسوب میشوند (نوین 192 ،1389 ،و

 .1-3-5جلوگیري از فساد در ارائه خدمات

 .)193بر اساس آموزههای اسالمی نیز ارائه خدمات

عمومی

عمومی از وظایف حکومت و کارگزاران حکومتی

بهطور کلی استخدامی که بر اساس روابط صورت

است .بر این اساس ،مسند مدیریت امانت الهی

میگیرد نه ضوابط ،یکی از دالیل مهم فساد اداری

است که به مدیر سپرده شده است و او باید از این

به شمار میرود؛ بنابراین در هر حکومت و نظام

امانت الهی بهشدت مراقبت کند« :مدیریت و

اداری برای اینکه بتوان امور جامعه خود را

حکمرانی برای تو نیست بلکه امانتی برگردن توست

بهدرستی اصالح نمود ،باید از کارگزاران شایسته و

و کسی که از تو باالتر است از تو خواسته تا نگهبان

متعهد بهرهمند گردید .در اندیشه سیاسی اسالم،

باشی ،وظیفه نداری که در کار مردم به میل و

کسانی که از امکانات ،اموال و اختیارات حکومتی

خواسته شخصی خود عمل کنی یا بدون مالک

بهرهمند میشوند و بهطور کلی پستی را بر عهده

معتبر و فرمان قانونی به کار بزرگی دست بزنی»

میگیرند ،باید صفات و ویژگیهایی داشته باشند تا

(شریف رضی ،1386 ،نامه  .)5در زمان حال هیچ

بتوانند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند ،که

علمی مانند مدیریت نمیتواند گرهگشای امور

ازجمله مهمترین آنها داشتن تعهد ،تخصص و

سازمانی و اداری کشور باشد .در مورد منابع انسانی

توانایی است (طباطبایی)67 ،16 ،1374 ،؛ تعهد

که در سازمانها به عنوان اصل اساسی و مهم

موجب میشود تا شخص از تخصص و توانایی خود

هستند این ویژگی با عنوان شایسته و مناسب بودن

در مسیر درست استفاده نماید که البته این تعهد

عنوان میگردد .آغاز حرکت به سوی پیشرفت

با آن تعهدی که امروزه در مدیریت رایج میباشد و

عادالنه و الگوی شایسته اندیشه عادالنه است .اداره

از آن به پایبندی به اهداف سازمان یا حکومت

سالم اصطالحی است که بر الگوی مطلوب اداره

تعبیر میشود متفاوت است؛ زیرا تعهد مدنظر یک

سازمانهای اجتماعی داللت دارد .اداره سالم به

تعهد درونی است که تقوا و خداباوری ازجمله

تحقق جامعه سالم و رو به پیشرفت کمک میکند.

مهمترین مؤلفههای آن میباشد .شخص وقتی

و اداره فاسد نیز به سرعت جامعه را رو به فساد

متعهد به اهداف سازمان باشد و از طرفی خود را

میکشاند .در یک نظام شایستهساالر ،تخصیص

در مقابل سود بیشتری ببیند ممکن است به آن

دقیق و متعادل منابع به درجه شایستگی افراد

تعهد پشت کرده و سود خویش را کسب نماید،

شایستهساالری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه ...
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درحالی که اگر شخص تعهد درونی داشته باشد

افرادی که قبالً به شرارت عادت یافتهاند را الیق

خداوند متعال را ناظر بر اعمال خویش میپندارد و

منصب حکومتی نمیدانند و در نهجالبالغه

کمتر مرتکب جرم میشود .اسالم شایستهساالری

میفرمایند« :بدترین وزرای تو کسانی هستند که

را تنها در گزینش و نصب افراد و مدیران

پیش از تو وزیر و همکار زمامداران ظالم بودهاند»؛

دستگاههای اجرایی نمیداند ،بلکه تنزیل و ترفیع

ایشان همچنین در عهدنامه خود به مالک اشتر،

مناسب و نصب و عزلهای بهموقع نیز از اصول

ضوابط و شیوه گزینش عامالن حکومت را اینگونه

شایستهساالری میباشد که یکی از مهمترین

بیان میکنند ...« :سپس در امور کارگزارانت

راهکارهای مبارزه با فساد اداری است و در ادبیات

بیاندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار ،و با

دینی بر آن بسیار تأکید شده است.

