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  چکیده:
دالیل مختلفی  هاي باالیی که براي توسعه دارد، بنا به رغم پتانسیل خوزستان، علی

شناسی این مسئله با  دنبال آسیب اي داراي مشکالت است. این پژوهش به در توسعه منطقه
از اندازي  سنجش نظر نخبگان ابزاري و فکري استان است، تا در نهایت بتواند به چشم

برسد. در این پژوهش با استفاده  در استان خوزستان يا توسعه منطقه یریتمد هاي  یبآس
نفر از نخبگان ابزاري و فکري استان پرداخته است.  61طرح پرسش از   از روش پیمایشی به

اي در  هاي مدیریت توسعه منطقه ترین آسیب ؤال اصلی این پژوهش آن است که مهمس
از  هو استفاد یريعدم بکارگ« مورد 6دهند که  ها نشان می یافته؟ استان خوزستان چیست

 هتوسع هاي یاستبر س یاسیمسائل س یتتقدم و ارجح«، »متخصص و کارآمد یروهاين
، »هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و تولیدي سازي در حوزه عدم ظرفیت«، »يا منطقه

ی بین تقسیمات کشوري و ناهماهنگ ،»یاجتماع یاسی،س ي،اقتصاد یطبه شرا توجهی یب«
 ،»اي منطقه اي به منابع دولتیِ برون وابستگی نهادهاي منطقه«و  »اي نظام مدیریت منطقه

است. به بیانی دیگر از در استان خوزستان  يا منطقه هتوسع یریتمد هاي یبآس ترین یاصل
ـ بین ابعاد مختلف، عوامل انسانی (نیروي متخصص)، عوامل نهادي، عوامل اقتصادي 

اي، به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر عدم توسعه منطقه دارا  اجتماعی و عوامل منطقه
  است.
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  مسأله یانب و دمهمق
 ي هاي به معناي افزایش سطح رفاه منطقه است. این رفاه به سران منطقه ي هتوسع

هاي حقوق و مدیریتی به حد  یزان دسترسی به خدمات اجتماعی و استقرار نظامدرآمد، م
پذیر  اي امکان هاي منطقه اي از طریق تدوین سیاست منطقه ي هکند. توسع کافی اشاره می

هایی که به منظور ارتقاء سطح مناطق  اي، مجموعه سیاست هاي منطقه باشد. سیاست می
شود و  هاي بین مناطق تهیه و تنظیم می ذف تفاوتنیافته و با هدف کاهش یا ح توسعه

رویه در  نیافته، شرایط جغرافیایی نامناسب و رشد بی هاي توسعه معموالً ناشی از زیرساخت
اي عبارت است  منطقه ي ه). در واقع توسع1392: 143 باشد (رسولی و دیگران، صنعت می

جتماعی از قبیل جمعیت، درآمد، هاي اقتصادي و ا از ایجاد تغییر در توزیع فضایی پدیده
هاي  درآمدهاي دولت، تولید انواع کاال و خدمات، تسهیالت حمل و نقل و سایر زیرساخت

تغییر  ي توسعه به منزله ). اصوال1391ً: 37اجتماعی و حتی قدرت سیاسی (صائبی، 
ق شود و تحقی و فرهنگی در هر جامعه محسوب میبنیادي در متغیرهاي اقتصادي، اجتماع

یک جریان چندبعدي  آن، مستلزم ایجاد هماهنگی میان ابعاد گوناگون آن است. توسعه،
... دارد (تقوایی و  هاي متعددي چون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واست و زیر بخش

بدون توجه به ابعاد مختلف،  کمی و صرف و ي شک توسعه یب). 1391: 53 صبوري،
 :895 جوامع به بار خواهد آورد (رحمانی تیرکالیی، هاي فراوانی را براي ها و چالش آسیب
1399 .(  

است که در » اي نیافتگی منطقه توسعه«یکی از مسائلی که باید در نظر داشت، موضوع 
نیافتگی  بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه است. بسیاري از مسائل توسعه

اطالعاتی،  ي هاي است. ظهور جامع همنطق ي هناکارآمدي مدیریتی توسع ي هاي نتیج منطقه
گرایی و در عین حال خرد شدن کالن مناطق به قلمروهاي  پیوند جهانی، منطقهاقتصاد هم

