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 مقدمه

تا اواخر دهه شصت ميالدي مفهوم رشد اقتصادي كاربرد وسيعي داشت و اقتصاددانان عمده تأكيد 
خود را بر روي اين مفهوم متمركز كرده بودند. ولي در دهه هفتاد تجارب جهاني نشان داد كه تأكيد 

زيرا هم از نظر مفهومي اين كلمه نارسا بود و هم از نظر اشتباه است،  صرف بر رشد اقتصادي
اقتصادي پيدا كرد و به  رو واژه توسعه جايگاه خاصي در متون مصاديق با رشد معادل نبود. از اين

افتاده به ديگر علوم نيز راه  يافته و يا كشورهاي عقب مرور اصطالحات توسعه وكشورهاي توسعه
 يافت.
ز الزامات اساسي كشورهاي جهان است. سرعت تغييرات و پيشرفت در امروزه توسعه يكي ا    

توان قبول  حدي است كه به سختي مي كشورهاي توسعه يافته در مقايسه با كشورهاي عقب افتاده به
 .زيند اي يكسان مي كرد كه اين دو گروه در زمانه

 
ت آن با رشد اقتصادي، دراين مقاله سعي شده است ضمن به دست دادن تعاريفي از توسعه و تفاو
« منظور از دو اصطالح  ارتباط بين مديريت و توسعه از ديدگاه مديريت به بررسي درآيد. بدين

استفاده شده است. در ادامه پس از بيان اجزاي مديريت » توسعه مديريت« و » مديريت توسعه
ربوطه عرضه شده هاي م هاي توسعه و سنجش كارايي برنامه توسعه مدلهايي براي كنترل برنامه

هاي اول و دوم توسعه كشور شده است و كارايي آنها در  است. در پايان نگاهي اجمالي به برنامه
بوته ارزيابي قرار گرفته است. مؤلف ضمن تحليل شرايط زماني و مكاني و روح كلي حاكم بر 

ايه دهد. در مجموع هاي رسمي توسعه در ايران سعي كرده پيشنهادهايي براي آينده ايران ار برنامه
رسد كه طرح راهكارهايي ازاين دست كه بيشتر به  براي تدوين برنامه سوم توسعه كشور به نظر مي

هاي موجود را برطرف سازد.  هاي مديريتي توسعه نظر دارند مفيد واقع شود و بتواند نقيصه جنبه
هاي  وه بر تسلط بر برنامهيافتگي الزم است تا مديران ما عال بنابراين به نظر مؤلف براي توسعه

 توسعه نسبت به آن تعهد داشته و از نظر تخصصي خود را توانا سازند.
است  بايد گفت كه هيچ كشوري نيست كه بتواند خود را از قافله توسعه جدا بداند، بنابراين مهم آن

وسعه وجود كه توسعه را با ارزشها و توان خويش همگام سازد. به بيان ديگر راهي براي فرار از ت
ديگر از نكات اصلي  ندارد و تنها راه، تطبيق آن با شرايط خاص ( هركشور) است. مديريت نيز يكي

باشد و طبق نظر بسياري از كارشناسان اقتصادي چهارمين منبع  در بهبود اوضاع يك كشور مي
امل فقط اقتصادي پس از زمين ، كار و نيروي انساني است. تجربه كشورها نشان داده اين سه ع

اند كه در اختيار مديران توانمند باشند؛ به همين دليل ارزش مديريت روز به  هنگامي سودمند افتاده



نيز احتياج به مديريت دارد تا بتواند به خوبي به اهداف خود  اي گردد. هر پديده روز نمايانتر مي
رسد. توسعه نيز از اين  يهاي گزاف به مقصد م برسد وگرنه يا به بيراهه رفته و يا با صرف هزينه

قاعده مستثني نيست و همچون هر پديده ديگري نياز به مديريت دارد؛ از اين نظر اصول مديريت و 
تواند كاربرد وسيع و مؤثري داشته باشد. در اين مقاله ارتباط بين  رعايت آنها در فرآيند توسعه مي

گردد.  بيان مي» توسعه مديريت« و  »مديريت توسعه« توسعه و مديريت، در قالب تعريف دو واژه 
هايي از چند كشور، مدلهايي را براي كنترل فرآيند توسعه و افزايش كارايي  در ادامه با ذكر نمونه

جا كه در كشور ما پس از دوران جنگ تحميلي،  كنيم. از آن مدلهاي مديريت توسعه طرح مي
رنامه سوم نيز در دست است، الزم دانستيم هاي اول و دوم توسعه به اجرا در آمده و تدوين ب برنامه

 .ها نيز در پايان مقاله نگاهي بيفكنيم به اين برنامه

  
 رشد و توسعه -الف  

رشد در لغت عبارتست از هرگونه افزايش در حد ميزان يك چيز. به عبارتي افزايش ميزان     
يان اقتصادي، رشد را توليد ، رشد توليد و ارتقاي سطح فرهنگ را رشد فرهنگي گويند. در ب

اي به  صورت افزايش شاخصهاي كمي اقتصاد نظير توليدناخالص ملي و درآمد سرانه از دوره به
 .كنند دوره ديگر تعريف مي

باشد. رشد متضمن معناي بسيط زيرساخت اقتصادي  تري مي اساسا توسعه داراي مفهوم گسترده    
مه ابعاد حيات انساني است. توسعه در معناي است ولي توسعه عالوه برآن ، مستلزم شكوفايي ه

باشد و از ديدگاه اجتماعي، رشدي هماهنگ و موزون در  زيستي به معناي گسترش و شكوفايي مي
 )1(رساند.  همه ابعاد مادي، رواني و معنوي را مي

پس از اين تعاريف، دو نكته درباره مفاهيم رشد و توسعه قابل بحث است؛ نخست آن كه؛     
توان يك وظيفه حساس و اصلي را براي آن درنظر گرفت  دليل حيطه گسترده تعريف توسعه، مي به

جامعه پويا تمامي بخشها الزم است  و آن عبارتست از هماهنگ كردن ابعاد مختلف رشد. در يك
كه بيش  دنبال رشد و بهبود شرايط خويش باشند. اگر يك بخشي از اين قاعده مستثني باشد يااين به
 گردد. حدمعمول رشد يابد باعث تزلزل كل جامعه مياز 

