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می شوند؛ يا د ر مراتب مختلف مد يريتی صاحب پست می گرد ند. د ر اين نوع انتخاب، 
مرزهای شايستگی به طور روشن تعريف نشد ه، رويه های انتخاب و ترفيع استاند ارد نشد ه، و 

مهارت های فنی و تخصصی افراد نيز به عنوان يک اولويت د ر نظر گرفته نمی شود. 
نوع د وم، صالحيت کاريزمايی است که ادعا می کند مشروعيت خود را از شخصيت 
الگويی يک رهبر و قواعد و هنجارهايی می گيرد که وی خلق می کند. آنها که د ر خد مت 
کارها قرار د ارند مريد ان و پيروان رهبران کاريزما هستند. هيچ مجموعه ای از قواعد برای 

انتخاب آنها وجود ند ارد.
نوع سوم، صالحيت عقالنی و قانونی است که مشروعيت خود را از قوانين غيرشخصی 
که پذيريش عامه يافته می گيرد. آنچه د ر اين جريان تأکيد می شود اد اره يا موقعيت است و نه 

کسی که آن اد اره يا موقعيت را اشغال می کند.
د ر عصر حاضر، که د انش نيروی انسانی د ر د رجه اول اهميت قرار گرفته و حرف اول 
و آخر را می زند بد يهی است که د يگر صرف تجربه مد يريتی و تعهد، مالک موثق و مفيد ی 
د ر انتخاب مد يران نخواهد بود . بد يهی است که "مد يريت" علم است و يکی از ويژگی هايی 
که د ر اين عرصه علمی کارساز خواهد بود اين است که انجام وظايف اد اری به صورت 
پيشه د رآيد و اين پيشه حاصل تجارب و آموزش های تخصصی است و نه آزمون و خطا. 
د ر اين صورت است که نيل به سطح موازين استخد امی استاند ارد امکان پذير می گرد د. اما، 
استاند ارد هايی که به نوبه خود بر مبنای لياقت های نسبی و شايستگی های مشهود ايجاد شد ه 
باشد. انجام د رست يک وظيفه د رجه ای از وفاد اری را د ربرد ارد؛ وفاد اری ای که به شغل و 
وظيفه تعلق می گيرد، نه به شخص يا زمينه های شخصی د يگر. اين افراد طی فرايند های 
استاند اردشد ه به کارهايشان منصوب می شوند؛ هرگز انتخاب نمی شوند. وظايف تخصصی 
به کسانی واگذار می شود که آموزش های تخصصی بااليی د اشته و با تجربه و عمل مستمر، 
تخصص خود را د ر آن زمينه ارتقا بخشيد ه اند. با اين نگاه، تخصص گرايی گرچه شرطی الزم 
برای مد يريت است، اما به تنهايی کافی نيست؛ بلکه شايسته ساالری و صالحيت و شايستگی 
برای احراز پست مد يريت نيازمند رويکرد ی سه وجهی است: تجربه، تخصص، و د انش 

مد يريتی سه وجه شايسته ساالری است که هيچ کد ام نمی تواند جای د يگری را پر کند. 
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