هاي  فضایی و اقتصادي، آگاهی اجتماعی، تجدید ساختار اقتصادي، ظهور گرایش
تجدید ها و نیازهاي نوین محلی،  محوري و افزایش خواسته دموکراتیک حکم روایی، اجتماع

). آن 3:1395اي را الزامی کرده است (زیاري و محمدي،  منطقه ي هنظر در مدیریت توسع
اي در کشورها در  منطقه ي هناکارآمدي و این الزامات، موجب شده است که نظرها به توسع

  هاي اخیر بیشتر شده و مورد توجه قرار گیرد.  سال
هاي کشور همواره  ترین استان برديترین و راه عنوان یکی از مهماستان خوزستان، به

هاي باال براي توسعه،  هاي توسعه مورد توجه بوده است. اما به رغم داشتن پتانسیل در برنامه
اي، همواره داراي مشکالت بوده است و از عدم  منطقه ي هتوسع ي هبه علل گوناگون در مقول
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رد. دلیل این عدم تقارن ب هاي مختلف در این مسئله رنج می تقارن و هماهنگی میان بخش
اي در مدیریت  منطقه ي هدر استان خوزستان، این است که نهادهاي متولی امر توسع

ریزي براي آن داراي یک سند راهبردي نبودند و همچنین  اي و برنامه منطقه ي هتوسع
اي امري [حداقل تا حدي] مغفول بود. توجه به توسعه، در ابعاد  منطقه ي هموضوع توسع

اي  منطقه ي ههاي توسعه، تا حدي راه را بر توسع ریزي آن به صورت کالن، در برنامه مختلف
 ي ههاي مختلف آمایش سرزمین و توسع در استان خوزستان بسته است و حتی برنامه

اند، نتوانستند براي این  ریزِ استانی تهیه شده اي، که در برخی از نهادهاي برنامه منطقه
  موضوع راهگشا باشند.

هاي اقتصادي،  خوزستان با معضالتی چون عدم تعادل حاصل از زمینه ي هطقمن
اجتماعی و کالبدي، پایین بودن بازدهی کلی اقتصاد استان، پایین بودن نرخ مشارکت 
اقتصادي و نرخ اشتغال استان نسبت به میانگین کشور، آلوده شدن منابع آب، خاك و هوا، 

گذاري  سایر مناطق حفاظتی، پایین بودن سهم سرمایهها و  و در مخاطره قرار گرفتن تاالب
 ي هتوسع ي هبرداري ناکافی از امکانات بالقو هاي پیشرو اقتصاد استان، بهره ملی در بخش

خدماتی با بازارهاي فرامرزي در منطقه، و  ـ تجاري ي هصنعتی و ارتباطات گسترد
 ي همدیریت توسع«ارات اي، کامل نبودن اختی کریدور بودن محور حمل و نقل جاده تک

استان و وجود برخی مسائل فرهنگی  ي هبراي ایجاد هماهنگی و پیشبرد امر توسع» استان
پور و رستمی،  جه است (داداشو اجتماعی در جهت کاهش همبستگی در استان، موا

هاي طبیعی قابل توجه، از دوگانگی  ). این استان به رغم برخورداري از ثروت1398:110
برد. این در حالی است  نیافته نیز رنج مییافته و توسعهگسترده به شکل توسعهاي  منطقه

مردم یک منطقه فراهم  ي اي باید شرایط و امکانات بهتري را براي همه منطقه ي هکه توسع
  .)1390: 66کند و تفاوت کیفیت زندگی بین مناطق را کاهش دهد (نصرالهی و دیگران، 

  
  پژوهشضرورت و اهمیت 

ي و اجتماعی در استان خوزستان هاي اقتصاد گذشته، فعالیت ي هچند ده در طی
 ي هکنند طور کامل در کنترل دولت و عوامل دولتی بوده است و به نوعی منبع تأمین به

کردي تصمیمات دولت مبنی بر عرضه،  قدرت دولت مرکزي است. میزان گستردگی و هزینه
تر و  نطقه بوده و متقابالً هر چه دولت بزرگهمواره وابسته به میزان استخراج از این م