میل شخصی ،و بدون مشورت با دیگران آنان را به

شایستگی افراد مستخدم در دستگاه حاکمیت

کارهای مختلف وادار نکن ،زیرا نوعی ستمگری و

بهطور مستقیم بر عملکرد آن تأثیرگذار است:

خیانت است .کارگزاران دولتی را از میان مردمی با

«ریاست بد و خوب دارد ،هر منصب شرعی که

تجربه و حیا ،از خاندانهای پاکیزه و با تقوی ،که

مقصود رئیس دلسوزی برای مردم و جلوگیری از

در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن .زیرا

فساد و منکرات باشد ،و این ریاست واجب کفائی و

اخالق آنان گرامیتر ،آبرویشان محفوظتر ،طمع

گاهی واجب عینی است و ریاست مذموم و ناپسند

ورزیشان کمتر و آیندهنگریشان بیشتر است»

آن است که شخص رئیس از منصبش سوءاستفاده

(شریف رضی .)53 ،1386 ،تأکید حضرت علی (ع)

کند و مقصودش به دست آوردن اغراض پست دنیا

بر پاکیزه بودن خاندان کارگزاران و عدم طمعورزی

باشد و این اخبار بر وجوه مذمومه و ناپسند آن

آنها بهعنوان دو ویژگی مهم که باید مورد توجه

حمل شود» (کلینی .)407 ،3 ،1369 ،امام علی

قرار گیرد نشانگر این مهم است که شایستهساالری

(ع) خطاب به مالک اشتر دو ویژگی را در انتخاب

به معنای توجه به تعهد و تقوی میتواند مانع فساد

کارگران و مدیران گوشزد میکند« :بر سر هر یک

شود .به عبارتی بر اساس آنچه گفته شد،

از کارهایت از میان آنان رئیسی برگمار ،کسی که

شایسته ساالری در حکومت اسالمی دو شاخصه

کارهای بزرگ مغلوبش نسازد و تراکم آنها

دارد :تخصص و توانایی ،تعهد توأم با تقوا .فقدان

پریشانش ننماید .سپس حاالت نهانی آنان را وارسی

هریک از این موارد موجبات ناکارآمدی و همچنین

کن .به پیامها و نامههای ارسالی آنان که توسط

فساد اقتصادی را فراهم میکند .عدم تعهد و تقوا

پیک به دست تو میرسد رسیدگی کن و بین

نداشتن قیدوبند در رفتارها را ناشی میشود که

حاجتمندانشان چگونهاند و تا چه اندازه از والی و

مولد فساد است و عدم تخصص نیز باعث

امام و حجت خویش حرفشنوی دارند» (ابن شعبه

سوءاستفاده مفسدان از دستاندرکاران حکومتی

حرانی .)207 ،1382 ،امیر مؤمنان همچنین

خواهد شد .عدم شایستهساالری باعث انحراف و
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فساد در دستگاهها میگردد که نتایج آن را امام

طباطبایی در تفسیر این آیه بر مفهوم حق و

خمینی اینگونه تصویر میکند :اما آن روزی که

استیفای آن بر جامعه تأکید میکند و بر این باور

انحراف در مجلس و دولت پیدا شد ،انحراف از حیث

است که عدل و وفاداری به تعادل و میانهروی و

قدرتطلبی و از حیث مالطلبی ،آن روز باید بدانیم

دوری از زیادهروی و کمروی در امور است و این

که عالمت اینکه شکست بخوریم خودنمایی کرده

تعبیر از قبیل تغییر به الزم معناست زیرا که

است» (موسوی خمینی .)23 ،16 ،1412 ،چنانچه

حقیقت عدل برپایی مساوات و موازنه میان امور

شایستهساالری در نظام اداری حکمفرما شود

است .اینکه به هرکس همان مقدار که سزاوار است

میتوان به کاهش فساد در ادارات و سازمانهای

داده شود ،پس هرکس در همان جایگاهی که

دولتی در ارائه خدمات عمومی امیدوار بود؛ این

استحقاق آن را دارد قرار گیرد (طباطبایی،1374 ،

همان برنامه اسالم برای حکومتهای اسالمی و

)332

تمامی حکومتهایی است که بر پایه عقل ،خرد و

عدالت ،یکی از مهمترین مباحث مورد تأکید

حفظ حقوق افراد جامعه تشکیل میگردد.

