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 چکیده
در  این موضوعیافتگیِ جوامع دارد. ای در فرایند توسعهکنندهمحوری و تعیینگرایی، نقشساالری و تخصصشایسته

ها، ایِ گسترده، به دلیل برخی مؤلفههای توسعهوجود ظرفیت باچرا که  دارد بیشتری  اهمیتاستان سیستان و بلوچستان 
ساالری گرایی و شایستهتخصصطراحی الگوی پژوهش حاضر با هدف  بنابراین. را ندارد شتاب الزماز یافتگی روند توسعه

ها، راهکارهای اجرایی در جهت بهبود ای انجام شده است که ضمن شناخت آسیباداریِ استان تدوین و به گونه نظامدر 
بنیاد استفاده شد که فرایند آن در سه نظریه دادهها از روش کیفِی دادهآوری و تحلیل برای جمعوضعیت نیز ارائه شود. 

های الزم مصاحبه با صاحبنظران این حوزه، داده 1۶انجام شده است. پس از ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی مرحله
فهوم م 1۲۲ی کدگذاری، گانهو مراحل سه هاصورت که پس از طیِ فرایند مقایسه مستمر دادهگردآوری و تحلیل شد. بدین 

ساالری های شایستهپیشران»با محوریت  نتایج پژوهش از بنیاد کیفیِ دادهالگوی بندی شدند. مقوله دسته ۲2اولیه در قالب 
سعه، اهمیت های متعدد بالقوه برای توقابلیت) مشتمل بر شرایط علّی. این الگو ارائه شد« در نظام اداریِ سیستان و بلوچستان

ی قومی و مذهبی، باال بودن شاخص فقر و محرومیت، مرزی بودن بخش ی ملّی، ساختار ویژهتوسعهی استان در توسعه
، (اداری، سیاسی، اجتماعی) (، راهبردهاساالری در راستای توسعه پایدارشایسته) (، پدیده محوریای از مناطق استانعمده

حیطی و جغرافیایی، عوامل دولتی و نهادی، عوامل های قومی و مذهبی، عوامل مفقر آموزشی، نگاه) گرعوامل مداخله
برداری مناسب از بهره) ( و پیامدهاعوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نگرشی) ای(، شرایط زمینهفرهنگی و اجتماعی

 .هستند( اجتماعیی ملّی، ایجاد امنیت پایدار، ارتقای اعتماد گرایی اجتماعی، بهبود روند توسعهها، ارتقای تعامل و همظرفیت
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 مقدمه .1

 های اخیردر دهه .است شده دیلتب هازمانسا برای توسعه عامل ترینکلیدی به انسانی نیروی امروز، جهان در

 و رگیریکابه نحوه کار، نیروی بر، فیزیکی عوامل و سرمایه کنار در، دیریتم زانسااندیشه اتفاق به قریب اکثر ،
. اندداشته هتوج یانسان روینی تتقوی طریق از وریبهره افزایش و رقابت ایجاد در آن سازمانی- کیالتیتش ختارسا

 دلیل به ویژه به، شایسته و متخصص انسانیِ نیروی دریجت هب، روزام هب اتشمسی  123۴  یدههبه خصوص از 

 است؛ کرده پیدا تریرنگ پر نقش محیطی، تغییرات یافتن شتاب و اطالعاتی البانق فناوری، عامل یافتن اهمیت

یا « رساالشایستهنظام »به درستی آن را تحت عنوان  کههستیم  ای در مدیریت روبرومروز با پدیدهاه آنجا ک تا
 شغلی هایموقعیت و مزایا آن در که است نظامی ساالریشایسته نظام. [۲] اندمعرفی نموده «ساالریشایسته»

 دیدگاهیشود. می داده افراد به ثروت یا و قومیت اجتماعی، طبقه بر مبنای جنسیت، نه و شایستگی، اساس بر تنها

 در و سازندمی شکوفا را خود فراوان، استعدادهای تالش با و آموزشی نظام طریق از افراد اساس آن، بر که است

اساس  بر فقط شغل، یک مناسب تصدی برای یا ثروت، و قومیت اجتماعی، یطبقه جنسیت،از  نهایت، فارغ
  [.11] شوداقدام می شایستگی
وامع امروزی پایدار ج توسعهدر باالیی  مند از نیروی انسانی متخصص، متعهد، خالق و توانمند، نقش بسیار بهره

ک مدیریتیِ کارگیریِ سبههای مذکور و نیز توانمند در بکارگیریِ مدیرانی با ویژگیهدارد. در این میان، شناسایی و ب
پرور، با ساالر و شایستههای شایستهسیستمارتقاء خواهد داد. بسیاری  ها را تا حد وریِ سازمانصحیح و پویا، بهره

داشتن به از سویی، توجه کافی نآورند. نمند، توسعه و رفاه اجتماعی را برای جوامع به ارمغان میتربیت مدیران توا
 فرهنگی، به طور عمده تحت تأثیر نبود یحوزهساالری در نظام اجتماعی، معلول عواملی است که در شایسته مقوله

 هاتوجه نکردن به منافع ملّی در انتصابهای فکری، عقیدتی و قومیِ نادرست و الگوبرداریِ صحیح، وجود تعصب
لسوز، دتری است. اگر چه مدیران متخصص، این روند، در استان سیستان و بلوچستان دارای ابعاد پیچیدهاست. 

اداری استان مشغول به خدمت هستند، امّا در این میان، وجود مدیرانی  یبدنهبسیاری در  متعهدو  پویا، با وجدان
زیان های مدیریتیِیافتگیِ استان ایجاد کرده و سبک، موانع زیادی برای توسعهایغیر حرفه ی وکه با سبک سنت

ماندگی، هدر رفت منابع و تأخیر در روند دهند، فراتر از حدّ تصور، موجب عقبآور خود را ادامه میبار و خسارت
های مدیریتی، ها و دیدگاهچنین سبکضمن اینکه با توجه به شرایط خاص استان، وجود استان شده است.  یتوسعه

تان اس گییکپارچو سهمگینی بر سرمایه اجتماعی و وحدت  یضربهدر درازمدت، عالوه بر هدر رفت منابع مادّی، 
 وارد خواهد کرد. 

شماری بطور بالقوه وجود دارد که در صورت های بیظرفیت  ها و در استان سیستان و بلوچستان، قابلیت
با  [.1۴] استان برداشته خواهد شد یهای مهمی در جهت توسعهها، گامصحیح، با بالفعل کردن آن ریزیِبرنامه

ه ، پژوهش حاضر، مفاهیم یادشد«ساالرییی و شایستهگراتخصص»های بررسی مفاهیم توجه به مباحث و ضرورت
دهد. از آنجاکه و مورد بررسی قرار می کرده سازیپایدار در استان سیستان و بلوچستان نهادینه یتوسعهرا با رویکرد 

به عنوان رکن اساسی مورد توجه بوده، این  گرایی در سیستم اداریایدر تحقیقات نوین مدیریت توسعه، حرفه
پژوهش بر آن است تا به کشف و توضیح فرآیند موجود ساختار اداری استان پرداخته تا از این طریق بتواند به بسط 

تری را نسبت به آن ایجاد نماید. لذا، هدف اصلیِ پژوهش حاضر، واکاوی این مفهوم کمک نموده و فهم وسیع
 ازسپیشران و زمینهحی مدلی به عنوان در استان سیستان و بلوچستان و طرا ر اداریوضعیت موجود ساختا

صلِی گوئی به سؤال زیر، هدف ابر همین اساس، پاسخ .هستهای مدیریتی برای فعالیت در این استان شایستگی
 گراییساالری و تخصصشایستهسازیِ رویکرد های نهادینهها و زمینهپیشرانپژوهش حاضر است: مدلی که بتواند 

 ؟استهایی ها و ویژگییین نماید دارای چه ابعاد، مؤلفهدر نظام اداری استان را تب
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 پژوهش مبانی نظری و پیشینه .2

ذشت با گدر حال حاضر، . در ایران باستان مور توجه بوده استدر محیط سازمان جنبش موسوم به شایستگی 
، انسانی ریزیِ نیرویزاری حیاتی در کارکردهای سازمانی همچون برنامهزمان، رویکردهای مبتنی بر شایستگی به اب

