یادداشت سردبیر

میشوند؛ یا در مراتب مختلف مدیریتی صاحب پست میگردند .در این نوع انتخاب،
مرزهای شایستگی بهطور روشن تعریف نشده ،رویههای انتخاب و ترفیع استاندارد نشده ،و
مهارتهای فنی و تخصصی افراد نیز بهعنوان یک اولویت در نظر گرفته نمیشود.
نوع دوم ،صالحیت کاریزمایی است که ادعا میکند مشروعیت خود را از شخصیت
الگویی یک رهبر و قواعد و هنجارهایی میگیرد که وی خلق میکند .آنها که در خدمت
کارها قرار دارند مریدان و پیروان رهبران کاریزما هستند .هیچ مجموعهای از قواعد برای
انتخاب آنها وجود ندارد.
نوع سوم ،صالحیت عقالنی و قانونی است که مشروعیت خود را از قوانین غیرشخصی
که پذیریش عامه یافته میگیرد .آنچه در این جریان تأکید میشود اداره یا موقعیت است و نه
کسی که آن اداره یا موقعیت را اشغال میکند.
در عصر حاضر ،که دانش نیروی انسانی در درجه اول اهمیت قرار گرفته و حرف اول
و آخر را میزند بدیهی است که دیگر صرف تجربه مدیریتی و تعهد ،مالک موثق و مفیدی
در انتخاب مدیران نخواهد بود  .بدیهی است که "مديريت" علم است و یکی از ویژگیهایی
که در این عرصه علمی کارساز خواهد بود این است که انجام وظایف اداری بهصورت
پیشه درآید و این پیشه حاصل تجارب و آموزشهای تخصصی است و نه آزمون و خطا.
در این صورت است که نیل به سطح موازین استخدامی استاندارد امکانپذیر میگردد .اما،
استانداردهایی که بهنوبه خود بر مبنای لیاقتهای نسبی و شایستگیهای مشهود ایجاد شده
باشد .انجام درست یک وظیفه درجهای از وفاداری را دربردارد؛ وفاداریای که به شغل و
وظیفه تعلق میگیرد ،نه به شخص یا زمینههای شخصی دیگر .این افراد طی فرایندهای
استانداردشده به کارهایشان منصوب میشوند؛ هرگز انتخاب نمیشوند .وظایف تخصصی
به کسانی واگذار میشود که آموزشهای تخصصی باالیی داشته و با تجربه و عمل مستمر،
تخصص خود را در آن زمینه ارتقا بخشی دهاند .با این نگاه ،تخصصگرایی گرچه شرطی الزم
برای مدیریت است ،اما به تنهایی کافی نیست؛ بلکه شایستهساالری و صالحیت و شایستگی
برای احراز پست مدیریت نیازمند رویکردی سه وجهی است :تجربه ،تخصص ،و دانش
مدیریتی سه وجه شایستهساالری است که هیچکدام نمیتواند جای دیگری را پر کند.
نشاط
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