كه توسعه درپي تحقق  گردد در حالي نكته دوم آنست كه رشد، بيشتر مسائل مادي را شامل مي    
آن است كه رشد مادي انسان در خدمت تعالي و رفاه وي باشد و تمامي جامعه را با محوريت 

هاي انساني تأكيد  بر مقوالت معنوي و جنبهبيند. پس در توسعه برخالف رشد بايد  انسان مي
مجموعه تغييرات « گونه تعريف كرد:  توان اين بيشتري شود. باتوجه به نكات ياد شده، توسعه را مي

» فرهنگي، ارزشي، اجتماعي و اقتصادي كه با كمك آنها بتوان شاخصهاي حقيقي را بهبود بخشيد.
اخالص ملي، درآمد سرانه ، كاهش تورم و بيكاري، پس در توسعه در كنار مفاهيم افزايش توليد ن



مواردي چون رشد فرهنگ و شخصيت افراد، بلوغ سياسي و را با محور قرار دادن انسان، 
 .بايددرنظرآورد

نگري در طراحي و بهينگي نهادها  توسعه يك فرآيند بسيار پيچيده است كه الزمه آن جامع    
تواند  در فرآيند توسعه حساس است زيرا يك تصميم مي دهي فرآيند است. اتخاذ سياستها درجهت

رو نگرش سيستمي در اين مورد  متضمن نتايج مختلف در بخشهاي متفاوت جامعه باشد؛ از اين
  .كاربرد دارد

توان بهره برد ولي تجربه بسياري از كشورها  براي اجراي صحيح اين فرآيند از تدابير خاصي مي    
آيد. اين چرخه در  ترل و هدايت اين فرآيند، چرخه توسعه نيز به كار ميدهد كه براي كن نشان مي

 :) نشان داده شده است1شكل (

 
 

 
 )2() چرخه توسعه 1شكل (

بت يا منفي بر يكديگر گذاشته، توانند اثر مث اين عوامل درحالت تعاملي با يكديگر هستند و مي    
هايي از هركدام بيان كنيم با استفاده  كه نمونه فرآيند توسعه را شتاب دهند يا مختل سازند. براي آن

 :ايم ) را تنظيم كرده2كشورهاي توسعه يافته شكل ( از تجارب
 

 
 

 )3(نمونه هاي اركان چرخه توسعه  -2شكل 
بينانه و  توسعه هستند زيرا گزينش مجموعه اهداف مناسب، واقع اهداف، محور اصلي چرخه    

كننده فرآيند توسعه است.  قابل دسترسي كه داراي حداقل تعارضات باشد گام نخست و تعيين
ذكر صورت گيرد، هرچند كه ممكن ال اگراين انتخاب بدون درنظر گرفتن معيارهاي اساسي سابق

هاي  مدت توفيقاتي نصيب كشور گردد، ليكن در بلندمدت شكست برنامه است ظاهرا در كوتاه
 توسعه را در پي خواهد داشت.

پس از تعيين اهداف، زمان طراحي سياستهايي است كه بتواند در راه نيل به آنها ثمربخش واقع 
كه در ساير مراحل  يار با دقت و وسواس همراه باشد تا اينشوند. طراحي و اتخاذ سياستها بايد بس

توسعه بتوان براساس آنها حركت كرد و تصميم گرفت. ميزان انعطاف پذيري سياستها بسيار مهم 
گردد كه سياست كارآمد قبلي،  است . گاهي اوقات شرايط اجتماعي ، سياسي و اقتصادي باعث مي

اش را از دست بدهد، از  د كه سياست بهينه باشد، كاراييش چه پنداشته مي ارزش گردد يا آن بي



ريزي توسعه با اين  رو سريعا بايد سياست را تغيير داد. براي نمونه در كره جنوبي در آغاز برنامه اين
توانند باعث افزايش توليدات صنعتي شوند، حجم عظيم  فرض كه صنايعِ بزرگ زود بازده مي

افت. ولي پس از ده سال سياستگزاران توسعه دريافتند كه اين گذاري به آنها اختصاص ي سرمايه
 )4(محوريت يابد.  زا سياست كارايي ندارد و بايد توسعه صنايع كوچك و متوسط اشتغال

به سيستم باز اقتصادي  1980) در سال 1980تا  1948هندوستان نيز سياست انقباضي خود را ( از 
اي متوقف شده و  هاي تعديل در دوره شود كه برنامه مي در كشور ما نيز مشاهده )5(تغيير داد. 

گردد. درمجموع اتخاذ يك سياست بايد مبتني بر اهداف ملي، توان  سياست كنترل حاكم مي
طور منابع  اقتصادي و سياسي، مالحظات فرهنگي و هنجارهاي جامعه و ارزشهاي آن و همين

گيري بهينه از حداقل منابع ( مادي و  رهريزان توسعه در چگونگي به موجود باشد. هنر برنامه
باشد، تا هم منابع، بهينه مصرف شوند و هم حداقل هزينه صورت گيرد.  غيرمادي) موجود مي

نيروي انساني ( در قالب كارگر و مديران) مهمترين منابع هر كشوري هستند كه حتي افزايش ميزان 
منع عظيم است كه سازمانهاي مجري توسعه اتوماسيون نيز نتوانسته است از ارزش آن بكاهد. اين 

سازد. وجود سازماني كارا و اثربخش كه مجري مناسب  را به منزله ركن چهارم توسعه فعال مي
تواند عالوه بر ايفاي  خوبي تدوين شده باشند مي ها به هاي توسعه باشد، خاصه اگر اين برنامه برنامه

ا نيز باشد. برعكس هرگونه تزلزل در اين ركن ز دهي در فرآيند توسعه، عاملي شتاب نقش حركت
تواند صدمات جبران ناپذيري بر روند توسعه وارد سازد، زيرا تا اين مرحله، توسعه بيشتر جنبه  مي

شود يعني از حالت بالقوه به بالفعل  كالمي و دستور كار دارد ولي در اين مرحله تبديل به عمل مي
كارگيري نيروهاي كار و مديريت كارا  سازمانهاي مناسب و به آيد. بنابراين طراحي و انتخاب در مي

