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 :1فصل 

 اصلي مديريت توسعهم يهامف

 :تهيه و تنظيم
 دكتر روح اله تواليي

  )عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي(

 

 جزوه آموزشي

 مديريت توسعه

 :مقدمه

 سه به جهان كشورهاي است، شده اشاره اقتصادي توسعه درس در كه همانطور�

 .شوند مي بندي طبقه يافته توسعه و توسعه درحال سنتي، دسته

 حركت جهان كشورهاي اغلب و باشند، مي كم بسيار سنتي كشورهاي امروزه�

 به كه اند كرده آغاز يافته توسعه جامعه سمت به سنتي جامعه مبداء از را خود

  درحال زيرا گويند؛ مي گذار حال در يا توسعه حال در كشورهاي جوامع اين

 .هستند ديگر تاريخي مرحله يك به تاريخي مرحله يك از عبور

 يافتگي توسعه به الزاماً مدرن، جامعه طرف به سنتي جامعه از حركتي هرگونه�

 توان و ها ظرفيت با متناسب و صحيح مسير در حركت تنها .شود نمي منتهي

 كشور يك كه است جهان سطح در موجود هاي فرصت از استفاده و كشور يك

 .رساند مي توسعه به را

 جزوه آموزشي
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 :تعريف مفاهيم اوليه

 است ملّي توليد ميزان در تغييرات كمي پديده يك عنوان به :اقتصادي رشد�

 اقتصادي، مثبت رشد اثر در .منفي يا باشد مثبت است ممكن تغييرات اين كه

 و نمايد برآورده بيشتر را كنندگان مصرف نيازهاي بود خواهد قادر كشور يك

 )كاذب و واقعي مصرف( .بخشد ارتقاء را زندگي استانداردهاي

  تري گسترده بعد در و نميشود محدود اقتصادي رشد به فقط :اقتصادي توسعه�

 بيكاري، مهاجرت، شهرنشيني، عدالت، فقر، به مربوط مسائل و زيرساختها ايجاد

 .ميگيرد بر در نيز را اجتماعي شاخصهاي ساير و درآمد توزيع

  »اقتصادي توسعه« از كاملتري مفهوم توان مي را آن :اقتصادي پيشرفت�

 حركت به مطلوب وضعيت از و پويايي به ايستايي از توسعه، برخالف كه دانست

 .دارد اشاره انداز چشم مسير در

 

 جزوه آموزشي

 مديريت توسعه

 :سير تحول كشورهاي درحال توسعه

 1945 تا 1939 سال از( دوم جهاني جنگ از بعد توسعه، درحال كشورهاي�

 نيافتگي توسعه از ناشي مسائل حل براي )شمسي 1324 تا 1318 معادل ميالدي

 و دولتي اقتصادي ريزي برنامه طيف از را زيادي كوششهاي خود،

   .اند داده انجام آزاد اقتصاد و غيرمتمركز ريزي برنامه تا متمركز

 به وابسته توسعه سازمانهاي مانند المللي بين سازمانهاي برخي همچنين�

 بانك يونسكو، جهاني، كشاورزي و خواروبار سازمان متحد، ملل سازمان

  اين به كمك براي ظاهراً كه ...و جهاني بهداشت سازمان جهاني،

 نظير اند كرده استفاده متفاوتي هاي استراتژي از ميكردند، تالش كشورها

 نيروي پرورش و آموزش اقتصادي، زيرساختهاي در گذاري سرمايه

 ...و روستايي توسعه جمعيت، كنترل بهداشت، تكنولوژي، انتقال انساني،
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 كامالً درمان و بهداشت خدمات و ثروتمند ساكنان كه موناكو كوچك كشور نقشه، اين اساس بر�

  كشور 222 بين در را زندگي به اميد و عمر طول بيشترين سال 89.68 با دارد دولتي و رايگان

  48.69 فقط آن در مردم كه است چاد آفريقاي كشور در عمر طول كمترين .دارد بررسي مورد

 .كنند مي عمر سال

 ادامه _سير تحول كشورهاي درحال توسعه
 جزوه آموزشي

 مديريت توسعه

 ادامه _سير تحول كشورهاي درحال توسعه

 كار، مانند( توليد عامل چند يا يك در افزايش كه بود رايج نظر اين زمان آن در�

  توليد افزايش موجب تواند مي تنهايي به )طبيعي منابع و انساني نيروي تكنولوژي، سرمايه،

 ولي يابد، مي بهبود جامعه رفاه سطح جمعيت، رشد كنترل صورت در و شود

 !نگرديد حاصل غالباً بود شده مشخص ها برنامه اين در كه اهدافي

  )توسعه الزم شرط( توليد عوامل سازماندهي كه آمد پديد تفكر اين لذا�

  ظرفيت حداكثر از توليد، افزايش منظور به تا است ويژه نهادي وجود مستلزم

 .كند استفاده آنان

 وري بهره و كارايي افزايش نتيجه تواند مي اقتصادي، توسعه واقع در لذا�

  باشد  جامعه نياز مورد خدمات و كاالها به توليد عوامل تبديل در سازمانها

 .)توسعه كافي شرط(

 جزوه آموزشي

 مديريت توسعه