ه، مهارت، شایستگی ترکیبی از انگیزه، خصیصسان، بدین، و ارزیابی عملکرد تبدیل شدند.  ریزیِ جانشینیبرنامه
 [. 14]شودشناخته می خودپنداری، نقش اجتماعی و دانش 

 قدرت ، ها ، دو تعریف برای شایستگی ارائه کردند. در اولین تعریف، شایستگی۲۴1۲و همکاران در سال  1مارتینا
های الزم ظرفیت و توانایی، هااز شایستگیدوم تبیین گردید.  تعریف سازمان و حدود اختیارات یک شخص یا عضو 

واجد شرایط بودن نسبت به بخش مورد  وهای عام و ویژگی هارا بودن مهارتجهت انجام یک فعالیت خاص، دا
ها، مهارتتواناییای از دانش تخصصی، مجموعهها، که شایستگیتوان گفت نظر تعریف گردید. به طور کلّی می

ر دآمیز هر فرد و مشارکت موفقیتی فردی توسعههای اساسی برای و ارزش ها، نگرشهاها، صفات درونی، انگیزه
دهد. واقع، شایستگی رفتار ضروری برای دستیابی به سطح مورد نیاز عملکرد معنی میدر باشد. یک سازمان می

رونی، صفات دها، مهارت ها،)دانش، قابلیت هاکه با سطحی از ورودیی عملکردیِ شایستگی این تعریف، به جنبه
شود، گیری میواقعی(، اندازه )نتایج و رفتار هاها( تعیین شده و از طریق تحلیل خروجیها و ارزشنگرشها، انگیزه
 . گرددبر می

( شایستگی را مشتمل بر عقل، قدرت تحلیل و انتخاب، قدرت تفکر، قدرت تعقل، سالمت 14۴۴زاده)حمیدی
ها و توانمندی است. داند که سرچشمه قابلیتای میهای اخالقی و حرفهروحی و جسمی، و برخورداری از ارزش

را توانایی فردی جهت انجام فعالیتی مشخص یا کیفیت، مهارت و توانایی انجام  (، شایستگی۲۴1۶)۲اسکورکووا
ن توانایی را و به او ایکارهای درست تعریف کرد و مدعی شد که شایستگی بر کییفیت ذاتیِ انسان تأکید داشته 

گر شامل تسهیلهای از ویژگیای شایستگی را خوشه(، ۲۴1۲) 2ووکه عملکرد مناسبی را ارائه کند. هوآنگدهد می
ر د هایشاستراتژیآمیز موفقیتسازیِ یا خصوصیات فردی که به سازمان در پیاده هاها، توانمندیدانش، مهارت

 . شود، منجر به عملکرد بهتر میهای مناسب، تعریف نمود و مدعی شد که شایستگیکندمحیط رقابتی کمک می
(، شایستگی را توانایی بسیج کردن، ۲۴13) 3کاروالهوتاکی و دی(، بر اساس دیدگاه ۲۴1۲) و همکاران 4براون
تماعی و افزودن ارزش اج ریزی شدهو انتقال دانش، مهارت و منابع به منظور رسیدن به عملکرد برنامه سازییکپارچه

ز: اند اکه عبارتها در نظر گرفتند طبقه برای شایستگی 3و اقتصادی به سازمان و افراد تعریف کردند و 
ای نظورهاصطالح چند م به هر حال، شایستگی به. متمایز، عملیاتی، فردی و رقابتیهای استراتژیک، شایستگی

، اعم از خصهای شو توانمندیها قابلیت یکلیه»را توان شایستگی ، میمتعددتبدیل شده و با توجه به  تعاریف 
ایف وظ از منابع و انجام بهینهبرداریِ بهینه بهرهعمومی و اختصاصی برای رزشی و غیر ارزشی، علمی و عملی، ا

مطلوب و تحقق اهداف قلمرو عملکردی، به نحوی که، به ترتیب، منافع  شغلی خاص، جهت دستیابی به نتیجه
 [.۶] اجتماعی، سازمانی، گروهی و فردی را تأمین کند، تعریف کردی ملّی، همه جانبه

ای برخوردار گرایی از اهمیت فزایندهساالری و تخصصنظام شایستهیافته، در مناطق محروم و کمتر توسعه
های خالقانه و مؤثری است تا عالوه بر جبران عقبها و برنامهها، طرحاست. چرا که برای حل مسائل، نیاز به ایده

لوچستان است بها، حرکت در مسیر توسعه نیز تسهیل شود. یکی از این مناطق در کشور، استان سیستان و ماندگی
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ساختار اداری در ادوار مختلف نتوانسته  ای در ابعاد مختلف،های گسترده و منحصربفرد توسعهکه علیرغم ظرفیت
وند آن در یک اید ر، باین استاننیافتگیِ برای فهم بهتر دالیل توسعه برداریِ مناسبی از آن داشته باشد.است بهره

 نظم تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. 
بلکه عوامل متعددی در زمانی طوالنی دست به  .دیهی است که توسعه فرایندی مقطعی و تک بعدی نیستب

فرایند نظام اداری و سیاسی در استان  د.نشوبای یافتگی در هر جامعهتا منجر به فرایند توسعه دهندمیدست هم 
ویژه هقبل از انقالب و ببندی کرد. در دو بخش قبل و بعد از انقالب بررسی و دسته توانسیستان و بلوچستان را می

اگر چه برخی اقدامات عمرانی و های عمیقی در ابعاد مختلف مواجه بود. در دوران پهلوی، این استان با محرومیت
عدم توجه  ویژههمبحث توسعه و بنگاه جامع به نیم  زیربنایی در برخی از مناطق استان صورت گرفت امّا به دلیل 

روزی از پیهای عمیقی وجود داشت. بعد نیروی انسانی، در بسیاری از ابعاد جامعه، کمبودها و محرومیت توسعهبه 
های زندگی ای در جهت رفع محرومیت صورت گرفت و بسیاری از شاخصهای گستردهانقالب اسالمی نیز تالش

های بسیاری ایجاد شد. با این وجود، ای انجام و زیرساخترانی اقدامات گستردهعم حوزهویژه در هبهبود یافت. ب
ن روند تغییر محسوسی های کشور قرار دارد و ایهای آخر استانهای توسعه، در ردههنوز در بسیاری از شاخص

 .نداشته است
 اولیههای دارد، هنوز با شاخصای که در مناطق مختلف استان وجود های گسترده اینکه چرا با وجود ظرفیت

گرایی و توان عدم وجود دیدگاه تخصصبسیار زیادی هست، یکی از دالیل عمده و اصلی را می یفاصلهتوسعه، 
در بیان چرایی پدید آمدن این مشکالت باید از ساالری در ساختار اداری و مدیریتی استان قلمداد کرد. شایسته
این خصوص، وجود های متفاوتی وجود دارد. در جوامع مختلف، شکافاستفاده کنیم. در « هاشکاف» ینظریه
ها بر هم بار شوند و یکدیگر را تقویت توان مدّ نظر قرار داد. به این معنی که اگر شکافهای متراکم را میشکاف

یستان و بلوچستان چند شکاف بر هم برای مثال در  استان سکند. کنند، پتانسیل خشونت و منازعه افزایش پیدا می
قشار ا ههممشارکت  ضعف و شکاف« نیافتگییافتگی و توسعهشکاف توسعه»اند.  بار شده و یکدیگر را تقویت کرده

 امور.  هبه نحو متعادل در ادار
منجر های زیر، مبنای اصلی فعالیت بوده است: عواملی که گویی به سوالبر این اساس، در پژوهش حاضر پاسخ

هایی شوند، از چه ابعاد و مؤلفهبه کند شدن روند تحقق توسعه نظام اداری استان سیستان و بلوچستان می
برخوردارند؟ برای بهبود روند توسعه استان از منظر شایستگی در نظام اداری، چه راهبردهایی مناسب است؟ 

واجه خواهند شد؟ در صورت اجرای الگوی گری مراهبردهای مشخص شده، در فرایند اجرا با چه عوامل مداخله
 پیشنهادی، چه پیامدهایی در سطح جامعه مورد نظر حادث خواهد شد؟