كند و  در آنها بسيار ضروري است و بايد دانست كه، سازمان كارا اهداف ناقص را كامل مي
كه سازمان ناكارآمد، عالي ترين اهداف را به تباهي  سازد، در حالي اشكاالت را برطرف مي

 .كشاند مي

 مديريت و توسعه -ب  

ريت يكي از مهمترين فعاليتهاي انسان است. سابقه تئوريك مديريت هرچند از لحاظ زماني مدي    
كه انسان گروه را ساخت و جامعه اوليه را بنا نهاد و  شك از زماني رسد ولي بي مي 1900به حدود 

جويي كرد، در عمل  نيز از آن هنگام كه به شكار و در غار زيستن پرداخت و براي مشكالتش چاره
ديريت نيز پديدار شد. حتي اين مفهوم در فرهنگ قرآني نيز مطرح است زيرا خداوند بارها م

السموات واالَرض في ستَّةِ اَيامٍ  الَذي خَلَقَ اللّه انَّ ربكُم« خودش را مدبرُاالمور دانسته است، مانند: 
لَي ثُمتَوي عرَ اسرُاالَمبدرْشِ يداند و به خود  اوج تدبير خويش را در آفرينش انسان ميكه  )6(» الْع

 )7(گويد.  آفرين مي



نيروها و منابع مادي و غيرمادي جهت نيل  صورت فرآيند هماهنگ كردن توان به مديريت را مي    
به اهداف سازماني تعريف كرد. حساسيت آن نيز در گروي همين هماهنگ سازي است. باالترين 

اي متشكل از  است كه بتواند در يك محيط پرتالطم و بدون سازمان، مجموعه توان و هنر فرد اين
اي كارا و  گونه انسانها، توأم با ارزشها و فرهنگهاي مختلف را در كنارمنابع مادي بسيج نمايد تا به

چه عموما مطرح  اثربخش به اهداف سازمان بيش از اهداف فردي خود بنگرند. آن
 .است توان اين بودن بيياغيراكتسا دراكتسابي است
آيد، به اين جواب مختصر بسنده  طور مبسوط مي جا كه پاسخ به اين سؤال در ادامه مقاله به از آن    
كنيم كه مديريت نه علم صرف است كه به راحتي قابل آموختن باشد و نه صرف هنر است كه  مي

ادر به اجراي آن باشد. يك مدير نحو مطلوب و اثربخش ق هر فرد مستقل از آموزشهاي دانشگاهي به
ريزي، سازماندهي، نيروگزيني، هدايت و رهبري و  پنج وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از : برنامه

توان بين  ها نيازمند به علم و هنر مديريت است و نمي انجام دادن اين كار ويژه )8(درنهايت كنترل. 
واهد بود، هرچند كه از لحاظ ظاهري توفيقاتي آنها تفكيك قائل شد. مديريت بدون اين دو مؤثر نخ

به هنر  داشته باشد. پس مديريت علمي است كه كاربرد درست آن، در شرايط متفاوت محيطي نياز
 .دارد
رسيم ، سازمانها، منابع و نيروي انساني.  در چرخه مديريت در سه موضع به مديريت مي    

تنگاتنگ است و اين ارتباط را در قالب دومفهوم درمنابع، ارتباط ميان مديريت و توسعه بسيار 
 .توان توضيح داد مديريت توسعه و توسعه مديريت مي

  
 توسعه مديريت -ج  

اين واژه بيانگر يك سياست مهم در فرآيند توسعه است و به معني گسترش مفاهيم مديريت در     
مهمي در تقويت بنيه مديريت باشد كه اثر  سطح مختلف جامعه متناسب با نياز و معرفت آنان مي

كشور دارد. تمامي انسانها مدير هستند، از مديران رسمي سازمانها گرفته تا پدران و مادران در خانه 
دهند. يك فرد براي زندگيش برنامه  و حتي يك فرد تنها، زيرا همه آنها اعمال مديريتي انجام مي

ترين فرض، مدير  كند پس در ساده ظارت ميكند و بر خود ن گيرد،اجرا مي كند، تصميم مي ريزي مي
يابيم. اگر افراد  خود است. با اين ديد به افراد، لزوم بهبود مديريت را در ميان تك تك افراد درمي

ها دچار مشكل هستند، الگوي مصرف ما نادرست است و  در استفاده از فرصتها ناتوانند، خانواده
آنها بايد جستجو كرد. اشكال » توان مديريتي« ر نقص سازمانهاي ما كارا نيستند؛ ريشه همه را د

پنداريم كه نيازي به آموزش ندارد  قدر ساده مي عمده ما امروز اين است كه يا مفاهيم مديريت را آن
كه اكثر  انگاريم كه براي همگان قابل استفاده نباشد. حال آن قدر سخت و تخصصي مي و يا آن

آموزش دادني هستند. اگر عامه مردم خود را ملزم به آموختن و وري  مباحث آن چون كارايي و بهره



اجراي اين مفاهيم بدانند و در زندگي واقعا اصول مذكور را رعايت كنند، به بزرگترين منبع توسعه 
شوند. اين آموزشِ اصول مديريتي باتوجه به سطح معلومات، مشاغل، آگاهي و  جامعه تبديل مي

مند شوند. اين نكته و  باشد؛ ولي مهم اين است كه همه از آن بهرهساير مالحظات، متفاوت بايد 
 .دارد توضيحات نشان از اهميت توسعه مديريت در بين نيروي انساني

باشد يعني مدير كارا خود يك منبع است. پيشتر  بحث ديگر مديريت، توسعه در خود منابع مي    
شود. دليل آن تجربه بسياري از  شناخته ميمثابه چهارمين منبع  اشاره شد كه مديريت امروزه به

كشورهاي جهان سوم است كه سرشار از منابع و نيروي انساني هستند ولي نبود مديريت در آن 
كشورها باعث به يغما رفتن اين منابع و فرار مغزها يا اسارت نيروي كار در دام بيگانگان شده 

 است.
ويژه با  ت كشور درجهت كارآمدسازي آنست. بهاز اين زاويه توسعه مديريت شامل ارتقاي مديري