آموزههای دینی است که به لحاظ معنایی،
همپوشانی زیادی با همان شایستهساالری دارد

 .2-3-5عدالت در ارائه خدمات عمومی

(قربانپناه10 ،1387 ،؛ مطهری،13 ،1389 ،

پدیده عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن

)822؛ زیرا شایستهساالری جزئی از عدالت بوده و

خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است

با واگذاری مسئولیت به فردی که الیق و شایسته

(کاتوزیان .)24 ،1376 ،در ریشه مفهوم عدالت،

انجام آن مسئولیت است ،عدالت محقق میشود.

حکم بهحق ،تصریح شده است« .العدل الحکم

عالمه طباطبائی (ره) در این باره چنین آورده است:

بالحق» (فراهیدی .)56 ،2 ،1419 ،عدالت در

«حقیقت عدل اقامه مساوات و موازنه میان امور

اندیشه قرآنی جایگاهی بنیادی دارد .این اهمیت تا

است ،بهگونهای که سهم هرکس را بهاندازه بایسته

آنجاست که در آیات قرآن کریم هدف بعثت انبیا

آن بپردازد ...عدل در میان مردم آن است که هر

عدالت معرفی میشود« :همانا ما پیمبران خود را با

چیز را در جای بایستهاش از نظر عقل ،شرع یا عرف

ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان

بگذارد» (طباطبائی )322 ،12 ،1374 ،این امر

عدل نازل کردیم تا مردم بهراستی و عدالت گرایند»

بدون رعایت شایستهساالری که خود تجلی عدلت

(سوره حدید )25/در ادبیات کالم الهی هرگونه ظلم

است مقدور نیست .عدالت اجتماعی مفهومی عام و

و ستم که غالباً سطوح اجتماعی سیاسی را در

فراگیر است که دربردارنده جلوههای متعدد اجتماع

برمیگیرد توسط پیامبران الهی رد و انکار میشود

اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی نیز

و از دیگر سو تأکید میشود که آنان مأمور به

میشود گاهی از این عدالت به عدالت توزیعی تعبیر

عدالتاند (سید باقری .)30 ،1388 ،عالمه

میشود .که پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع
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و وظایف در میان مردم را مدنظر دارد و مهمترین