 

 شناسی پژوهشروش .3

در « ساالریگرایی و شایستهتخصص» زمینهدانش موجود در  توسعهدنبال هحاضر ب پژوهشبا عنایت به اینکه 
آید. از آنجا که به دنبال استخراج اطالعات از طریق تعامل با بنیادی به شمار میگیری، ، از نظر جهتاستان است

، تفسیری خواهد بود. با توجه به پژوهشحاکم بر این  فلسفه، هستها از موضوع تفسیر آن ینحوهافراد و درک 
فاده خواهد ها استبنیاد برای تحلیل و تفسیر دادهاز رویکرد نظریه دادهکیفی، مبنای این پژوهش است،  رویکرداینکه 

 و متناسب آن به آنچه تا شودمی داده و فرصت شروع مطالعاتی دوره یک از روش، پژوهش این در [.3و  2]شد 
ها اعم از فرعی و ، مفاهیم و مقولهها. محورهای کلیدی در این راهبرد، شناسه[1] دهد نشان را خود است، مربوط

در نهایت،  و ها استخراجمقوله سپس و شده کدگذاری ابتدا شده آوریجمع هایروش، داده این در .[4] اصلی است
 ینظریه تا نمایدرا فراهم می امکان این محقق بنیادداده ینظریه در واقع، در گیرد.می شکل هااز مقوله نظریه
 [.12] شکل گیرد هاداده تحلیل و آوریجمع حین در نظر مورد یپدیده با مرتبط
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نظران و مشارکتدار و انتخابی، بهترین روش برای گزینش صاحبگیری هدفپژوهش، نمونهبا توجه به هدف 
 های الزم، خبرگان و متخصصینکنندگان در پژوهش، در نظر گرفته شد. در همین راستا، برای دستیابی به داده

با توجه با  انجام شد.ها )حضوری و برخی نیز به صورت تلفنی( های الزم با آناین حوزه، شناسایی و مصاحبه
منحصربفرد بودن بسیاری از متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری استان، تالش شد افرادی برای مشارکت 

 ساالری در مناطق محروم و مرزیوریک از مباحث شایستهدر پژوهش انتخاب شوند که عالوه بر شناخت تئ
نیز، آشنایی داشته باشند. بر همین اساس، عالوه بر مصاحبه با ، تا حدودی به صورت تجربی و عملی برخوردار()کم

با برخی از افرادی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، ای، مباحث توسعه یاساتید دانشگاهیِ متخصص در حوزه
مشارکت هایویژگی 1جدول  هایی صورت گرفت.اند، نیز گفتمانهای فعالیت در مناصب اداریِ استان را داشتهزمینه

 دهد.نشان می های پژوهش راآوریِ دادهکنندگان در فرایند جمع
 

 های پژوهشآوریِ دادهکنندگان در فرایند جمعهای مشارکتویژگی .1 جدول

 تعداد مراجعه جنسیت تخصصی زمینه علمی / مسئولیت سازمانی یمرتبه ردیف

 (۲حضوری ) مرد مدیریت و توسعه ی معاونت استانداری()سابقه عضو هیئت علمی دانشگاه 1

 (۲تلفنی ) مرد فرهنگ و اجتماع ی فرمانداری(مدرس دانشگاه )سابقه ۲

 (1حضوری) مرد نیروی انسانی ی استانداریمدیر کل در حوزه 2

 (۲حضوری) مرد امور اجتماعی ی استانداریمدیر کل در حوزه 4

 (1حضوری) مرد برنامه و بودجه ی استانداریمعاونت در حوزه 3

 (1تلفنی) مرد ریزی نیروی انسانیبرنامه ی روستایی و مناطق محرومکارشناس معاونت توسعه ۶

 (1تلفنی) مرد امور اجتماعی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ۲

 (1تلفنی) مرد توسعه اقتصادی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی ۲

 (1حضوری) مرد اجتماعیاقتصاد  عضو هیئت علمی دانشگاه ۹

 (1حضوری) مرد گذاریمشیخط عضو هیئت علمی دانشگاه 1۴

 (1حضوری) زن مدیریت توسعه عضو هیئت علمی دانشگاه 11

 (1تلفنی) زن گر مباحث توسعهپژوهش عضو هیئت علمی دانشگاه 1۲

 (1حضوری) مرد ریزی شهری و روستاییبرنامه عضو هیئت علمی دانشگاه 12

 (۲حضوری) مرد نیروی انسانیتوانمندسازی  هیئت علمی دانشگاه عضو 14

 (1حضوری) مرد ریزی اجتماعیبرنامه عضو هیئت علمی دانشگاه 13

 (1حضوری) مرد توسعه روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه 1۶

 
استفاده شده است. بدین معنا که پس از انجام  نظری گیرینمونه از گیرینمونه کفایت برایدر پژوهش حاضر، 

شود. لذا در این مرحله، فرایند ی شانزدهم، مشاهده شد که اطالعات جدیدی به مفاهیم قبلی افزوده نمیمصاحبه
ها هایی از سؤاالتی که در مصاحبهنمونه آوری شده آغاز شد.های جمعها متوقف و روند تحلیل دادهانجام مصاحبه

گرایی در ساختار اداریِ سیستان و بلوچستان ساالری و تخصصاست بدین صورت بودند: روند شایسته مطرح شده
ای مورد نیاز است؟ راهبردهایی ها و عوامل زمینهرانسازیِ این روند چه پیشدارای چه اهمیتی است؟ برای نهادینه

گری هایی هستند؟ چه عوامل مداخلهابعاد و ویژگیکه برای بهبود این ساختار باید طراحی و اجرایی شوند دارای چه 
چنانچه راهبردهای مشخص )مثبت یا منفی( قرار دهد؟  ممکن است فرایند اجرای راهبردهای مذکور را تحت تأثیر

استان  ی پایدارچه پیامدهایی در نظام اداری و به تبعِ آن، توسعهرفته شوند، ی مورد مطالعه به کار گشده، در جامعه
 هند داشت؟خوا
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پیوسته به  ایِگذاریِ باز به روش مقایسهشناسه یمرحلهها، در در پژوهش حاضر، برای ارتقای اعتبار یافته
ها نسبت گذاریِ محوری، بازبینیِ دادهشناسه یمرحلهها پرداخته شده و در گونی میان اطالعات و مقولهتطابق هم

 ها انجام شد.به مقوله
بندیِ استفاده شد که به میزان سازگاریِ طبقه 1شاخص ثبات یا پایاییِ بازآزمون پژوهش از برای ارزیابی پایایی

که کدگذار، یک متن را در دو زمان کرد  محاسبهتوان ها در طول زمان اشاره دارد. این شاخص را زمانی میداده
، این شاخص، کدگذار و متن یکسان است، این نوع پایایی یمحاسبهمتفاوت کدگذاری کرده باشد. به دلیل اینکه در 

پایاییِ بازآزمون، روش کار به این ترتیب  یمحاسبهبرای . ۲عوامل کنترل نشده است ترین احتمال دخالتِشامل کم
 یلهفاص، دو بار، در یک هاچند نمونه، به صورت تصادفی انتخاب و هر کدام از آنها، است که از میان کلّ مصاحبه

زمانی،  یفاصله. سپس کدهای مشخص شده، در دو شوندروز( کدگذاری می 2۴تا  3)بین  زمانیِ کوتاه و مشخص
و از طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود، در دو شوند مقایسه میها با یکدیگر برای هر کدام از مصاحبه

کدهایی که در دو ها، در هر کدام از مصاحبه شود.کدگذاری، شاخص ثبات برای آن تحقیق محاسبه می یمرحله
 مشخص« عدم توافق»و کدهای غیر مشابه با عنوان « توافق»زمانی با هم مشابه هستند، با عنوان  یفاصله

)که  زمانی یفاصله، در دو های محققپایاییِ بازآزمون بین کدگذاری یمحاسبهروش پیشنهادی برای شوند. می
 : 2ه این ترتیب استبهمان شاخص ثبات است(، 