متمرکزتر شده، فشار بر این منطقه نیز افزایش یافته است. دستور از باال به پایین و اجراي 
عوامل نامتناسب با بستر طبیعی، اقتصادي و  ي همحض از پایین به باال یا حضور گسترد
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خبگان دولتی با مردم محلی و اجتماعی منطقه و غریبه با شرایط بومی و عدم همزیستی ن
بومی، سبب عدم شکوفایی بسیاري از  عدم تعامل دانش و تجربه بین افراد بومی و غیر

پور  مدیریتی، فنی و تخصصی در منطقه شده است (داداش ي ههاي انسانی در زمینظرفیت
  ).1398:116و رستمی، 

کید بر ذخائر طبیعی أا تهاي ملی ب گونه بیان کرد که برنامهتوان این طور کلی میبه
هاي  خاص استان بدون توجه به پیامدهاي آن و در مواردي در تضاد قرار گرفتن برنامه

هاي کشور که ناشی از ضعف نگاه مدیریتی کارآمد و یکپارچه است روند  استان و برنامه
توجه  نارضایتی قومی را که با ي هاند و به نوعی زمین استان را مختل نموده ي هرشد و توسع

تواند ابعاد سیاسی و  به موقعیت استراتژیک استان و وجود برخی تحریکات بیرونی می
اند. با توجه به آنچه گذشت براي حل مسائل  اي را بیابد فراهم آورده امنیتی قابل مالحظه

بخش وسیعی از درآمد ملی نه  ي هکنندمینأموجود، بهبود شرایط و حتی تبدیل استان به ت
گذاري در  هاي رشد و سرمایه فرصت ي هخراج منابع تجدیدناپذیر بلکه با توسعتنها با است

هاي  گیري سیاستیهماهنگ، یکپارچه و توانمند در پ ها، نیاز به مدیریت سایر زمینه
هاي  پایدار استانی و ملی به منظور حذف عدم تعادل هاي وسیعی که در حوزه ي هتوسع

   .)1396:74وجود دارد (رفیعی و دیگران، گوناگون درون استانی و میان استانی 
اي نظیر  هاي برجسته واقع استان مهم و راهبردي خوزستان به دلیل ویژگی در

برخورداري از منابع غنی نفت و گاز، آب، کشاورزي و صنایع بزرگ و همچنین برخورداري 
ختار خلیج فارس، تنوع و سا ي ههاي آزاد و کشورهاي حاشی از موقعیت همجواري با آب

ستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. متنوع قومی و ...، و نقش آن در اقتصاد و امنیت ملی، بای
اي ي کشور و نیز موقعیت خاص منطقهرو با توجه به اهمیت کلیدي آن در توسعهاز این

این استان، بررسی وضعیت آن در مدیریت و ابعاد مختلف توسعه اهمیت باالیی دارد. این 
اي در استان  منطقه ي ههاي مدیریت توسع ترین آسیب مهم«رح این پرسش که مقاله با ط

بندي  آن را به نظر نخبگان ابزاري و فکري استان رسانده و جمع» خوزستان چیست؟
  عنوان کسانی که نقش مؤثري در مسائل استان دارند آورده است. ها را به نظرات آن

  
  پیشینه پژوهش

یافتگی در بررسی سلسله مراتب توسعه"وهش در پژ ،)1395مرادي و احمدي (
نویسند: توزیع پایدار می ي توسعه ي کید بر نظریهأهاي استان خوزستان با ت شهرستان

 ي هاي استان خوزستان در جهت اهداف و اصول توسعه فضاي توسعه در سطح شهرستان
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استان بسیار  دهد که توزیع فضایی توسعه در ها نشان می تحلیل ي باشد. همه پایدار نمی
باشد.  پایدار می ي نابرابر بوده و در تضاد کامل با عدالت فضایی مطرح شده از سوي توسعه

نابرابري در توزیع فضایی توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده است. نابرابري بین مرکز 
جمعیت و پرجمعیت هاي کم ون، نابرابري بین شهرستانهاي پیرام (اهواز) و شهرستان

هاي با نرخ شهرنشینی باال و پایین، نابرابري بین  ، نابرابري بین بین شهرستاناستان
فعلی در  ي هاي شمالی و جنوبی و شرقی و غربی استان. همچنین الگوي توسعه شهرستان

کند. به  پایدار را نقض می ي نگري و برخورد سیستمی توسعهسطح استان دیدگاه کل
ایی توسعه در حال حاضر بسیار روشن و مشخص نگري در توزیع فضاي که بخشی گونه
  است.