الحدید .)175 ،16 ،1404 ،ایشان در نامهای دیگر

ویژگی آن رعایت انصاف در سهم بری و برخورداری

که به یکی از کارگزاران خویش مینویسد ،او را به

افراد است لذا گفته میشود که در عدالت توزیعی

خیانت در امانت محکوم کرده و دستور میدهد

یا عدالت اجتماعی بیشترین توجه بر چگونگی

حساب اموال خویش را برای ایشان ارسال نماید تا

توزیع منابع کمیاب جامعه یا در واقع تناسب میان

مورد بررسی قرار بگیرد (ابن ابی الحدید،1404 ،

دادههای افراد و ستاندهها معطوف میشود (پاشایی،

 .)164 ،16شایستگی افراد جزئی از عدالت و از

 )542 ،1369با فراگیرشدن شایستهساالری،

مهمترین اصول مورد تأکید حضرت علی (ع) در

جامعه دارای زمینههایی میگردد که افراد به حق

اداره امور جامعه است .به اعتقاد آن حضرت ،هر

خود میرسند و امور جامعه به تناسب و تعادل در

مسئولیتی نیازمند تخصص ،توانایی و مهارت الزمه

جای بایسته خویش قرار میگیرد از آنجا که در

آن مسئولیت است و جایز نیست افراد هرکدام در

هسته مرکزی این تعریف ،حق ،احقاق آن و توزیع

جای دیگری قرار بگیرند؛ در غیر این صورت ،توزیع

شایسته آن وجود دارد لذا از آن به عدالت توزیعی

عادالنه مواهب و خدمات صورت نگرفته و جامعه

تعبیر میشود که برخی به عدالت ذاتی تعبیر

مسیر رشد ،توسعه و کمال را نخواهد پیمود .بر این

میکنند (طباطبایی.)205 ،6 ،1417 ،

اساس اگر در حکومت و نظام اداری با تعیین ضوابط

بدیهی است وقت کارگزاران حکومتی فاقد یکی از

دقیق و کارآمد از افراد سالم و متعهد استفاده شود،

عناصر شایستهساالری مورد نظر فقه اسالمی یعنی

یقیناً میتوان به اقامه عدل و قسط در جامعه امید

تخصص و تعهد باشد؛ توزیع عادالنه خدمات

بست.

عمومی میسر نبوده و الزم است ،کارگزار متخلف

عینیت و بیطرفی در ارائه خدمات عمومی بر این

عزل گردد .حضرت علی (ع) در سال  38هجری

مبتنی است که همه «عوامل» مربوط به یک مورد

قمری در نامهای به مصقله بن هبیره شیبانی

خاص و دادن ارزش بایسته به هر یک از آنها مورد

فرماندار فیروزآباد از شهرهای فارس ایران ،درباره

بررسی قرار گیرد و اینکه هیچ عاملی نباید به نحو

تبعیض او هشدار داده و تهدیدهایی مطرح میکند.

ناشایست مورد توجه قرارگرفته یا کنار گذاشته

ایشان در بخشی از این نامه میگوید« :گزارشی از

شود و از هرگونه نگرش نامناسب که ارتباطی با

تو به من دادند که اگر چنان کرده باشی ،خدای

تصمیم مربوطه ندارد ،باید خودداری شود .مقام

خود را به خشم آوردهای ،و امام خویش را نافرمانی

اداری باید تالش کند با عواملی که در یک مورد

کردهای .خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که

خاص مربوط به نظر میرسند ،برای نمونه با اسناد

نیزهها و اسبهایشان گردآورده ،و با ریخته شدن

مربوط ،اطالعات طرفهای مربوطه یا اشخاص ثالث

خونهایشان به دست آمده ،به اعرابی که

و نظریههای کارشناسی ،آشنا شود .هدف این اصل

خویشاوندان تو هستند ،میبخشی!» (ابن ابی

جلوگیری از تبعیض غیرمنصفانه است با این
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تضمین که با اشخاصی که در وضعیتهای عملی یا

(نصر اصفهانی و نصر اصفهانی.)151 ،1389 ،

قانونی یکسان قرار دارند در اعمال یک اختیار

صاحبنظران مدیریت ،رشد و توسعه نیروی انسانی

صالحدیدی به نحو بیطرفانه برخورد شود .چنانچه

را در گروی انتخاب بهکارگماری صحیح نیروی

تفاوت در برخورد منطقی بوده و با توجه به هدفی

انسانی در مشاغل و پستهای مدیریتی و پستهای

که باید دنبال شود قابل توجیه باشد از اصل برابری

سازمانی میدانند (بردبار و شاکری.)112 ،1390 ،

در برابر قانون تجاوزی رخ نخواهد داد .بدیهی است

در نتیجه میتوان گفت که امروزه شایستهساالری

رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه خدمت

از یکسو الزمه و رمز موفقیت حرکتهای اصالحی

عمومی بدون توجه به شایستهساالری و بهرهگیری

و شرط بقاء و دوام و تداوم نظامهای سیاسی است

از کارگزارنی که از تخصص و تعهد الزم برخوردار

(لیتلر .)65 ،2013 ،از سوی دیگر یکی از عوامل

نیستند امکانپذیر نیست .اگر سلسله مراتب

اساسی توانمندی دولتها جهت ارتقاء سطح دانش

اجتماعی بر پایه شایستگی افراد بنا شود ،استنباط

و تخصص مدیران و گردانندگان هر کشور است

میشود کسانی که وضعیت باالتری دارند ،باید

(معمارزاده و همکاران .)39 ،1391 ،این امر زمانی

مستعدتر ،ارزشمندتر ،سختکوشتر و شایستهتر از

میسر میشود که افراد جامعالشرایط بهعنوان مدیر

کسانی باشند که در وضعیت پایینتری هستند .این

و کارگزار شایسته در رأس و بدنه تشکیالت اداری

شایستهساالری الزمه اجتنابناپذیر ارایه عادالنه

قرار گیرد (بنوبا .)12 ،1996 ،امروزه اداره صحیح

خدمات عمومی است.