عنايت به جايگاه سوم مديريت در چرخه توسعه يعني اداره سازمانهاي مجري توسعه اين ضرورت 
گردد، چون مدير كارا و اثربخش قادر هدايت بهتر سازمان است. نكته اصلي و اساسي  تر مي نمايان

نياز بداند.  ومات نبايد خود را از آموزش بياين است كه هيچ مديري و در هيچ زمان و سطح معل
متأسفانه امروزه بسياري از مديران سازمانهاي ما اصوال اعتقادي به آموزش ندارند، هرچند كه در 

هاي آموزشي و تحقيقاتي فقط  گويند ولي در مقام عمل انبوهي از برنامه باب آن سخن بسيار مي
هاي مذكور بيانگر آن است كه براي مديران،  دورهشوند. تجربه نويسنده در طراحي  بايگاني مي

است و يا  اغلب تسهيالت، محل برگزاري و حقوق و مزاياي حاصله مهمتر از محتواي آموزش
 .دانند كه اين تفكر، كامال نادرست است كه آموزش را فقط براي فرودستان الزم مي اين

مناسبت نخواهد بود. در كره  كشورها بيجا بيان چند نمونه از جايگاه آموزش در ديگر  در اين    
جنوبي هفت دانشگاه مسؤوليت تربيت مربيان، استادان و كارآفرينان را در سطح كارشناسي ارشد و 
دكتري برعهده دارند. اگر شخصي در اين كشور متقاضي صدور مجوز تأسيس واحد كوچك 

شناسي  شناسي، جامعه روانهاي  توليدي باشد الزم است كه آموزشهاي تخصصي مديريت در زمينه
توليد، بررسيهاي اقتصادي، مديريت توليد، بازاريابي و بازارشناسي و روابط صنعتي را گذرانده 

 .دهد باشد. شكل شماره سه روند دريافت مجوز در كره جنوبي را نشان مي

 
 

 
 )9(نحوه صدور مجوز تأسيس واحد توليدي كوچك در كره جنوبي  -3ل شك

نمونه ديگر هندوستان است. در اين كشور يكي از مشوقها وحمايتهاي دولت از صنايعِ كوچك     
شود. البته  اندازي مراكز تحقيق و پژوهش پرداخت مي و متوسط، وامهاي مختلفي است كه براي راه



كه به سهولت و عمدتا بدون بهره براي آموزش به متقاضيان داده اين جداي از وامهايي است 
 .دهد ) نحوه دريافت اين وامها را نشان مي1شود. جدول ( مي

 
 

 
 )10(وامهاي پرداختي براي آموزش در هند  -1جدول 

  
يان شد براثر اين سه جايگاه مديريت در فرآيند توسعه، تأكيد برآن بسيار طور كه ب همان    

تواند داشته باشد. اول بر روي عامه مردم كه باعث  ضروري است . توسعه مديريت سه اثر مهم مي
وري فردي آنان خواهد شد. دوم بر روي مديران كه كارايي و اثربخشي آنان را به  افزايش بهره

گردد. اين سه  سوم بر روي سازمانها كه باعث افزايش كارايي و تحول آنها مي همراه خواهدداشت و
اثر چون در تعامل با يكديگرند بنابراصول هم افزايشي، اثر مضاعفي بركل فرآيند توسعه خواهند 

 .گذاشت

  
 مديريت توسعه -د  

رآيند پيچيده ما نياز توسعه مانند هر فعاليت ديگر بشري احتياج به مديريت دارد زيرا در اين ف    
گيري ، كنترل و داريم كه همگي اين امور تحت  ريزي ، سياستگزاري، بسيج نيروها،تصميم به برنامه

شوند. پس فرآيند توسعه نياز به مديريت توسعه دارد. در  نظر مديريت قوي و كارآمد، انجام مي
يزي، سازماندهي، انتخاب ر توان گفت كه عبارتست از فرآيند برنامه تعريف مديريت توسعه مي

كارگزاران و هدايت و كنترل روند توسعه . به بيان ديگر هماهنگي بين منابع مادي و غيرمادي در 
سازمانهاي مجري را در جهت سياستهاي توسعه جهت ميل به اهداف مشخص آن مديريت توسعه 

 .گويند

ث شده است و بيشتر اجزاي آن به توسعه، در باب اين مفهوم كمتر بح متأسفانه در متون راجع    
ماندگي كشورهاي  اند، كه اين جزء نگري يكي از عوامل مهم عقب صورت جزيي مدنظر بوده به

كنيم الزم است پيش از  جهان سوم است. وقتي ما بحث از توسعه سياسي، فرهنگي، اجتماعي  مي
و با يافتن سبك خاص  آن در مفهوم و كاربرد مديريت توسعه و ضرورت آن به توافق رسيده باشيم

سازي بپردازيم. زيرا مديريت توسعه نيز وابسته به محيط است و باتوجه به شرايط هر  خود به مدل
كشور و توان و منابعي كه در اختيار دارد و براساس ارزشهاي آن تفاوت خواهد كرد. تشابه و يا 

ر صد انطباقي نخواهد الگوبرداري از سبكها و روشهاي مديريت توسعه مهم نيست و حتي صد د
برداري، كوتاه  بود. بلكه تطبيق مدل با شرايط، متضمن كارايي و اثربخشي آن خواهد شد. كليشه



تواند باعث زيان در بلندمدت شود.  فكري و جزء نگري در گزينش الگوي مديريت توسعه مي
روشن شدن دهند. براي  زياني كه شايد امروزه كشورهاي آسياي جنوب شرقي تاوان آن را مي

دهيم .اگر از ديدگاه مديريت  مفهوم مدل مديريت توسعه، تجربه كشور مالزي را مورد نظر قرار مي
توسعه به رشد اقتصادي مالزي نظر بيفكنيم شايد چارچوب كاركردي رشد آن را بتوان در شكل 

ايجاد ) نشان داد كه از چهاربخش سياستهاي اتخاذ شده به همراه نهادهاي مجري، بسترهاي 4(
مديريتي باعث  -رقابت، عملكردها و نتايج، تشكيل شده است. پيروي از اين مدل اقتصادي 

