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چکیده :
تحَالت اخیر جاهؼِ ها تیاًگر آغاز فصل تازُ ایی در تاریخ کطَر است ،فصلی کِ تٌاتر اقتضای زهاى خَد هؼیارّا ٍ ارزش
ّای ًَیٌی را هی طلثذ ،چرا کِ تکرار کاستیْا جس رخَت ٍ رکَد دستاٍرد دیگری ًخَاّذ داضت .از یک سَ جاهؼِ در رًٍذ
تَسؼِ فرٌّگی ،اقتصادی ٍ سیاسی خَد هطارکتی هلی را هی طلثذ ٍ از سَی دیگر ،تخصصی ضذى ػرصِ ّای اضتغال ٍ
اًذیطِ ایي پرسص را هطرح هی کٌذ کِ چِ کساًی ٍ در چِ هقاطؼی هی تَاًٌذ پاسخگَی ًیازّای اهرٍز جاهؼِ تاضٌذ.
جاهؼِ ایی کِ تِ لحاظ تطاتِ ٍظایف زًاى ٍ هرداى خَاستار ضایستگاى ٍ ًخثگاًی است کِ تتَاًٌذ در کلیِ سطَح از تؼلین
ٍترتیت تا ًظام اداری ٍ پایگاّْای اقتصادی ٍ سیاسی کطَر تحَالتی جذی را تِ ٍجَد آٍرًذ ٍ تا ترٍیج فرٌّگ «ضایستِ
ساالری» از ّذر رفتي سرهایِ ّای اًساًی جلَگیری کٌٌذ .
ضایستِ ساالری تِ هفَْم تِ کارگواری هٌاسة تریي افراد در هتٌاسة تریي جایگاُ ّا در یک سازهاى تیاى هی ضَد ٍهَجة
ضکَفاییٍ ،فاداری ٍ تؼْذ کارکٌاى تِ کار ٍ سازهاى هی ضَد  .ضایستِ ساالری یا ضایستِ هحَری اگرچِ هفَْهی رایج ٍ
تاحذٍدی ضٌاختِ ضذُ در ادتیات هذیریتی جاهؼِ هاستٍ ،لی اّویت ٍ حساسیت هَضَع تَیژُ درجْاى فطردُ ٍ رقاتتی
اهرٍز ایجاب هی کٌذ کِ ایي هفَْم تار دیگر از اتؼاد گًَاگَى هَردتحلیل ٍ ًقذ ٍ ارزیاتی قرار گیرد .در ًتیجِ در هقالِ
حاضر کَضص ضذُ است تا هطالؼِ هقاالت هختلف از هجالت ٍ سایر هٌاتغ ایي هفَْم را تؼریف کردُ ٍ تِ فرایٌذّای آى
اضارُ ضَد ضوي آًکِ تِ لسٍم ضایستِ ساالری ً،قص هذیراى در ضایستِ ساالری ٍ هَاًغ ٍهحذٍدیت ّای آى ٍ ّوچٌیي تِ
هؼیارّای ٍ ضاخص ّای صحیح آى اضارُ ضذُ است  .در آخر ًیس تِ ایي ًتیجِ رسیذُ ضذُ کِ ضایستِ ساالری در سازهاى
ًیازهٌذ درک جاهغ هذیراى از آى ٍ تستر سازی در ّوِ جَاًة ٍ ساختار ّا هی تاضذ ٍ فرایٌذی است کِ تِ یکثارُ اتفاق ًوی
افتذ تلکِ تصَرت تذریجی ٍ تا فرٌّگ سازی هٌاسة اهکاى پیادُ سازی آى فراّن هی ضَد .
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