وان تحلیلی بر ساختار فضایی در پژوهشی با عن ،)1394حسینی کهنوج و همکاران (
موردي: استان خوزستان)، نشان  اي (نمونهکید بر نابرابري منطقهأهاي توسعه با تشاخص

رد، ها وجود داستانیافتگی شهرهایی در سطح توسعهها و نابرابريدهند که تفاوتمی
یافته)، و یک (توسعه ي هاي اهواز، دزفول و ایذه در خوشهطوري که شهرستان به

(عدم برخورداري) را تشکیل  5 ي هاي هندیجان، اندیکا و هفتکل در خوشه شهرستان
اي هدفمند را ه ها و طرح در سطح استان، لزوم اجراي برنامهدهند. لذا وجود این تفاوت  می

  کند.  ه ایجاب میهاي منطق ل نابرابريجهت تعدی
هاي یافتگی شهرستانتوسعه ي تعیین درجه"در پژوهش  ،)1394ابیض و آهنگري (

یافتگی بخش ارتباطات توسعه ي به تعیین درجه "استان خوزستان در بخش ارتباطات
، پرداخته است. نتایج 1393و 1390هاي ي استان خوزستان، در دو مقطع سالهاشهرستان

را نسبت به سال  1393یافتگی در سال توسعه ي به دست آمده از این پژوهش، بهبود درجه
در سال  0.113971دهد. لیکن علیرغم این بهبود، ضریب نابرابري از عدد نشان می1390
وزیع عدم ت ي دهندهیش یافته است. که این موضوع نشانافزا 0.143303به عدد  1390

  باشد.یصحیح منابع در سطح استان م
هاي سنجش میزان برخورداري شهرستان"ش در پژوه ،)1393بخشی (فر و علینظم

 دهد که، نشان می"ستفاده از تکنیک ادغامهاي توسعه با ااستان خوزستان از شاخص
تان خوزستان وجود دارد هاي اسیافتگی شهرستاناختالف چشمگیري میان سطوح توسعه

شیر، دزفول، آبادان، دشت آزادگان، بندر ماهشهر، شوش، هاي هفتکل، ایذه، رامو شهرستان
زیادي دارند و  ي استان، فاصله ي خرمشهر، شادگان، اندیکا، هویزه و گتوند از مدار توسعه

هاي استان، به دلیل توزیع ناهمگون ري در سطوح توسعه در بین شهرستاننابراب



1401بهار  ،3 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  184  

تأمین عدالت فضایی در راي باشد و الزم است بهاي مختلف در بین آنها می شاخص
  .هاي محروم در اولویت قرار گیرند ها، شهرستان يریز برنامه

هاي  یافتگی شهرستان توسعه ي تعیین درجه"در مقاله  ،)1391پور و همکاران ( امان
نویسند:  می "تفاده از روش تاکسونومی عددياستان خوزستان از نظر شاخص آموزشی با اس

یافتگی در سطح  عهتوس ي متغیر آموزشی به تعیین درجه 8ز در این پژوهش، با استفاده ا
اي  به صورت مقایسه 1379و  1389مانی ز ي هاي استان خوزستان در بازه شهرستان

اخص آموزشی دهد؛ بر اساس متغیرهاي مرتبط با ش بادرت گردیده است. نتایج نشان میم
یافتگی ا بودن ضریب توسعهه ترتیب با دارهاي امیدیه و اهواز ب، شهرستان1379در سال 

، 1389اي استان و در سال هترین شهرستانعنوان برخوردارترین و محرومبه، 0.74و  0.48
و  0.4یافتگی ه ترتیب با دارا بودن ضریب توسعهسلیمان و رامهرمز بهاي مسجدشهرستان