چنان رشدي در مالزي گرديد كه در متون توسعه به معجزه شهرت يافت. هرچند كه اين كشور  آن
 .شماري است كه از حوصله نوشتار حاضر خارج است امروزه درگير مشكالت بي



 
 

 
 )11(): چارچوب مديريت توسعه مالزي 4شكل (

شود  طور كه از تعاريف هركدام مشخص مي رابطه بين مديريت توسعه و توسعه مديريت همان    
يند توسعه صورت است كه مديريت توسعه بر روند توسعه تأكيد دارد و دربرگيرنده كل فرآ بدين

كار رود،  تواند درخالل روند توسعه به باشد ولي توسعه مديريت روش و سياستي است كه مي مي
تر  دو قوي شود. هرچه رابطه بين اين صورت يك ابزار مهم در مديريت توسعه شناخته مي يعني به

را در انتخاب مدل دو ما  رود زيرا استفاده از مجموع اين باشد مدل ما به سمت كارايي پيش مي
 .مناسب ياري خواهد كرد

آيد، منظور اين است كه: اول) مدل  وقتي بحث از كارايي يك مدل مديريت توسعه به ميان مي    
كامال شفاف باشد، دوم) منطبق با شرايط و ارزشها باشد، سوم) اهداف انساني را تأمين سازد، 

ه عمومي را دربرداشته باشد. بايد گفت كه رفاه چهارم) دربرگيرنده كمترين هزينه باشد، پنجم) رفا
بسيار عامتر از آن چيزي است كه درذهن عامه مردم متصور است. زيرا عموما فقط منافع آني را 

جا امري است كه كليه منافع آني و آتي، حفظ منافع  گيرند ولي منظور از رفاه در اين درنظر مي
گردد. زيرا تمام اين  كان ايجاد منابع جديد را شامل مياالم موجود و استفاده بهينه از آنها و حتي
 :اجزاي مهم مديريت توسعه عبارتند از )12(شوند.  موارد باعث سعادت و رفاه جامعه مي

  
 اجزاي مديريت توسعه -ح 

اي عمل كردن امروزه  ريزي گام نخست مديريت توسعه است و برنامه ريزي توسعه: برنامه برنامه -1
كنند با مطرح كردن مسائلي چون  شود. هرچند كه برخي سعي مي فعاليتي شناخته مي كليد اصلي هر

سرعت تغييرات و تحوالت ازاهميت آن بكاهند ولي حقيقت اين است كه يك برنامه صحيح و 
» به روز« گيري از بازخورها و اطالعات، پيوسته خود را كنترل كرده و اصطالحا  مطلوب با بهره

بايد تعريف شوند، تقدم و تأخر رشدهاي مختلف و ابعاد  ريزي توسعه، اهداف مي شود. در برنامه مي
جامعه براساس اولويتها مشخص شوند و مسير حركت همه افراد كامال معلوم باشد. محاسبه دقيق 
اهداف كمي و تعيين صحيح اهداف كيفي در اين مرحله بسيار ضروري است. در اين جا محور در 

 با توجه به شرايط ويژه هر جامعه تعيين گردد.ريزي، بايد  برنامه
آور است؛  اي كه از نظر رشد فرهنگي ضعف وجود دارد، تأكيد بر رشد اقتصادي زيان در جامعه

كند. گفتيم كه هدف  طور كه اگر رشد اقتصادي كند باشد رشد معنوي را دچار اختالل مي همان
باشد خاصه فرهنگ، اقتصاد و معنويت جامعه تمامي ابعاد انساني  اصلي توسعه بايد درنظر گرفتن



گذارند و غفلت از هر  ؛ پس اين ابعاد مختلف دقيقا بر روي هم اثر مي»كَادالْفَقْرُ أنْ يكُونَ كُفْراً« كه 
 .گردد كدام باعث ضعف در ديگران مي

ليه نيروهاي سازماندهي توسعه: براي نيل به توسعه كارا، سازماندهي نيروها، منابع، ارگانها و ك -2
درگير در توسعه در جهت تحقق برنامه، گام دوم است. وجود ارزشهاي متفاوت، تعاريف مختلف 
براي توسعه، جامعه آزاد، اقتصاد و، اهداف فردي متنوع و بعضا متعارض، موانع ساختاري و قوانين 

اري مشكالت طراحي ساختارهاي كارا و بسي محدودكننده، نياز به تنوع سازمانهاي مجري توسعه،
بايد در اين بخش مرتفع گردند. در اين گام از فرآيند توسعه است كه بايد  االمكان مي ديگر حتي

اي انجام شود كه نقش هر نيرو دقيقا در كل فرآيند مشخص باشد و اين  سازماندهي نيروها به شيوه
ت كه تا قبل از آن هايي اس ترين گام توسعه است. به يك معناي ديگر، عملياتي كردن برنامه سخت

مراتب مناسب و برقراري نظام اطالعاتي جهت تبادل و تحليل  اند. بنابراين ايجاد سلسله مكتوب بوده
تواند ضامن توفيق فرآيند توسعه باشد و  صورت لحظه به لحظه رسالت مهمي است كه مي ها به داده

 پذيرد. اين مهم در مرحله دوم صورت مي
ها را  سازند و بدترين برنامه ها را مجريان ناتوان نابود مي ين برنامهكارگزاران توسعه: بهتر -3

دهند. برگزيدن كارگزاران اصلي توسعه گام  مجريان توانا تغيير داده و به مطلوبترين وجه انجام مي
سوم است. اين كه چه كساني اداره توسعه را بر عهده گيرند؟ و چه كساني نيروهاي صف باشند؟ 

گيرد. در اين ميان اشاره به دو نكته الزم  كه در اين جا مورد بررسي قرار ميمطلب مهمي است 
آيد: نخست اهميت آموزش پيوسته نيروها و دوم ضرورت مشاركت فردفرد جامعه در فرآيند  مي

توسعه. در همين ارتباط بايد گفت كه توسعه بدون اين دو نكته محكوم به شكست بوده و يا 
 .گردد دود و خاص ميمختص يك گروه و طبقه مع

هاي توسعه نسبت به آن تعهد داشته و از نظر  مديران توسعه الزم است عالوه بر تسلط بر برنامه    
علمي و تخصصي توانمند باشند؛ اين مديران حتما بايد دو مشخصه مديريت بهبود و بهبود 

ها  نظارت دقيقي بر برنامهمديريت را به خوبي دانسته و اجرا كنند و مهمتر از همه موارد ياد شده، 
 داشته باشند كه اين نيازمند به نگرش بلندمدت و تيزبيني خاصي است.