امور چه در سطح خرد (مدیریت عملیاتی) و چه در
سطح کالن (مدیریت عالی) نیازمند شایسته-

 .3-3-5کارآمدي در ارائه خدمات عمومی

ساالری (کاستیال .)1461 ،2008 ،بر همین مبنا

شایستهساالری از جمله دالیل و عوامل مهم

توجه به شایستهساالری به یک ضرورت مهم مبدل

کارآمدی است .کارآمدی دولتها در انجام وظایق

شده (موسیزاده و عدلی105 ،1388 ،؛ رهنورد،

محوله و به ویژه ارایه خدمات عمومی مستلزم این

 )17 ،1391و سخن از اهمیت دانش و مهارت افرد

است که افرد شایسته ،عهدهدار مسئولیتها شوند.

در پیشبرد امور به گونهای است که گفته میشود

امام علی (ع) در نهجالبالغه ،علت سقوط دولتها و

اگر تمام صنعت ،ابزارآالت و ماشینآالت موجود

حکومتها را چهار چیز میدانند :زایل کردن مسائل

نابود شود ،با وجود افراد با مهارت ،دانش و تخصص

اساسی ،خود مشغول کردن به فروعات ،حاکم

میتوان به توسعه دست یافت (وات و همکاران،

کردن اراذل و فرومایگان و کنار زدن شایستگان در

.)1271 ،2010

عرصه مدیریتی (ویسی .)23 ،1390 ،امروزه در

در اندیشه اسالمی و بهویژه اندیشه سیاسی حضرت

سازمانهای رشد یافته و یا در حال رشد،

علی (ع) ،هیچ خطری برای جامعه اسالمی بیشتر

شایستهساالری از اهمیت خاصی برخوردار است

از خطر بر سرکار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم
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صالحیت نیست زیرا باعث ناکارآمدی حکومت

(تعهد و احساس مسئولیت) .5 ،کوشا و فعال بودن،

اسالمی میشود .حضرت علی (ع) مرتب مردم را به

 .6شجاعت و نترسیدن از دشمن (ثواقف،1380 ،

لزوم شایستگی کارگزاران توجه میدادند و

 )154ویژگیهای مورد اشاره در انتخاب کارگزاران

میفرمودند که مبادا زمامداران بیاهلیت بر سرکار

میتوان انجام امور را تسهیل و سبب کارآمدی نظام

آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه

سیاسی گردد.

اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از

در سیره حضرت علی (علیهالسالم) به پیروی از

بین رود ،آنگاه افراد بیلیاقت و فاقد صالحیت در

مبانی فقهی ،شایستهساالری فقط در جذب افراد

مراتب زمامداری قرار میگیرند و جامعه را به تباهی

شایسته خالصه نمیگردد ،بلکه نصب و عزل ،ترفیع

میکشانند (مجلسی )176 ،1408 ،حضرت در نامه

و تنزیلهای بهموقع و بهجا نیز از موارد

خود به محمد بن ابی بکر که از سوی امام علی

شایستهساالری میباشد؛ چراکه وقتی شخصی

(علیهالسالم) از حکومت مصر عزل و مالک اشتر

نسبت به مسئولیتی که بر عهده او نهاده شده است

بهجای او منصوب گردیده بود؛ بعد از ذکر سبب

ال شایستگی بر
شایستگی ندارد و یا حتی شاید قب ً

عزل او ،در بیان ویژگیهای مالک اشتر میفرمایند:

عهده گرفتن این مسئولیت را داشته است اما در

« ...مردی که او را به امارت مصر گماشتم برای ما

حال حاضر به دالیلی شایستگی الزم را ندارد ،آن

مردی خیرخواه و نسبت به دشمنانمان سختگیر

مسئولیت از او سلب میشود تا شخص شایسته

بود» (شریف رضی .)34 ،1386 ،ایشان در نامهای

دیگری عهدهدار آن گردد.