درصد پایایی =
2 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
= %100 

جا )در این A آمد، تعداد عضوهای پیش n(Sرا با )جا تعداد کلّ کدها( )در این اگر تعداد اعضای فضای نمونه
تعداد عدم توافقات  جا)در این Bآمد و تعداد عضوهای پیش A)nبین دو مرحله از کدگذاری( را با )تعداد توافقات 

به این صورت  P(Aیعنی )جا پایاییِ بازآزمون( )در این Aنشان دهیم، احتمال  B)nبین دو مرحله از کدگذاری( را با )
 خواهد بود:

𝑃(𝐴) =
𝑛(Á)

𝑛(Á) + 𝑛(𝐵)
 

=
2𝑛(𝐴)

2𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵)
 

=
2𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

𝑛(Á) تعداد کدهای توافقات است. با توجه به اینکه توافقات با استناد به دو کد و عدم توافقات با  دهندهنشان
ضرب کرد. در این  ۲، برای در نظر گرفتن این اثر باید تعداد توافقات را در شونداستناد به یک کدمشخص می

زمانیِ ده  یفاصلهدو بار در ها آنپایاییِ بازآزمون، سه مصاحبه انتخاب و و هر کدام از  یمحاسبهپژوهش، برای 
 آمده است. ۲. نتایج این فرایند در جدول گذاری شدشناسهگر روزه توسط پژوهش

 
 پایاییِ بازآزمونِ پژوهش یمحاسبه. ۲جدول 

 پایاییِ بازآزمون هاتعداد عدم توافق تعداد توافقات هاتعداد کلّ شناسه عنوان ردیف

 ۲۲/۴ 3 ۹ ۲2 پنجم یمصاحبه 1

 ۶3/۴ ۶ ۲ ۲1 نهم یمصاحبه 2

                                                                                                                                                 
1 . Repeatability or test–retest reliability 

۲ . Bowen & Bowen 

 ( رجوع شود.12۲۲)خواستار، « های پژوهشیمصاحبهی کدگذاری در محاسبه پایایی مرحلهروشی برای  ارائه». برای اطالعات بیشتر به مقاله 2 
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3 
 یمصاحبه

 چهاردهم
1۹ ۲ 4 ۲2/۴ 

 ۲2/۴ 13 ۲2 ۶2 کلّ

 
، توافقات ۶2برابر با ، زمانیِ ده روزه، تعداد کلّ کدها یحاکی از آن است که در دو فاصله ۲های جدول یافته

مورد است. همچنین پایاییِ بازآزمونِ  13و تعداد کلّ عدم توافقات برابر با  ۲2انجام شده در هر سه مصاحبه برابر با 
توان ادّعا کرد درصد بیشتر است، می ۶۴این میزان از که است. بنابراین، از آنجا ۲2/۴حاصل از این روند، برابر با 

 های این تحقیق، مورد تأیید است. پایاییِ کدگذاری
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

و  بنیاد استراوسطابق با دستورالعمل انجام تحقیقات تئوری دادهبندی مروال انجام کار، کدگذاری و طبقه
( بوده است. به طوری که با استفاده از فن مقایسه و تحلیل مستمر بعد از انجام هر مصاحبه، تحلیل 1۹۹4کوربین)

 های فرعی و اصلی تا جایی کهآن محور کامل انجام شده و مقوله یآمدههای به دست و کدگذاری باز داده
به  گر اقدامپژوهش ،پذیر بود استخراج گشته است. همچنین در طول فرایند تحلیل، هر جا که نیاز بودهامکان

های مربوط به هر مقوله یا کد نموده است. ضمن اینکه پس از انجام هر مصاحبه و انجام کدگذاری نگارش یادداشت
با  اولیه یایدهر داده شده و راجع به میزان تناسب قبلی قرا یشوندهباز، الگوی شکل گرفته، در اختیار مصاحبه

مراحل کدگذاری در گراندد تئوری شامل: . گرفتفکریِ مجدد صورت میهای وی، ارزیابی و همنظریات و صحبت
که در هر کدام  باشدمی 2(گام سوم: کدگذاری انتخابی2؛ ۲(گام دوم: کدگذاری محوری۲؛ 1(گام اول: کدگذاری باز1

 شود.احل، اقدامات خاصی جهت رسیدن به چارچوب نهاییِ پژوهش )تدوین الگو( انجام میاز این مر
 گام اول: کدگذاری باز

سازی و سپس، محتوای آن شد، عیناً بر روی کاغذ پیادهای انجام میدر این مرحله، زمانی که هر مصاحبه
و  مفاهیم های باز،مشترک بین شناسه هایویژگی و مفهومی ارتباط مشابهت، اساس بر سپس . شدبررسی می

پس از هر مصاحبه، کدهای اولیه، پاالیش شده و با توجه به سنخیت و شد.  مشخص مفاهیم( از ای)طبقه هامقوله
تر قرار گرفته و این فرایند بارها و بارها تکرار شد تا تجانس با سایر کدهای کشف شده، در ذیل یک مفهوم کالن

مکرر، کدهای اولیه به مفاهیم و مفاهیم نیز هر یک بر اساس فرایند تجانس مفهومی، در قالب های پس از پاالیش
ها، دهدا یدوبارهبندی و بررسی تر به عنوان مقوله، سازماندهی گردیدند. پس از هر مرحله، طبقهمفهوم گسترده

رتبه جهت رسیدن به اشباع منطقی مفاهیم تکراری حذف و مفاهیم مشابه در هم ادغام شدند. این کار تا چندین م
، محققین به این نتیجه شانزدهم یبا انجام مصاحبهبه صورت تکراری انجام شد. ها های آنها و ویژگیبرای مقوله

 ود. بنابراین، روند انجامشرسیده و مفهوم جدیدی شناسایی نمیتکرار  یرسیدند که داده های حاصل به مرحله
مورد بودند که پس از پاالیش  142ها در این مرحله متوقف شد. مفاهیم شناسایی شده در این مرحله، مصاحبه

ها، ن مفاهیم، با بررسی تجانس بین آنمورد کاهش یافتند. پس از نهایی شد 1۲۲بیشتر و حذف موارد تکراری، به 
جع به د. نقطه نظراتی که راوزه قرار گرفتنهایی تدوین شدند و در اختیار برخی از صاحبنطران این حدر قالب مقوله

 نهایی بود. یمقوله ۲2 بندیِگرفت و در نهایت، حاصل کار، دستهها ارائه شد، مورد بررسی مجدد قرار مقوله
 

                                                                                                                                                 
1 . Open Coding 

۲ . Axial Coding 

2 . Selective Coding 
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 گام دوم: کدگذاری محوری

 پدیده» را آن و کرده محوری انتخاب طبقه  را هامقوله از یکی گرپژوهش ، کدگذاریمحوری دوم یمرحلهدر 
 سایر ارتباط کند.می با آن مشخص را هاسایر طبقه ارتباط و داده قرار کاوش مورد مرکز فرآیند در« محوری

 .داشته باشد تحقق تواندمی پنج عنوان در محوری طبقه با هاطبقه
از  ایشرایط، مجموعه این شوند.می محوری یطبقه گیریِ پدیده یاشکل باعث شرایط : این1شرایط علّی (1
ها و تعامالت(: )کنش ۲راهبردها( ۲دهد. می قرار تأثیر تحت را اصلی یمقوله که است شانهایو ویژگی هاطبقه
 حاصل حاکم بستر و گرتأثیر شرایط مداخله تحت که هستند داریهدف تعامالت و هارفتارها، واقعیت بیانگر

از  هاآن تمیز و شودمی گفته بستر گذارندتأثیر می راهبردها بر که خاصی شرایط : به2بستر حاکم( 2 شوند.می
 دهند. درمی تشکیل ایمتغیرهای زمینه یا هاطبقه مفاهیم، از ایمجموعه را شرایط این علّی مشکل است. شرایط

 علیّ شرایط  را ذیل مرتبط بسیار متغیرهای اوقات گاهی است. فعال از متغیرهای ایمجموعه مقابل، شرایط علّی

 که هستند : شرایطی4گرشرایط مداخله( 4کنند. می بندیحاکم طبقه بستر ذیل را کمتر با ارتباط متغیرهایی و