هاي توسعه، دولت را  نيروهاي صف در توسعه درواقع عمده مردم هستند كه بايد با اعتقاد به برنامه
در برابر ها ياري دهند و مشاركت فراگير در آنها داشته باشند. حساس بودن  در فصل فصل برنامه

ها و همكاري با نيروهاي ستادي ضامن حركت مناسب فرآيند توسعه  انحرافات، كنترل برنامه
 .خواهد بود

شك  ترين گام هم است چرا كه بي هدايت و كنترل توسعه: چهارمين گام توسعه، حياتي4-     
باشد، حال اگر  اي از رشد ابعاد مختلف جامعه مي بقاي توسعه بستگي به آن دارد. توسعه مجموعه



بر اين رشدهاي متنوع نظارت نشوند و در مجراي اصلي هدايت نگردند، هركدام بر سر كسب 
كند. مديران ارشد توسعه بايد  منافع بيشتر تالش خواهند كرد و اين تنازع توسعه را دچار تزلزل مي

نابع قدرت از قدرت نظارت و هدايت بر فرآيند توسعه به خوبي برخوردار باشند و از كليه م
موجود و در دسترس خويش استفاده كنند. ايجاد نظام نظارتي توانا كه نسبت به كوچكترين انحراف 

 :نيز حساس باشد در بقاي توسعه بسيار حياتي است و نتايج ذيل را در برخواهد داشت

شناسايي نقاط ضعف و قدرت در هر بخش از فرآيند توسعه به منظور رفع نقاط ضعف و  -1
 .نقاط قوتتقويت 

 .هاي بازخور ها و تصحيح سريع آنها با استفاده از ايجاد حلقه شناسايي انحرافات از برنامه -2

 .بيني بحرانها جلوگيري از بروز بحرانهاي آتي و يا كاهش پيامدهاي آن با استفاده از پيش -3

 .نظارت بر نحوه عملكرد مجريان توسعه -4

 .هاي توسعهسنجش و ارزيابي عملكرد كليه نيرو -5

 )13(ريزيهاي آتي توسعه.  تهيه و تدوين اطالعات مناسب و كاربردي براي برنامه -6
شود كه در  براي آن كه بتوان فرآيند توسعه را در قالب يك الگو نشان داد، مدلي عرضه مي    

 .) مشخص است5شكل (
 

بسياري از  هاي نظارت باعث شكست انگاري در رعايت اين توالي و همچنين حلقه متأسفانه سهل
ها شده است. در اين مدل چند نكته قابل توجه است؛ اول تقسيم برنامه به اجزايي است كه  برنامه

رل صحيح و بتوان آنها را در مدتهاي مشخص زماني اجرا كرد. ( به اين شكل كه مثال براي كنت
ماهه تقسيم كرد و پس از هر جزء يا مرحله 6هاي توسعه الزم است آن را در اجزاي   مطلوب برنامه

عمل كنترل و اصالح را انجام داد.) بدين طريق مدل ما نسبت به تغييرات و انحرافات حساسيت 
 بيني خواهد بود. كه بحرانهاي آتي قابل پيش نشان خواهد داد؛ ضمن اين

هاي توسعه بايد ضمن ادامه دادن  نكته آن است كه پس از اجراي چند مرحله از برنامه دومين    
فرآيند فعلي، مطالعات اوليه تدوين برنامه بعدي را آغاز كرد. يعني فرآيند توسعه مستمر بايد باشد 

حفظ ها نيز ضمن  تا خللي در جامعه ايجاد نشود. البته الزم است كه سياستهاي اتخاذشده در برنامه
انعطاف خود، از ثبات نسبي نيز برخوردار باشند؛ مگر آن كه دقيقا اشتباه بودن يك سياست 
مشخص باشد كه ديگر ادامه آن منطقي نيست. عدم ثبات نسبي در سياستها ضمن آن كه براي 

گردد و عالوه بر آنها امكان كنترل دقيق  نيروها سردرگمي ايجاد خواهد كرد، باعث اتالف منابع مي
برد زيرا هر نوع انحرافي را به دليل اين عدم ثبات واگذاشته و از نظارت واقعي  ا از بين مير

 .گردد جلوگيري مي

  



 ارزيابي كارايي مدل مديريت توسعه -و  

يك مدل مديريت توسعه زماني كامال موفق خواهد بود كه در كنار رعايت تمامي نكات يادشده،     
يك مدل مديريت توسعه از سه مشخصه: اهداف، رفاه و هزينه  كارا باشد. براي سنجش كارايي

كنيم. هرچه ميزان دسترسي به اهداف بيشتر باشد و رفاه جامعه را بيشتر تضمين كند و  استفاده مي
كمترين هزينه را دربرداشته باشد، كارايي مدل باالتر است. البته منظور از هزينه، همان هزينه فرصت 

هاي توسعه هزينه بااليي دارد ولي براي مدل سه بعدي  است كه اجراي برنامهباشد. زيرا طبيعي  مي
باشد. براي ارزيابي ميزان آثار هركدام از سه عامل مذكور و  و هزينه، مهم اين هزينه مي اهداف، رفاه

 .بهره برد AHP توان از تكنيكهاي مختلف نظير گانه مي درجه اهميت عوامل سه
 

 
 

 وضعيت مختلف مدل سنجش كارايي مديريت توسعه -2جدول 

  
كارا و تنها يك حالت كارا  حالت نيمه 3حالت ناكارا،  4طور كه در جدول مشخص است  همان    
دهد كه  ست ولي نشان ميباشد. توجه داشته باشيد كه حالت سوم از نظر رفاه و هزينه مساعد ا مي