دیگر به مردم مصر در آن هنگام که مالک اشتر را

بهعنوان مثال ،هنگامیکه امیر مؤمنان علی (ع) از

والی آنجا قرار داده بودند در بیان ویژگیهای او

خیانت ابن هرمه (مأمور بازار اهواز) اطالع پیدا کرد،

میفرمایند ...« :بندهای از بندگان خدا را بهسوی

به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت« :وقتی که نامهام به

شما گسیل داشتم ،که هنگام جو وحشت نخوابد ،و

دستت رسید ،فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار

ساعات هولناک از دشمنان نهراسد و عقب

عزل کن ،به خاطر حقوق مردم ،او را زندانی کن و

ننشیند( »....شریف رضی ،1386 ،نامه  .)38در این

همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارند،

دو نامه ،حضرت بهطور واضح و شفاف معیارهای

بگویند .این حکم را به همه کارمندان زیردستت،

شایستگی والی خویش را برای حاکم قبلی مصر و

گزارش کن تا نظر مرا بدانند .در این کار ،نسبت به

مردم آن دیار بیان مینمایند که عبارتاند از.1 :

ابن هرمه نباید غفلت و کوتاه شود و اال نزد خدا

خیرخواهی نسبت به رهبر و امام جامعه .2 ،صالبت

هالک خواهی شد و من هم به بدترین وجه تو را از

و قدرت مقابله در برابر دشمن و عدم مسامحه و

کار برکنار میکنم ،و تو را به خدا پناه میدهم از

سازش با مخالفان .3 ،توانایی الزم برای انجام

اینکه در این کار ،کوتاهی کنی .ای رفاعه! روزهای

مسئولیت .4 ،محافظت و حراست از مسئولیت

جمعه ،او را از زندان خارج کن و سیوپنج تازیانه
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بر او بزن و او را در بازار بگردان ،پس اگر کسی از

راست و درست میشود .مقدمه دوم :آفت کارها

او شکایتی با شاهد آورد ،او و شاهدش را قسم بده،

ناتوانی کارکنان است (قزوینی .)48 ،1371 ،وقتی

آن وقت ،حق او را از مال ابن هرمه بپرداز ،سپس

شایسته ساالری محقق شود ،زمینه ارائه خدمت

دستبسته و با خواری او را به زندان برگردان و

عمومی به شکل مؤثر فراهم میگردد .خدمات

برپایش زنجیر بزن ،فقط هنگام نماز زنجیر را از

عمومی عبارت است از هرگونه امری که باید از

پایش درآور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی و یا

طرف دولت تنظیم ،تأمین و کنترل شود؛ زیرا وجود

پوشیدنی آوردند ،مانع نشو و به کسی هم اجازه که

آن برای تحقق و توسعه همبستگی اجتماعی

بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به

ضروری بوده ،طبیعت آن بهگونهای است که تأمین

او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در

آن بهطور شایسته فقط بهوسیله دولت ممکن و

زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر

میسر است (طباطبایی مؤتمنی.)54 ،1383 ،

میبیند آنکس را میزنی و زندانی میکنی تا توبه

حضور کارگزاران شایسته زمینهای را فراهم میکند

کند و از عمل خود پشیمان شود .ای رفاعه! همه

تا دولت در ارائه خدمات عمومی به شهروندان

زندانیان را برای تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از

کارآمد عمل نماید .امروزه مهمترین عنصر هر

ابن هرمه را ،مگر آنکه برای جانش ،بیمناک باشی

سازمان ،نیروی انسانی است و چون همه نیروهای

که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن

انسانی سازمان ،کارآمد نیستند ،از این رو ،نمیتوان

زندان میآوری ،اگر قدرت بدنی دارد هر سی روز،

به هر یکی از آنها ،هر کاری را واگذار کرد ،بلکه باید

سیوپنج شالق بر بدنش میزنی و قضیه را برای

افراد را بر اساس معیارهای خاص گزینش کرد .بر

من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و

این اساس ،مسئله شایستهساالری مطرح میشود.