 شرایط دهند.می تشکیل واسط و از متغیرهای میانجی ایمجموعه را شرایط این شوند.می متأثر هاآن راهبردها از

 عمومی و علّی صبغه و کنندمحدود می یا تسهیل را عواملسایر  مداخله که هستند شرایط ساختاری گر،مداخله

آیند. می وجود به راهبردها اتخاذ اثر در که پیامدهایی هستند و نتایج بیانگر هاطبقه از : برخی3پیامدها( 3 دارند.
 کوربینو  استراوس توسط شودمی گفته کدگذاریِ محوری« مدل پارادایم»آن  به اصطالحاً که روش کدگذاری این

 .شودیک طبقه انجام می« محور»شود که کدگذاری حول است و به این دلیل کدگذاری محوری گفته می شده ارائه
 یی محوری انجام شد. در گام اول، مقولهفرایند کدگذاری کدگذاریِ باز، در پژوهش حاضر، پس از اتمام مرحله

شد. این شناسایی و در مرکز فرایند قرار داده « پایدار یساالری در راستای توسعهشایسته»محوری، تحت عنوان 
ا، های شناسایی شده در پژوهش باشد. در همین راستباشد که بتواند معرف سایر مقوله هاییمقوله، باید دارای ویژگی

تواند شود می نهادینهاستان  ساالری در نظام اداریِاگر فرایند شایستهشوندگان تأکید داشتند که مصاحبه اکثریت
مملو از آزمون و  ،ی پایدار را سرعت بخشیده و در غیر این صورت، همانند گذشته، ساختار اداریروند توسعه

، متعددهای ای کمک نخواهد نمود، بلکه عالوه بر ایجاد چالشی منطقهخطاهایی خواهد بود که نه تنها به توسعه
 د. ی ملّی را نیز با اخالل مواجه خواهد نموروند توسعه

خط  بر اساس آن، که به پایان رسید گذاریِ محوریشناسهپس از تحلیل داده های کیفی پژوهش، فرایند 
 و گر، راهبردهامداخله و ایزمینه شرایط محوری،ی مقوله علّی، شرایط پژوهش شامل هایمیان مقوله ارتباطی
  شد. مشخص پیامدها

 و خلق نظریه گام سوم: کدگذاری انتخابی

های رویکرد روایتی و متکّی بر گزاره محوری، تالش شده است بر اساس یمرحله، با در نظر گرفتن مقوله در این
دگذاری ک یها با یکدیگر، تحلیل و تبیین شود. لذا در مرحلههای پژوهش، ارتباط مقولهکالمیِ حاصل از مصاحبه

 بسترسازی برای تدوین الگوی مناسبِ  یمینهشوندگان، زهای مصاحبهی هدف آن است که با روایت دیدگاهانتخاب
 بنیاد فراهم شود. ، مبتنی بر روش دادهاداریِ استان سیستان و بلوچستان نظامساالری در شایسته

                                                                                                                                                 
1 . Casual Conditions 

۲ . Actions & Interactions 

2 . Context 

4 . Intervening Conditions 

3 . Consequences 
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ه راجع علیرغم مباحثی ک. استاستان « دارا بودن»تأکید بر اهمیت است ای که در این زمینه، دارای اولین نکته
ان هایی در استقابلیت و  هاظرفیتنظران اعتقاد داشتند، شود، برخی از صاحبمی طرحبه محرومیت در این استان م

 شوند. محسوب میای ر در هر منطقهپایدا توسعهوجود دارد که از ملزومات اصلی و محوریِ 
ندان چویژه در استان سیستان و بلوچستان را دو هساالری بموضوع دیگری که ضرورت توجه به نظام شایسته

دارا بودن بیشترین جمعیت جوان کشور در مقایسه با میانگین کشوری، از کند، ساختار جمعیتی استان است. می
این استان رتبه نخست جمعیت کند. را دو چندان می اصالح ساختار نظام اداریدیگر عواملی است که ضرورت 

سال سن دارند. وقتی  2۴عیت آن زیر درصد جم ۶۲جوان کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که 
توانند به درستی نیازهای این قشر را پاسخ داده و پیامد آن، ظهور معیوب و ناکارآمد باشند نمی ،ساختارهای اداری

  های متعدد در ارکان جامعه خواهد بود. آسیب
غرافیاییِ ویژه و موقعیت جملّی داشته باشد.  توسعهتواند نقش حیاتی در استان سیستان و بلوچستان، می توسعه

کیلومتر  11۴۴، برخورداری از خارج از تنگه هرمز المللیِزاد بینآهای مناسب استان به جهت استقرار در کنار آب
کیلومتر مرز ساحلی در کنار دریای عمان و نیز شرایط ممتاز  2۴۴مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان و 

ای تصدی نقش در بازرگانی ملّی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی با آسیای شرقی و جنوبی استان بر
هی است یک ساختار اداریِ کند. بدیو شاخ آفریقا، ضرورت اصالح ساختار نظام اداری در استان را دو چندان می

 ها را دارد.برداری از این ظرفیتای، توان بهرهیافته و حرفهتوسعه
ی تأثیر یافتگبر روند توسعهقومی و مذهبی در استان نیز یکی از دالیل بسیار مهمی است که  ویژهساختار 

چه چنانای که گونهتوانند در این زمینه ایفاء کنند. به ای میمستقیمی دارد. ساختارهای اداری و سیاسی نقش دوگانه
تواند های تمام اقشار به طور متوازن استفاده نماید، میرفیتساالر مستقر بوده و از ظیک نظام اداریِ شایسته

مبانی های قومی و مذهبی را به حداقل رسانده و در مقابل، در صورتی که ساختارهای سیاسی و اداری، شکاف
های خود قرار دهند، این شکاف و واگرایی به حداکثر رسیده و پیامدهای برنامه یقومی و مذهبی را در سرلوحه

یافتگی در منطقه را به شکل کالف سردرگمی در خواهد آورد که برای بهبود آن نیاز به ن، فرایند توسعهمخرب آ
 دو چندانی باشد.  یهزینهتالش و 

پایین بودن گذارد، استان صحّه می گرایی درساالری و تخصصشایستهدیگری که بر ضرورت و اهمیت  پدیده
و محرومیت است. فقر  اکثر مناطق استاندر  انسانی توسعههای شاخصای و بویژه های توسعهاکثریت شاخص

ای پذیر نیست و اگر هم نتیجههای مستقیم امکانحمایت یمناطق صرفاً از طریق ساز و کارهای دولتی و یا ارائه
سی نشوند، در شناهای حمایتی به درستی اجرا و آسیبلذا چنانچه این رویهمدت است. داشته باشد، صرفاً در کوتاه

حمایتی، در کنار  مدتِهای کوتاهبرنامهبیشتر خواهد بود. لذا  ،تبعات مثبت زها ادرازمدت، پیامدهای منفیِ آن
 های فقر و محرومیت، نقش بسیار مهمی دارد. در کاهش زمینهتوانمندسازی، ساالری و شایستهروندهای مستمر 

ای از مناطق است. مرزی بودن بخش عمدهساالری است، آخرین موردی که ضرورت توجه به نظام شایسته
 یافتگی کمک نمایدتواند هم فرصت بوده و به فرایند توسعهاین موضوع از این لحاظ دارای اهمیت است که مرز می

یافتگی اخالل ایجاد نموده و چه بسا به عنوان یکی تواند در روند توسعهو هم چنانچه به درستی مدیریت نشود، می
یافتگی تبدیل شود. در این زمینه، نقش ساختارهای اداری و سیاسی و نوع نگاهی که به این ز عوامل عدم توسعها

تواند مرزهای یک جغرافیا را ساالر، میای و شایستهیک ساختار اداریِ حرفهپدیده خواهند داشت بسیار مهم است. 
 ن در جهت توسعه و رفاه اجتماعی استفاده نماید. به مثابه عامل پیشران توسعه قلمداد نموده و از ظرفیت آ