كارا هستند. شبيه اين استدالل در وضعيت پنجم  اند و به همين دليل نيمه اهداف خوب تعريف نشده
اند. در حالت هشتم هزينه فرصت ما بسيار زياد است  آيد، زيرا اهداف رفاه جامعه را تأمين نكرده مي

 .كه نشان از غلط بودن سياستهاي توسعه دارد

هاي اول و دوم توسعه در كشور درنظر بگيريم به اين نتيجه  دل را براي برنامهاگر اين م    
 :رسيم كه مي

اند به اهداف مشخص  از نظر اهداف: متأسفانه در بسياري از بخشها، سازمانها نتوانسته -الف     
ر ها دست يابند به خصوص در برنامه دوم اين حالت حادتر است. عوامل مختلفي د شده در برنامه

اند كه عمده آنها به سياستهاي غلط اقتصادي، عدم ثبات رويه، مقررات  اين ناكامي دخيل بوده
گردد. يك نكته در  محدودكننده و مشكالت ارزي و قيمت نفت خاصه در اواخر برنامه دوم بازمي

ات هاي اول و دوم به وسيله مجريان برنامه به كر جا قابل توجه است؛ در خالل اجراي برنامه اين
بيني شده جلوتر است. غالبا اين نقطه  شد كه برنامه به ميزان چند درصد از اهداف پيش بيان مي

هاست. زيرا اين پديده از دو حالت  رود درحالي كه كامال نشان از ضعف برنامه قوت به شمار مي
 خارج نيست:

ريزان  كه برنامه دهد يا اين پيشرفت مرهون تالش و كوشش و استفاده از منابع است پس نشان مي
تري از حد مجاز  اند و يا اين كه منابع اضافه در تحليل خود از ظرفيتها و توان منابع دچار اشتباه شده



صرف اين فعاليتها شده است، يعني سهم يك قسمت در يك جاي ديگر مصرف شده است، از اين 
سياري مشكالت اساسي رو نظارت ضعيف بوده است. دليل ديگر ما بر عدم نيل به اهداف، وجود ب

در جامعه نظير مشكالت نظام اداري، ساختاري و اقتصادي است. تجربه حاصله از انجام دادن 
باشد كه در تعيين اهداف بلندپروازي شده است و نتيجه  هاي اول و دوم بيانگر اين نكته مي برنامه

كنند و درصدد يافتن  هاي توسعه، اذعان به شكست مي آن شده كه امروز بعضي از مديران برنامه
اند و در بعضي موارد برنامه مطابق  خويش هستند. البته بعضي اهداف نيز محقق شده علل ناكامي

با نيازها و خواستهاي جامعه حركت فزاينده داشته است، ولي متأسفانه در مجموع دو برنامه در اين 
 .اند عامل، ضعيف بوده

مه اول توسعه، وضعيت كشور در شرايطي بسيار حاد و از نظر رفاه: در اوايل شروع برنا -ب     
برد و از نظر آب و برق، صنايع پايه، راه و خدمات و  ساله به سر مي 8سخت پس از دفاع مقدس 

هاي اول و دوم بسياري از اين مشكالت  بسياري نكات ديگر در تنگنا بود. ليكن در طول برنامه
اي در رفاه جامعه ايفا كردند. اما در پيش گرفتن  عمدهمرتفع گرديد و درواقع اين دو برنامه نقش 

گزاريهاي نادرست، حجم عظيم طرحهاي عمراني، مشكالت  سياستهاي غلط اقتصادي، سرمايه
اي از شرايط  گزاري باعث شد كه عده اي و نبود امنيت سرمايه سياسي، اقتصادي، بحرانهاي منطقه

بر گرده عظيمي از مردم فشار مشكالت يادشده تعديل اقتصادي سوءاستفاده كنند و در نتيجه 
ها بيشتر شده است و رفاه حاصله  دوچندان گردد. فاصله طبقاتي بين مردم متأسفانه در طول برنامه

ها در ميان مردم تبديل به نگراني گرديده، به خصوص كسري بودجه امسال كشور  از اجراي برنامه
قضاياي تكراري قبل را به بار آورد. مشكل تورم كه  كه منجر به استقراض گرديد و ديگر بار همان

شود يكي از عوامل  فروش نفت، گراني بعضي خدمات دولتي، حادتر مي با استقراض دولت، پيش
طور كه بيان شد با توجه به اين كه  مهمي است كه رفاه جامعه را به خطر خواهد افكند. اما همان

هاي ديگر نيز پرداخته شود. از نظر فرهنگي با  است به جنبهباشد، الزم  رفاه اعم از رفاه اقتصادي مي
توجه به رشد عمومي جامعه از نظر علمي، توان تحقيقاتي، تعداد نشريات و ميزان مشاركت مردم 

 توان تا حدي رفاه را در اين زمينه قابل قبول دانست. هاي فرهنگي، مي در عرصه
هاي توسعه به  سال، اجراي برنامه 10طي از نظر سياسي مشاركت مردم در انتخابات مختلف 

خصوص شركت در انتخابات دوم خرداد و اول آبان نشان داد كه مردم به رشد باالي سياسي دست 
اند و اين خود دليلي شد تا امسال دولت پس از سالها طرح برگزاري انتخابات شوراها را  يافته

تصادي مشكالت زيادي مانند بيكاري، بندي بايد گفت، هرچند از نظر اق مطرح كند. در يك جمع
هاي رفاه مطلوب هستند، از اين رو وضعيت  تورم و عدم امنيت شغلي وجود دارد ولي بعضي جنبه

 .رفاه نسبتا خوب بوده است



هاي توسعه نياز به هزينه دارد. بدين لحاظ براي سنجش  هزينه: بيان شد كه اجراي برنامه -ج     
كنيم. حجم عظيم طرحهايي كه در آنها  ينه فرصت استفاده ميكارايي مديريت توسعه از هز

هاي باالي  ريزي دقيق، طرح راكد مانده است، بيانگر هزينه گذاري شد ولي بر اثر عدم برنامه سرمايه
گذاري كرديم كه از هر طرح فقط   طرح سرمايه 10واحد پولي را در  100باشد. اگرما  فرصت مي