محسوب هاي استان خوزستان ترین شهرستانترین و محرومیافتهعنوان توسعه، به0.73
  اند.گردیده

استان خوزستان، به این نتیجه  ي هاي انجام شده درمورد توسعهبا نگاهی به پژوهش
اطق مختلف یافتگی منها به بررسی سنجش میزان توسعهرسیم که اکثر این پژوهشمی

اند و کمتر پژوهشی به بررسی دالیل مدیریتی نابرابري استان خوزستان پرداخته
مورد  ق مختلف توجه نشان داده است. بنابراین لزوم انجام پژوهشی دریافتگی مناط توسعه

  رسد.  شناسی در باب این موضوع به نظر میدیریتی نابرابري در توسعه و آسیبدالیل م
 

  پژوهش مبانی نظري
اي، موضوع توازن در توسعه و  منطقه ي کننده فرایند توسعههاي تبییندر دیدگاه

، 1970 ي در فضا، از اهمیت خاصی برخوردار است. تا قبل از دهه  ها آرایش متعادل فعالیت
هاي  ریزيبرنامه ي اي در کشورهاي در حال توسعه، بر پایه منطقه ي نگرش به توسعه

 هاورد  هاي رشد ها، مدلجمله این دیدگاه اقتصادي و رشد اقتصادي منطقه استوار بود. از
 )، اسکتیووسکی1943( دان روزنشتاین)، رو1956)، روستو (1957( )، دومار1948(
توان برشمرد (ضرابی و موسوي،  ) را می1958) و هیرشمن (1953)، نورکس (1954(

ها، تئوري اقتصادي، رشد نامتعادلی هیرشمن بود. وي با ترین این دیدگاه). مطرح1388:4
ش پیشتاز و عنوان بخطرح استراتژي نامتعادل، اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد، به

وي، بخش  ي دانست. به عقیده اي می منطقه ي تمرکز سرمایه آن را عامل اصلی توسعه
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عنوان هاي دیگر باید به هاي مختلف، با بخش صنعت به دلیل داشتن پیوند زیاد بین فعالیت
  ).1391 بخش پیشتاز مورد توجه قرار گیرد (روزبهان، به نقل از شیخی و شاهیوندي،

اي بود.  منطقه ي هاي دیگري براي توسعهد قطب رشد از جمله دیدگاهراهبر ي نظریه
شود.  هاي کالن صنعتی در مراکز بزرگ شهري تأکید می گذاريین تئوري بر سرمایهدر ا

اي و  هاي شهري و تمرکز منطقه گیري انباشتگیجان فریدمن این دیدگاه را سبب شکل
 ـ نماید وي رابطه بین مرکز مطرح میپیامدهاي آن را در قالب الگوي مرکز پیرامون 

اي که در  ). به گونه64: 1375داند (گیلبرت و گاگلر،  اي استعماري می پیرامون را رابطه
 گیرد، در حالی که پیرامون در اقتصادي رونق می ي برندههاي پیش مرکز، منابع و فعالیت
قطبش شدید  ي صیصهماند و ظهور خ نیافته باقی میاي و توسعه فرایند توسعه، حاشیه

شود (عظیمی، به نقل از شیخی و  اي پدیدار می ناشی از رشد نامتعادل درون منطقه
  ). 1391 شاهیوندي،

اي موجب شد این  ها در ایجاد تعادل درون منطقه عدم موفقیت این استراتژي
طوري که نگرش سیستمی و یکپارچه ها دستخوش دگرگونی گردند، به گرشها و ن دیدگاه

اصلی این موضوع اولین بار با کار  ي اي مورد توجه قرار گیرد. ایده منطقه ي وسعهبه ت
با طرح رهیافتی به  ) آغاز و مطرح گردید. تا اینکه راندینلی1976) و فائل (1970جانسون (

ایجاد شهرهاي کوچک در پیوندي » روستایی ي عملکردهاي شهري در توسعه« نام 
ها قادر هستند در رشد  محور قرار داد. از نظر وي دولت روستایی را ي عملکردي با حوزه
هاي تولیدي  تري از جمعیت شهري و فعالیتتوزیع متعادلثیر بگذارند و أشهرهاي کوچک ت

