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بسم اهلل الرحمن الرحیم

قرائتی مدیریتی از مسئله سن وزرای معرفی شده به
مجلس شورای اسالمی
محمد جوادی

مسـن تر شـدن کابینه نسبت به
قبـل یکی از بحـث برانگیزترین
اخبـاری بـود که پـس از معرفی
اعضـای کابینـه دوازدهـم بـه
مجلـس شـورای اسلامی ،در
سـطح جامعـه انتشـار یافـت؛
ایـن مسـئله در حالـی رخ داد
کـه رئیـس جمهـور منتخـب
در وعـده هـای اتنخاباتـی خود
قـول کابینـه ای جوانتـر را داده بـود .این تحلیـل می خواهد به لحـاظ مدیریتی بـه واکاوی علمی این
مسـئله بپـردازد و در انتهـا بـا کمـک ادبیـات مدیریتـی به راهـکار علمی حـل این مسـئله اشـاره نماید.
در ادبیـات مدیریـت ،توجـه ویـژه بـه سـن افـراد در هنـگام اسـتخدام و به کارگیـری آنها در مشـاغل
مختلـف بـه عنـوان نوعـی از تبعیض(علیـه یـک نفـر بـه خاطـر سـن) در نظر گرفتـه می شـود .البته
ایـن مسـئله هـم میتوانـد شـامل جوانگرایی باشـد و هـم میتواند شـامل مسـن گرایی شـود .از طرف
دیگـر شـرایط احـراز هـر شـغلی ممکن اسـت متفـاوت با سـایر مشـاغل باشـد و نمیتوان بـرای همه
مشـاغل نسـخه جهانشـمولی را تجویـز کـرد؛ بـه عنـوان مثـال ممکن اسـت در شـغلی تجربه مالک
اصلـی بـرای انتخـاب افـراد باشـد ،در حالـی کـه در شـغلی دیگـر چاالکـی ،سـرعت و شـدت عمـل
اهمیـت پیـدا کند.
جـدای از ادبیـات موجـود مدیریـت ،بـه لحـاظ مدیریـت اسلامی نیـز میتـوان مدعی شـد کـه نه به
لحـاظ سـیره ای و نـه بـه لحـاظ حدیثی ،توجه به سـن ذاتا ارزشـی نـدارد و تنها در جایـی ارزش پیدا
میکنـد کـه کارآمـدی و اثربخـش بـودن شـغل را تحـت تاثیـر قرار دهـد .پس بـه طور کلـی نمیتوان
مدعـی شـد که سـن بـاالی کابینـه ذاتـا مسـئله ای مثبت یـا منفی به حسـاب مـی آید.
در مدیریـت منابـع انسـانی بـرای اینکـه بتوانیـم مثبت و منفی بـودن این مسـئله را در بوتـه ارزیابی
قـرار دهیـم ،بایسـتی بـه شـرایط احـراز شـغل رجوع کنیـم .مطلبی که شـاید بـه لحاظ علـم مدیریت
در ایـن مجـال قابـل طرح باشـد ،این اسـت که اساسـ ًا مشـاغل مـا اعم از مشـاغل سـطح عملیاتی یا
مشـاغل سـطح کالن مثـل وزارت نیـاز بـه تجزیـه و تحلیل شـغل دارند و شـرایط احـراز آن به لحاظ
علمـی از همیـن تجزیـه و تحلیـل شـغل اسـتخراج میشـود .البتـه الزم به ذکر اسـت که بهـره گیری
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از تجزیـه و تحلیـل شـغل تنهـا بـه ایـن مـورد محدود نمیشـود ،بلکـه خروجی هـای متعددی میتـوان از آن
گرفـت از جملـه میـزان جبـران خدمـات ،آمـوزش مورد نیـاز شـغل و  .از ایـن طریق میتوان مشـخص کرد
کـه بـرای احـراز وزارتـی مثـل امـور خارجـه یـا آمـوزش و پـرورش ،فـرد بایـد دارای چـه ویژگـی هایی به
لحـاظ شایسـتگی هـای رفتـاری ،توانایی ادراکـی ،ویژگی های شـخصیتی و دانـش و مهارت باشـد .پس از
مشـخص شـدن این مسـائل اسـت کـه میتوانیـم در مورد اینکه سـن فلان وزیر بایـد چقدر باشـد ،صحبت
کنیم .
متاسـفانه در حـال حاضـر مفهومـی بـه عنـوان تجزیـه و تحلیل شـغل در ایران کمتـر مورد توجه واقع شـده
اسـت و در مشـاغلی مثـل وزارتخانـه هـای مختلـف تقریبا چیزی تحـت این مفهـوم وجود نـدارد .به همین
خاطـر رونـد علمـی انتخـاب افـراد در پسـت هـای مختلـف به حاشـیه رفتـه و معیار اصلـی انتخـاب در این
مشـاغل  ،مسـائلی چـون رفاقـت ،سیاسـت زدگـی ،فشـارهای قومـی و جنسـیتی و مـی باشـد .از همین رو
مـی بینیـم کـه یـک وزیـر گاهـی در یـک وزارتخانـه اسـت و در دوره بعـدی در وازرت خانه دیگر مشـغول
بـه خدمـت مـی باشـد ،بـدون اینکه توجه شـود شـاید ایـن دو وزارتخانـه صالحیتهـای متفاوتی را بـرای به
دسـت گرفتن سکانشـان طلـب کنند.
نکتـه ای کـه در قبـل ذکـر شـد مربوط به شـرایط احراز خود شـغل بـود اما مشـکل دیگری هم وجـود دارد
و آن عبـارت اسـت از عـدم وجـود نظامی مشـخص برای معرفـی افـراد دارای صالحیت برای اکتسـاب این
پسـت هـا؛ بـه نحـوی کـه انتخـاب وزرا بـر اسـاس لیسـتهای مختلفی کـه افـراد متفـاوت معرفـی میکنند،
صـورت میگیـرد ،در حالـی کـه مدیریـت منابع انسـانی با شـکل دادن کارراهه های شـغلی و نظام جانشـین
پـروری مشـخص میکنـد کـه هـر کـس در چـه مرحلـه ای از شـغل خود می باشـد و تـا چه حـد صالحیت
ارتقـا دارد .از ایـن طریـق میتـوان افـرادی را کـه کارراهـه شـغلی خـود را تا سـطح وزارت طی کـرده اند به
صـورت نظـام منـد مشـخص نمـود و از میـان افـرادی که نظام مند رشـد کـرده اند -نه بر اسـاس آشـنایی
یـا بـازی هـای سیاسـی ،قومـی و  -...بـرای بر عهـده گرفتـن این مسـئولیت ها انتخـاب نمود.
برای جمع بندی باید اشـاره شـود که شایسـته اسـت رئیس جمهور محترم که با شـعار تدبیر آشـنا هسـتند،
بـه نحـو علمـی بـه موضـوع انتخـاب وزار همـت گمارنـد و بـرای احراز شـرایط شـغل و شـاغل ارزش قائل
شـوند تـا از تصمیـم گیـری هـای سـلیقه ای جلوگیـری شـود و انتصابـات در هـر پسـتی بر اسـاس منطقی
نظـام منـد ،صـورت گیـرد .البتـه ممکـن اسـت این مسـئله در بلندمدت پاسـخ دهـد امـا نیازمند توجـه ویژه
مسـئولین بـه ایـن مهم می باشـد.
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