كدام از طرحها به  ايم. زيرا اوال ) هيچ فترين هزينه فرصت را پرداختهتكميل گرديد، درواقع گزا%50
شود كه بر اثر  مرحله اجرا نرسيده و بازده نخواهند داشت. ثانيا ) راكد ماندن طرحها باعث مي

واحد پولي با  100انجام شده نيز از بين برود. ثالثا ) ارزش زماني  50استهالك و گذشت زمان %
شود هزينه فرصت فراواني را از  گذاري باعث مي هاي ديگر سرمايه نات و گزينهدرنظر گرفتن امكا

 .بابت اين اشتباه تخصيص، بپردازيم

هاي اول و دوم توسعه بعضي سياستگزاريهاي  هاي باالي فرصت در برنامه دليل ديگر بر هزينه    
رده، باعث رشد ناموزون غلط اقتصادي است كه عالوه بر آن كه بخشي از سرمايه كشور را از بين ب

شود، درحالي كه اين رشد تأثير چنداني در توسعه كشور  و غيرمنطقي بخشي از جامعه يا صنعت مي
گذاري در بخش صنعت خودروسازي  ندارد. براي نمونه يكي از سياستهاي نادرست، برنامه سرمايه

باشد. كيفيت  ري اشتباه ميگذا دهد كه اين سرمايه بوده است. تجربه خودروسازي در ايران نشان مي
محصوالت توليدي كارخانجات خودرو در كشور اغلب داراي نمره منفي بااليي هستند و در بعضي 

گردد درواقع از نظر فني و مهندسي و كيفيت طراحي توفيقي  موارد كه بيان از افزايش كيفيت مي
دهد كه  مي ريزي راهبردي اين صنعت نشان حاصل نشده است. تجزيه و تحليل برنامه

گذاري در بخش خودروسازي مزيت رقابتي براي كشور ايجاد نخواهد كرد بلكه آن چه  سرمايه
توان  سازي است. بنابراين مي تواند در كشور و در صادرات نيز نقش مهمي داشته باشد قطعه مي

 د.سازي بسياري از بازارهاي جهاني را تسخير كر گذاري در صنعت قطعه بااستفاده از سرمايه
هاي اول و دوم توسعه صورت گرفته كه  هاي بسيار گزافي در برنامه طور خالصه هزينه پس به    
توانستند نتايج مطلوبتري داشته باشند. از بررسي سه عامل هزينه فرصت، رفاه و نيل به اهداف به  مي

ها را جاي  توان مدل مديريت توسعه ) مي2رسيم كه در وضعيت چهار از جدول ( اين نتيجه كلي مي
هم نيست از اين رو مدل توسعه داراي كارايي ولي در » كم« داد. البته چون ميزان رفاه در حد 

 )14(حدي بسيار كم بوده است. 
  
 گيري نتيجه -ز  

يافته، ارتباط بين  در اين مقاله كوشش شد با تكيه بر مباني علمي و تجارب كشورهاي توسعه    
توسعه مديريت بررسي شده و ضمن  ين دو واژه مديريت توسعه ومديريت و توسعه در قالب تبي

بيان اهميت فرآيند مديريت توسعه در حركت كلي توسعه كشور، مدلي جهت سنجش كارايي 



مديريت توسعه عرضه گردد. با توجه به هدف اين مقاله كه معرفي دو واژه مذكور و به دست دادن 
 :شود كه گيري مي الگوي ارزيابي بود، نتيجه

در هر كشور براساس مالحظات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و با تكيه بر ارزشهاي حاكم بر آن  -1
 .كشور بايد مدل مناسب مديريت توسعه طراحي گردد

در طراحي مدل مديريت توسعه درنظر گرفتن اجزاي مختلف آن، خاصه بحث كنترل و هدايت  -2
 .بسيار ضروري است

سياستهاي مديريت توسعه به منزله يك سياست اصلي و محوري  توسعه مديريت الزم است در -3
 .مدنظر باشد

درنظر گرفتن سه عامل نيل به اهداف، رفاه و هزينه فرصت براي سنجش كارايي مدل مديريت  -4
تواند در قالب يك مدل سه بعدي عرضه شود كه در آن تنها حاالت كارايي زماني است  توسعه مي

ر با كمترين هزينه فرصت به بيشترين اهداف رسيده و سطح رفاه كه مدل مديريت توسعه كشو
 .كشور را باال برد

براساس مدل عرضه شده، روند توسعه در كشور كارايي الزم را نداشته، و هر چند رفاه كمي به  -5
دليل نيل به برخي از اهداف به دست آمده وليكن هزينه فرصت باالي فرآيند مذكور ناكارايي مدل 

 )15(شده است.  را موجب
 :شود به منظور تدوين برنامه سوم توسعه پيشنهاد مي -6

مدل مناسب مديريت توسعه كشور با تأكيد بر توسعه مديريت و رشد فرهنگي و اقتصادي  -الف  
 .گزينش و طراحي شود

ها وحدت رويه و نظر در بين كارشناسان در مورد تعاريف، توان كشور،  قبل از طراحي برنامه -ب  
 .اولويتها و اصول سياستها، ايجاد شود

ريزي توسعه بر تعيين اهداف واقعي و قابل دسترس تأكيد شده و از هر گونه افراط  در برنامه -ج  
 .گذاريها پرهيز شود و تفريط در ارزيابي منابع و هدف

احي تر و بدون مالحظات سياسي و جن سازماندهي توسعه و انتخاب كارگزاران آن بسيار جدي -د  
 .صورت گرفته تا متضمن مشاركت همگان گردد

صالح  در طول اجراي برنامه، هدايت و كنترل برنامه به نحو مقتضي به وسيله مراجع ذي -ه 
صورت گرفته و با طراحي نظام كنترل دقيق نسبت به كوچكترين انحرافات حساسيت نشان داده 

 .شود

سب ارزيابي شده تا نسبت به نقاط ضعف كارايي مدل انتخاب شده در فواصل زماني منا -و  
 .احتمالي، اقدام مقتضي سريعا صورت گيرد



 كننده مدنظر باشد. گذاريها هزينه فرصت به مثابه يك عامل تعيين در كليه سياستها و سرمايه -ط  
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