، ضرورتی انکارناپذیر در جهت بهبود گراییساالری و تخصصبا عنایت به موارد مورد اشاره در باال، شایسته
راهبردهای  شود عبارت از این است که:های نظام اداری در استان است. لذا سؤالی که در ادامه مطرح میمؤلفه

  اند؟ساالری در نظام اداریِ استان سیستان و بلوچستان کدامگرایی و شایستهسازیِ تخصصنهادینه
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کلّی شامل: راهبردهای سیاسی، اداری و اجتماعی  یهای پژوهش حاضر، این راهبردها در سه دستهمطابق یافته
ند، کنندگان، اعتقاد داشتمشارکتی اساسی در تدوین راهبردهای ارائه شده این است که غالبِ نکته اند.ارائه شده

های آن در خود استان وجود داشته زایی است که زمینههای درونی استان نیاز به مؤلفهبرای تقویت روند توسعه
عبارتی برای حرکت در مسیر توسعه، باید کاری کرد که هم بخش دولتی و هم شهروندان محلی به این باشد. به 

این موضوع  کنندگانیکی از مصاحبهرا دارند. در همین زمینه، الزم برای بهبود شرایط های نتیجه برسند، که ظرفیت
 را بدین صورت تبیین نمود:

ما کما  یهمهزایی، خودجوشی و خودباوری است. مشکل اصلیِ عزیزان ما در مناطق محروم، فقدان درون»
عضای اند، خود کاقدامی ن بیش با چنین تجربیاتی از فعالیت در مناطق محروم مواجه هستیم. تا ساختار دولتی

شود شوند. امروزه در نظریات توسعه مطرح میمشغول فعالیتی برای بهبود امور زیستی خود نمیمحلی،  یجامعه
های شخصی، آموزش بهداشت و مراقبتآموزی، ی و مهارتهای آموزشبر پایه گزینه باید   که توانمندسازیِ نوین

سازی و زیباسازیِ محیط زیست، ایجاد اعتماد به نفس، بازسازیِ مجدد روابط انسانی بر اساس عشق، دوستی، سالم
بنا گردد. خالصه اینکه تمام تالش ما باید این باشد که با آموزش آمیز با یکدیگر مسالمتزیستیِ بسندگی و هم

آمده و ناظران ، خودجوشی و خودباوری در بین ساکنان مناطق محروم بوجود ین مدنی و شهروندی به افرادقوان
 «.خود باشند یمنطقهای در های توسعهفعال برنامه

هایی ن است در فرایند اجرا با محدودیتهای پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای معرفی شده ممکداده
عث ان باشسایی و مدیریت نشوند، اثرات منفیگرهایی هستند که چنانچه شناهمان مداخلهاجه شوند. این عوامل مو

، عوامل محیطی و جغرافیایی، های قومی و مذهبیشان خواهد شد. فقر آموزشی، نگاهانحراف راهبردها از مسیر اصلی
 عوامل دولتی و نهادی و عوامل فرهنگی و اجتماعی، برخی از این عوامل هستند.

ازی و اجرای سپیامدهای نهادینه های مدیریتی در نظام اداری سیستان و بلوچستان،تبیین مدل شایستگیدر 
ارتقای تعامل ها، برداری مناسب از ظرفیتبهرهاند از: ه است. این پیامدها عبارتاین رویکرد نیز مورد اشاره قرار گرفت

 ارتقای اعتماد اجتماعی.و  امنیت پایدارایجاد ، ملّی یبهبود روند توسعه، گرایی اجتماعیو هم
های کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد، الگوی نهایی پیشران یمطابق آنچه در سه مرحله

کارگیریِ رویکرد هوچستان تحلیل و تبیین شد. این الگو حاصل بساالری در نظام اداری استان سیستان و بلشایسته
گاهسو نمودن دیدو با توجه به اینکه از تجمیع، سازماندهی و همپژوهش حاضر بوده  بنیاد درپژوهشیِ نظریه داده

اجرای تواند به عنوان مدلی قابل اتکاء در جهت های خبرگان و صاحبنظران این عرصه منتج شده است، می
بنیاد، یکرد دادهترین مزایای رودر منطقه مورد توجه قرار گیرد. اساساً یکی از مهم ساالریرویکردهای شایسته

ای است های مختلف در یک قالب و چارچوب مشخص به گونهصاحبنظران عرصه یپراکندههای ساماندهیِ دیدگاه
آوری، ساماندهی های خبرگان این عرصه پس از جمع، دیدگاهکاربردی و عملی پیدا کنند. در این پژوهش جنبهکه 

 دهد. الگوی فرایند کیفی پژوهش را نشان می 1شکل اند. کاربردی شده ،راه نقشهو بهبود، تبدیل به یک استراتژی و 
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 )سیستان و بلوچستان( برخورداراداری مناطق کم ساالری در نظامهای شایستهکیفی پژوهش: پیشرانالگوی   .1شکل 

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

ه خاصی نیست. ب یمنطقهساالری در راستای توسعه یک اصل اساسی بوده و منحصر به جامعه و شایسته
وفق را مورد م یافتگیِ جوامعِ، بعید است روند توسعههای استان سیستان و بلوچستانخصوص در مناطقی با ویژگی

مورد مشاهده قرار « محوریساالری، مشارکت و مردمشایستهگرایی، تخصص»پایی از  بررسی قرار دهیم و ردّ
ساالری باعث گرایی و شایستهایهای گذشته عدم وجود یک سیستم اداریِ مبتنی بر حرفهدر طول دههامّا نگیرد. 

ترین عوامل ، به برخی از مهمهای پژوهشیافتهه و بر اساس کند شدن روند توسعه در استان شده است. در ادام
 شود.این مسأله اشاره می

ها عواملی هستند که در کلّ اند، که برخی از آنعوامل متعددی در نارکارآمدی نظام اداریِ استان نقش داشته
های این مطابق یافتهحصر به شرایط خاصِّ استان هستند. کشور از ماهیت یکسانی برخوردار بوده و برخی نیز، من

های اداری است. ناشایستگی در سیستم یهی استان، یکی از عوامل بروز پدیدبررسی، ساختار اجتماعی و فرهنگ
 ای استوار است. ساختار اجتماعیِ قالب در استان بر محوریت تعامالت قومی و قبیله

های فامیلی و اقتصادی، شود و برتریشایستگی و تخصص نمی یمقولهوجهی به در مناسبات قومی نیز عمدتاً، ت
های انتخاباتی توان در رقابتمالک اصلی در میزان نفوذ در ساختار اجتماعی است. مشهودترین نماد این ادعا را می
ر رنگ رقابت بسیار پ یجنبهبه ویژه در سطح مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا مشاهده نمود. 

گان مردم و حتی بسیاری از نخب یعامهای برای برنده شدن در انتخابات، باعث شده است که نگاه فامیلی و قبیله
گراییِ افراطی( در درازمدت، باعث عدم توجه پدیده )قومیتجامعه، منحصر به یک منطقه و قومیت خاص باشد. این 

 شرایط علّی
های متعدد بالقوه برای قابلیت -

   توسعه
 ساختار جمعیتی و محیطی -
ی استان در اهمیت توسعه -

 ملّی توسعه

 قومی و مذهبی یساختار ویژه -
باال بودن شاخص فقر و  -

 محرومیت
ای از عمدهمرزی بودن بخش  -

 مناطق استان

 ایشرایط زمینه
 عوامل انسانی -
 عوامل محیطی  -
 عوامل نگرشی -
 

 گرشرایط مداخله
 فقر آموزشی -
 های قومی و مذهبینگاه -
 عوامل محیطی و جغرافیایی -
 عوامل دولتی و نهادی -
 عوامل فرهنگی و اجتماعی -

 

 راهبردها
 اداری -
 سیاسی -
 اجتماعی -
 

 پیامدها
برداری مناسب از بهره -

 هاظرفیت
ارتقای تعامل و همگرایی  -

 اجتماعی
 بهبود روند توسعه ملّی -
 ایجاد امنیت پایدار -
 ارتقای اعتماد اجتماعی -

 
 

 پدیده محوری
ساالری شایسته -

در راستای توسعه 
 پایدار
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ی شده و فرهنگ منفیِ رقابت بر مبنای قوم و قبیله را تقویت نموده ساالرعموم جامعه به کارکردهای مثبت شایسته
 است. 

