تاریخچه و سابقه گزینش
اًتخاب ٍاصُ ای اعت تزخاعتِ اس ٍیضگی ارادُ ٍ اختیار وِ خذاًٍذ در ٍجَد اًغاى تِ ػٌَاى یىی اس تجلی ّای تفاٍت اًغاى تا
عایز هَجَداتًْ ،ادُ اعت .حظ توایش در ٍجَد اًغاىٍ ،ی را تِ عَی هغلَب ّذایت هی وٌذ ٍ اٍ را اس اًحزاف تِ هغیزّای
هتؼالی عَق هی دّذ .در هیاى اًَاع اًتخاب ّا گشیٌؼ ٍ اًتخاب ًیزٍی اًغاًی اس اّویت تغیاری تزخَردار اعت .هفَْم گشیٌؼ
در تاریخ تؾزی اس لذهتی عَالًی ؽایذ تِ سهاى خملت آدهی تاس گزدد .اًغاى در هماعغ هختلف سًذگی خَد ّوَارُ دعت تِ
گشیٌؼ ّای هتفاٍت هی سًذ؛ اس اًتخاب ولوات تزای عخٌاى خَد گزفتِ تا گشیٌؼ غذا ،لثاط ٍ ّوغزٍ یا حتی اًتخاب وارگز ٍ
یا وارفزها .الثتِ هؼیار در گشیٌؾْای فَق ًمؾی اعاعی دارد.
گشیٌؼ تِ هفَْم اًتخاب وارگشاى دٍلتی یا هغتخذهیي دٍلت تِ سهاى تاعیظ دٍلت -ؽْزّا در یًَاى پیؼ اس هیالد ٍ تؼذّا تا
ایجاد ٍ گغتزػ ًظام دٍلت-هلتی در دًیا در اٍاخز لزى  ۱۸تؼذ اس هیالد تاس هی گزدد .تغیاری اس پادؽاّاى ،رٍعای ایالتْا ٍ عزاى
دٍلتْا تالػ داؽتِ اًذ تا هؼتوذ تزیي ٍ ٍفادارتزیي افزاد را تِ خَد (در سهاى ًظام دٍلت -پادؽاّی ) ٍ آرهاى هلت ٍ دٍلت ( در
سهاى دٍلت هلتی) را تىار گوارًذ .پیامتزاى الْی ،ائوِ ٍ رّثزاى هذّثی ًیش ّوَارُ تز ایي هَضَع تاویذ داؽتِ ٍ ؽخـ پیاهثز اعالم
(ؿ) ٍ حضزت ػلی (ع) تؼٌَاى وغاًی وِ در فذر حىَهت اعالهی تَدُ اًذ ،فزاسّایی را در چگًَگی گشیٌؼ وارگشراى
اروٌاى خَد تیاًذیؼ ٍ پظ اس آسهایؼ تِ وارؽاى گوار ٍ تا
دٍلتی اتزاس داؽتِ اًذ .اهام ػلی (ع) در ایي تارُ هی فزهایٌذ در اهَر ن
هیل ؽخقی ٍ تذٍى هؾَرت تا دیگزاى آًاى را تِ وارّای هختلف ٍاهذار ،سیزا ًَػی عتوگزی ٍ خیاًت اعت.
اها گشیٌؼ تِ هفَْم ػلوی آى (اعتفادُ اس ػلَم دیگز جْت اًتخاب افزاد تزای یه ؽغل دٍلتی یا خقَفی) تِ جٌگ جْاًی اٍل
تاس هی گزدد .تا گغتزػ ػلَهی چَى رٍاًؾٌاعی ٍ ریاضی اس یىغَ ٍ ّوچٌیي تالػ در جْت تحمك واهلتز اّذاف عاسهاًی در
ًتیجِ رلاتت هیاى عاسهاًی ٍ ّوچٌیي افشایؼ فغاد اداری ًظیز عزلت در هحل وار ،خؾًَت ،وارگزیشی ،غثیت اس وار ٍ … اس
عَی دیگز ،فزایٌذ گشیٌؼ تؼٌَاى یه كرٍرت در رًٍذ اعتخذام افزاد جذیذ ٍ ّوچٌیي ارتمای آًاى در علغلِ هزاتة اداری ٍ
عاسهاًی تثذیل گؾتِ اعت .اهزٍسُ تمزیثا در توام دًیا اػن اس عاسهاًْای دٍلتی ٍ غیز دٍلتی ،تِ گشیٌؼ تؼٌَاى یه ضزٍرت
ًگزیغتِ هی ؽَد وِ اتشارّای آى ًیش در تواهی ًماط جْاى یىغاى هی تاؽٌذ .اّویت گشیٌؼ تا آًجا پیؼ رفتِ اعت وِ تٌگاُ ّای
خقَفی ٍ حزفِ ای سیادی در سهیٌِ گشیٌؼ افزاد در وؾَرّای غزتی تا واروزدّای وؾَری ،هٌغمِ ای ٍ جْاًی ،تاعیظ ؽذُ
اًذ وِ عاسهاًْا ٍ ؽزوتْای خقَفی ٍ غیز دٍلتی را در اهز اعتخذام افزاد یاری هی دٌّذ.
حمیك ،اعتؼالم ،آسهایؼ ٍ هقاحثِ تا هتماضیاى اعتخذام یا ٍرٍد تِ داًؾگاُ یا ادارات ،وِ در ًتیجِ ایي
گشیٌؼ ػثارت اعت اس ت
تحمیمات ٍ هقاحثِّا فالحیت اخاللی ،اػتمادی ٍ عیاعی هتماضی تزرعی هیؽَد ٍ افزادی وِ حائذ ؽزایظ لاًًَی ًثاؽٌذ حذف
هیؽًَذ.
در ایزاى ّزچٌذ وِ تفتیؼ ػمایذ عثك ًـ ؿریح هادُ  ۲۳لاًَى اعاعی هوٌَع اعت ،لاًًَی تِ ًام "لاًَى گشیٌؼ " ٍجَد دارد ٍ
عثك هادُ  ۳ایي لاًَى " ارواى گشیٌؼ" وؾَر ػثارتٌذاس:
 -۱رئیظ جوَْر ّ -۲یأت ػالی گشیٌؼ ّ -۳یأتْای هزوشی گشیٌؼ ّ -۴غتِّای گشیٌؼ