حقوقش را قطع کن» (بروجردی،30 ،1389 ،

شایستهساالری از موضوعات مدیریت منابع انسانی

 .)1129بر اساس منابع فقهی ،آفت کارها ناتوانی

است که در سطوح مختلف اجتماع و یا سازمان

کارگزاران است .اگر کارگزاران دارای عجز و ناتوانی

مطرح میگردد و بر روی انتخاب افراد برای انجام

باشند و از عهده امور آنطور که شایسته است

وظایف خاص تأثیر میگذارد .بر همین مبنا،

برنیایند ،کارها رو به فساد و تباهی میرود و این

انتخاب افراد شایسته باید بر مبنای ویژگیهای

امور بهجای اصالح و پیشرفت ،سیر قهقهرایی

عینی نظیر هوش ،دانش و تجربه ،مهارت ،استعداد،

میپیماید که این همان پیامدهای رعایت نکردن

توانایی و تالش آنها انجام گردد .این در حالی است

اصل لیاقت و شایستگی است .امام (ع) با بیان دو

که عدم توجه به این اصل مهم در جامعه ،اتالف

مقدمه ارزش و اهمیت و دلیل حاکمیت اصل

استعدادهای بالقوه و به تبع آن کاهش کارایی در

تخصصگرایی در نظام سیاسی را روشن میکنند:

بخشهای مختلف را به دنبال دارد.

مقدمه اول :کارها بهوسیله کارکنان و کارگزاران
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 .6نتیجه

رضایت مشتریان منجر شده ،فقدان آن میتواند به

شایستهساالری در اندیشه اسالمی همواره مورد

حذف و یا فرار شایستگان و نارضایتی مشتریان

تأکید قرار گرفته .در منابع فقهی ،آیات و روایات،

منجر شود .روشن است که موضوع شایستهساالری

سنت و سیره معصومین به ویژه سیره حضرت علی

برای مشاغل حساس ،از اهمیت بیشتری برخوردار

(ع) پستهای مدیریتی جامعه و نظام سیاسی،

است .همچنین تحقق عدالت اجتماعی در جامعه و

مسئولیتهایی هستند که افراد کاردان و متخصص

سازمان در گرو شایستهساالری میباشد.

خود را میطلبند و هر پستی ،به توان ،شایستگی و
تخصص ویژهای نیاز دارد و هرگز جایز نیست کسی
جز آن که اهلیت مقامی را دارد ،عهدهدار آن شود
یا افراد بیکفایت به کاری گمارده شوند .در غیر این

 .7سهم نویسندگان
کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین
پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.

صورت ،جامعه مسیر اصلی توسعه و کمال را

 .8تضاد منافع

نخواهد پیمود .از منظر فقهی ،تعهد و تخصص دو

در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

مولفه مهم شایستهساالری است که در واگذاری
مناصب باید مدنظر قرر گیرد .در اندیشه اسالمی،
شایستهساالری فقط در جذب افراد بالیاقت خالصه
نمیگردد ،بلکه به معنای جذب و ترفیع افراد
شایسته و همچنین تنزیل و عزل افراد ناشایست
میباشد .و شایستهساالری یکی از ضرورتهای
زندگی اجتماعی انسان میباشد و اگر تحقق یابد
تأثیرات مهمی در ارائه خدمات عمومی و موجب
مبارزه با فساد اداری میشود؛ همچنان که عدم
توجه به این مسئله ،خود عامل پیدایش و گسترش
فساد اداری است .عالوه بر این ،استفاده از نیروهای
شایسته ،از ابزارهای مهم کارآمدی آنهاست .بین
شایستگی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد برعکس فقدان شایستهساالری در جامعه،
اتالف استعدادهای بالقوه و بهتبع آن ،کاهش
کارایی در بخشهای مختلف را به دنبال دارد.
شایستهساالری به حذف افراد ناکارآمد در راستای
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