ایستهاساسی بر روند ش ضربهتاریخیِ طوالنی نیز دارد،  بقهاسهای آموزشی که از سوی دیگر، ضعف در بنیان
خته شده و شناترین عامل در فرایند توسعه استان زده است. نیروی انسانی، اصلی یتوسعهساالری و به تبعِ آن، 

های اساسی برای تبدیل اعضای جامعه از شهروندان باشد باید برنامهای که خواستار تحقق توسعه میهر جامعه
های تحقق این مهم، نظام آموزش و پرورش ترین گذرگاهعادی به نیروهای فعال توسعه داشته باشد. یکی از مهم

موضوع در استان نماید. این محلی را تسهیل می توسعهد نظام آموزش و پرورش، رون یتوسعههر جامعه است. 
ماندگی تاریخی در ساختار آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با کژکاردهای متعددی روبرو بوده است. عقب

های اساسی در ساختار ها بعد از انقالب، هنوز ضعفدولت یگستردهگذاری سرمایهرغم استان باعث شده است علی
رصتی معیوب، ف چرخهاین پدیده باعث شده است، بسیاری از استعدادهای استان در این وجود داشته باشد.  آموزشی

نیروی فعال »توانستند نقش های خود نداشته و بسیاری از این افراد که میبرای ابراز وجود و شکوفایی توانمندی
 سیری مغایر با توسعه قرار گیرند.را در جامعه ایفاء نمایند، از گردونه خارج و حتی در م« توسعه

نظام اداری و سیاسی نیز، یکی از دالیل اصلیِ عدم تخصص یبدنههای قومی و مذهبی در بخشی از نگاه دوجو
 اصلی نظام بر لزوم نگاه یکسان به یبدنهبا وجود تأکید فراوانِ ساالری در نظام اداری است. گرایی و شایسته

کشور، اما برخی از مدیران و  یادارههای جامعه در سهیم کردن متعادل تمام بخشهب و ااقوام و مذ یهمه
شوند. این های زیادی در این فرایند میهای افراطی و مخربِ متأثر از قوم و مذهب، باعث آسیبمسئوالن با نگاه

ارکت نداشته و از ظرفیت ای از نخبگان و ذینفعان جامعه فرصتی برای مششود عمالً بخش عمدهنوع نگاه، باعث می
 ها در فرایند توسعه استفاده نشود. آن

گزینی در استان، موقعیت جغرافیایی و محیطی استان است. یکی دیگر از دالیل ضعف در رویکردهای شایسته
تری های عمیقریزی فاصله بیشتری داشته باشند، با ضعفگیری و برنامهبدیهی است مناطقی که از کانون تصمیم

های مختلف به استان در ادوار گذشته، امّا در دولت یویژههای اداری مواجه خواهند بود. با وجود نگاه حوزه در
 مدت بوده است. این توجه پایدار نبوده و دارای یک رویکرد مقطعی، گذرا و کوتاه عمل، به دلیل دوری از مرکز، 

ساالری در نظام اداری استان عدم وجود رویکرد شایستههای ترین مؤلفهعوامل دولتی و نهادی نیز یکی از مهم
ر نظام ها د. نبود دیدگاه استراتژیک و علمی در ساختار اداری کشور، باعث شده است، حجم مشکالت و آسیباست

این موضوع به دلیل محور نباشد. های توسعهاداری به حدّی زیاد باشد که عمالً فرصت و توانی جهت برنامه
اداری،  سعهتورایط خاصِّ استان سیستان و بلوچستان از اهمیت بیشتری برخوردار است. رسیدن به مشکالت و ش

های نامهنگری، به طراحی برزمانی محقق خواهد شد که کارگزاران سیستم، در یک رویکرد کنشی و مبتنی بر آینده
ها و نواقص اشته شدن مشکالت، ضعفاین نوع نگاه در گذشته و انبضعف  محور در ابعاد مختلف بپردازند. توسعه

ها ماندگیها و عقبای از انرژِی و توان مسئوالن صرف رفع کاستیدر چندین دهه، باعث شده است، بخش عمده
استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین  محور نباشد.های جامعِ توسعهشود و عمالً فرصتی برای طراحی برنامه

ی و گرایدارد که اهمیت توانمندسازیِ نظام اداری از قِبَل تخصصهایی و مشخصه هایاستان پهناور کشور، ویژگ
 کنند. را مضاعف می ساالریشایسته

سازیِ روند های پژوهش، در این بخش راهبردهایی جهت نهادینهبر همین اساس، مطابق با یافته
که پیشنهادهای ارائه شده، حاصل تجمیع نظرات شود. از آنجاییساالری در نظام اداریِ استان ارائه میشایسته

با مورد توجه قرار باشد، محققین اعتقاد دارند، محور میکارشناسان و متخصصین این حوزه در یک رویکرد پژوهش
 ثبتی در نظام اداری، سیاسی و اجتماعی استان، رقم خواهد خورد.ها توسط متولیان امر، تحوالت مدادن آن

 د از:نشاره عبارتراهبردهای مورد ا
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 ،شکیل این ستادت: ساالری، متشکل از نخبگان و اندیشمندان محلیاستان با رویکرد شایسته یاد توسعهتشکیل ست -
 هم به تدوین ،ای که ساختارمتشکل از نخبگان و اندیشمندان بومی از اقوام و مذاهب مختلف به گونه

کارشناسانه پرداخته و هم سازوکارهای نظارتیِ دقیقی تدوین های علمی و استراتژی از طریق انجام پژوهش
ل های این تشکّ گیری خود را ملزم به رعایت خروجیو اجرا شود. ضمن اینکه دولت و نهادهای تصمیم

های مختلف جامعه ترین مزایای تشکیل این چنین ستادی، در کنار هم قرار گرفتن گروهنمایند. یکی از مهم
ی، قومی های فکری، سیاسگرایی بیشتر بین اقشار مختلف استان از گرایشرایند باعث همخواهد بود. این ف

 استان خواهد شد. یتوسعهو مذهبی بر پایه و محوریت 

های استان سیستان و بلوچستان به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و اختصاص بودجه و توانمندی یشناسنامهتدوین  -

شماری برای های بیقبلی عنوان شد که استان سیستان و بلوچستان ظرفیت در مباحث :نیز ارتقای مدیران
، به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته و در رابطه های یادشدهتحقق توسعه دارد. مشکل اینجاست که ظرفیت

ها تمهیدات الزم فراهم نشده است. به همین دلیل است که برخی مواقع مشاهده برداری از آنبا بهره
های هر بخش یابد. چنانچه ظرفیتمنصبی باالتر ارتقاء می بهمدیری با وجود ضعف در عملکرد،  شودمی

ها به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیران استفاده نمود. توان از آنهای مدونی شود، میدارای شناسنامه
برداری از بهرههای مختلف بر اساس میزان های اختصاصی به بخشضمن اینکه اگر بخشی از بودجه

ها باشد، مدیران ضعیف از مدیران قوی به راحتی تشخیص داده خواهند شد. و اگر این معیار به ظرفیت
 یوسعهتمضاعفی در مدیران برای  یانگیزهتواند عنوان چارچوبی برای ارتقاء مدیران نیز استفاده شود، می

 مؤثر باشد. یوظیفههای الزم در جهت انجام مهارت
ها و مراکز دانشگاه :گرای مجدد در ساختار نظام آموزش عالی استان و حرکت به سمت دانشگاه توسعهمهندس -

های مراکز ترین رسالتای در توسعه و تحول جوامع دارند. در واقع، یکی از مهمکنندهنقش تعیین ،آموزشی
د به تواننمحوری که دارند میدانشگاهی ایجاد تحول در محیط پیرامونی است. این مراکز به دلیل نقش 

های ترین کانون نیروسازی در استان تبدیل شوند. ساختار فعلی این مراکز، صرفاً در حدّ برنامهعنوان مهم
ای در رابطه با کلّ جامعه در این مراکز مشاهده نشده ها و بطور کلّی دغدغهآموزشی است و هنوز برنامه

استان  یتوسعهشناسی نقش و جایگاه مراکز آموزش عالی در آسیب بر همین مبنا، ضرورت دارد، طرحاست. 
شده ها مجاب به حرکت در مسیر تعیینهای عینیِ جدیدی تعریف و دانشگاهآن، رسالت یپایهتدوین و بر 

تواند فراتر از آن و در بدیهی است دانشگاهی که صرفاً محصور دیوارهای پیرامون خود باشد نمیشوند. 
 ای ایفاء کند. کنندهثر و تعییننقش مو سطح جامعه،

با توجه به غالب بودن تمرکز اداری در کشور  :حضور نخبگان استان در مناصب کشوری یفراهم کردن زمینه -
 یزمینههای مدیران مرکزنشین، ضرورت دارد ریزیو متأثر بودن مناطق پیرامونی از تصمیمات و برنامه

های ملّی فراهم شود. ها و سازماندر وزارتخانهاز قبیل سیستان و بلوچستان حضور نخبگان مناطقی 
طق اگیریِ ملّی، انتقال نیازهای این منهای تصمیمترین تأثیر حضور اعضای جوامع محلی در کانونمهم

های دریافت خدمات و منابع مالی، منطبق بر ای و نیز فراهم کردن زمینههای منطقهمبتنی بر واقعیت
 نیازهای محلی است. 

ر های مهم دیکی از چالش :ارزیابی عملکرد مدیران در استان سیستان و بلوچستان های عینیِتدوین شاخص -
هاست. در شناسایی دقیق مدیر موفق از غیر موفق، نبود معیارهای عینی برای ارزیابی عملکرد آن یزمینه
ها و قابلیتهای مختلف دارای ظرفیتقبلی ذکر شد که استان سیستان و بلوچستان در بخشهای بخش

های مشخصی سازمان یعهدهها بر برداری مناسب از این ظرفیتبهره یوظیفهای است. های گسترده
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را  تانهای مربوط، معیار ارزیابی عملکرد مدیران در استان سیستان و بلوچساست. ضرورت دارد وزارتخانه
های هر حوزه، تدوین نمایند. وقتی چارچوب مشخصی برای ارزیابی برداری از قابلیتبر اساس میزان بهره

توان مدیر شایسته و توانمند را از مدیران ناکارآمد تشخیص داد و تفکیک عملکرد تدوین شود، به راحتی می
فراد ضعیف و ناالیق برای رسیدن به این موضوع در درازمدت باعث خواهد شد تا ا سازیِنهادینهکرد. 

مناصب اداری در استان به هر ترفندی متوسل نشده و اشخاصی که صالحیت الزم را در خود احساس 
 مدیریتیِ استان را داشته باشند. یعرصهنمایند، صرفاً جسارت الزم برای ورود به 

جبور مسئوالن را مگر، شهروندان مطالبه :گریمطالبه یارتقای آگاهی شهروندان استان با رویکرد تقویت روحیه -
های گری بیشتر باشد، زمینهنمایند. در درازمدت، هر چه این مطالبهگویی در قبال عملکرد خود میبه پاسخ
نمایند و هم خود که هم کسانی که افراد را منصوب میساالری بیشتر فراهم خواهد شد. چرا شایسته

ای مطالبهنمایند، زیرا در مقابل خود، جامعهساس مسئولیت بیشتری میمنصوبین، در قبال عملکرد خود اح
سازیِ افراد از حقوق شهروندی، برخی پیامدهای سازمانی و نهادی آگاهگر و پیگیر را مشاهده خواهند نمود. 

ز مطلوبی ا نقطهاجتماعی به و های آموزشی، فرهنگیرا نیز به دنبال خواهد داشت. وقتی افراد در زمینه
های عمرانی شود. نظارت این قبیل افراد بر برنامهها تقویت میدر آنگری تالش یروحیهتوانمندی برسند 

ها و یا کارگزاران بیشتر خواهد شد. چنانچه انحراف و کژی در عملکرد سازمانشان ای در پیرامونو توسعه
 و هااین روند، کاهش فساد در پروژه ینتیجهد. رسانی و پیگیری خواهند نمودولتی مشاهده نمایند، اطالع

 هر منطقههایی که در ها و هزینهها، بودجهاز طریق ارتقای شفافیت در این قبیل پروژهها خواهد بود. برنامه
تر، تحقق این امر، تعهد به شوند با کارآیی و کارآمدی بیشتری همراه خواهند شد. در سطح وسیعانجام می

در نهادهای دولتی افزایش داده و مسئوالن را وادار خواهد کرد تا افراد توانمند و شایسته را گویی را پاسخ
 در مناصب بگمارند. 

تان رسد این روند در استان سیسمتأسفانه به نظر می :و بهبود ساختار انتخابات در استان اصالحتالش در جهت  -
ای در های قومی و قبیلهمؤلفهی هکنندتعیین بسیارو بلوچستان دارای کژکارکردهای اساسی باشد. نقش 

انتخاب نمایندگان باعث شده است تا این روند تبدیل به یک فرهنگ ناکارآمد برای انتخاب مسئوالن در 
ها نیز باشد. لذا ضرورت دارد نخبگان و بویژه تحصیلکردگان استان در مناطق مختلف با بررسی سایر زمینه

ساالری در انتخاب نمایندگان مجلس آغاز گفتمان جدیدی را با رویکرد شایسته شناسیِ این پدیده،و آسیب
و از طرق مختلف آن را برای اعضای جامعه تبیین نمایند. اگر چه در مراحل ابتدایی به دلیل عمق تعصبات 

 نامیمون در درازمدت یرویهقومی، ممکن است موفقیتی حاصل نشود امّا پافشاری و اصرار بر اصالح این 
 اثرات مثبتی را از خود نشان خواهد داد. 

ته شوند، بلکه ساخمدیران شایسته و الیق، زاده نمی :توجه ویژه به مبحث نیروسازی در ساختار اداری استان -
های مختلف تدوین و برای رسیدن ها و معیارهایی برای مسئولیتاین رو، ضروری است شاخصاز شوند. می

های ای که جابجایی و ارتقاء در سیستمناصب، مسیرهای شغلیِ مشخصی نیز تعریف شود. به گونهبه آن م
ها اداری از یک قاعده و نظم منطقی پیروی کند. ضمن اینکه بر اساس مسیر شغلیِ یاد شده، افراد آموزش

پیش رو را از های های الزم را به مرور زمان فرا گرفته و آمادگی کافی جهت ورود به عرصهو تخصص
ای سازمانیِ استانداری بردر همین راستا، اولین طرح شناسایی نیروهای مستعد درون قبل داشته باشند.

برگزار  12۹۲در سیستان و بلوچستان در سال ،بخشدار و های آینده، شامل فرماندار، معاون فرماندارانتصاب
این آزمون توسط مرکز ندی انجام شود. ساالری، تخصص و توانمها بر اساس شایستهشده تا انتصاب

مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور برای اولین بار به صورت پایلوت در استان اجرا شده است. هدف 
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های سیاسی سازمانی برای تصدی پستاز برگزاری این آزمون، شناسایی نیروهای مستعد و توانمند درون
کارکنان توانمند اعالم شده است.  یتی از مشخصات مجموعهدر مجموعه استانداری و تهیه بانک اطالعا

های مدیریتی استان و البته بهبود و تقویت آزمون یاد شده، ها در سایر بخشاین قبیل طرح یتوسعهبا 
هایشان، توان امیدوار بود، افراد توانمند در یک فرایند منطقی شناسایی و برای ارتقای توانمندیمی

 الزم صورت گیرد.های ریزیبرنامه
های اداری کم برخوردار، های پژوهش: با توجه به اینکه در رابطه با موضوع شایسته ساالری در نظاممحدودیت

های اندکی صورت گرفته است، دسترسی نویسندگان به مبانی نظری مرتبط با محدودیت مواجه بود. پژوهش
ها اظهار نظر نموده و گری در فرایند مصاحبهبا مالحظهشوندگان همچنین با توجه به موضوع، بسیاری از مصاحبه

 نمودند.بعضاً موضوعات را غیر شفاف بیان می
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