ها  رکردن خأل سلسله مراتبی سکونتگاهاقتصادي ایجاد نمایند. بنابراین، راندینلی معتقد به پ
ها از طرف دولت تأکید دارد. رودل  گذاريسرمایه ن بوده، بر توزیع راهبردياز باال به پایی

فضایی و ایجاد رشد  ي شهرهاي کوچک و متوسط را روش مناسبی براي توسعه ي توسعه
ها را از شهرهاي بسیار  داند و معتقد است که باید سرمایه اقتصادي و تعادل اجتماعی می

). پس از 5: 1388بزرگ به سمت شهرهاي کوچک و متوسط سوق داد (ضرابی و موسوي، 
ریزي گردیده و نیازهاي  هاي نولیبرال پایه اي بر اساس ایده ریزي منطقه ، برنامه1980سال 

اي شده است. در  ریزي منطقه سیاسی و فرهنگی منجر به رویکردهاي جدیدي در برنامه
اي و  ریزي منطقه اي به ارتباط نزدیک بین تئوري و عمل در برنامه نهایت، توجه ویژه

   ).1391: 37- 38 دانان صورت گرفته است (صائبی، هاي جغرافی لیتفعا
توزیع مجدد ثروت عنوان اي به منطقه ي هدولت در توسع ي طور سنتی نقش مداخلهبه

شود. در  سیاسی نظارتی یا مالی تلقی می المللی) با استفاده از ابزارهايملی (یا حتی بین
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کی تأکید بر فراهم آوردن شرایط یکنواخت براي این زمینه، اصولی که باید در نظر داشت ی
هاي  مهارت ي ههاي زیرساختی و دیگري توسع گذاري رقابت و توسعه، با تمرکز بر سرمایه

اي که  منطقه ي ه). عامل توسعTykkylainen, et. al, 1997: 452فردي با آموزش، است (
هاي اقتصادي،  زه بنگاهدر رویکردهاي پیشین اهمیت داشتند بیشتر شامل ساختار و اندا

بخشی اقتصاد منطقه، خدمات بازرگانی، تسهیالت آموزشی، نهادهاي پژوهشی،  ترکیب
هاي ارتباطی، حمل و نقل، اوقات فراغت و کیفیت زندگی در منطقه بوده است.  زیرساخت
انداز ایستا  اي، نوعی چشم منطقه ي هشان بر توسع ها با مفهوم سنتی تأثیرگذاري این عامل

اي که طی  ). سیاست منطقه25: 1398فرد،  بخشند (غفاري اي می منطقه ي هه توسعب
توسط دولت » مانده پیشرفت مناطق عقب«هاي گذشته تدوین شده است، سیاست  سال

اي را به میزان قابل  هاي بلندمدت دولت ملی، اختالفات منطقه بود. با این حال، این تالش
اي از یک گروه مداخالت مبتنی بر یارانه براي باال  ههاي منطق توجهی کاهش نداد. سیاست

اي طراحی شده است که براي بهبود رقابت  هاي منطقه اي به سیاست بردن اختالفات منطقه
اي طراحی شده است  تر از نظر منطقه ملی متعادل ي همناطق ملی و توسع ي ههم

)Svetikas, 2017: 36 .(  
اي  ترتیبات اجتماعی، فرهنگی و نهادي منطقه ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، نظم و

گیري  هاي بنیادین شکل گیرد، پایه هاي نهادي و تکاملی اقتصاد شکل می که از نظریه
گرایی جدید است. شناخت مسائل اساسی مناطق، ایجاد ترتیبات نهادي و  هاي منطقه نظریه

سازي و  مناطق در تصمیماي و مشارکت  هاي منطقه اي، استفاده از ظرفیت نهادسازي منطقه
ها و  اي منطبق بر سلیقه هاي منطقه بخشی به سیاستاي، تنوع هاي منطقه گیري تصمیم

هاي  گرایی جدید است که از اندیشه هاي منطقه نیازهاي منطقه از مبانی اساس نظریه
  ).180: 1382شود (متوسلی و وهابی،  اقتصاد نهادگرایی جدید برگرفته می

  توان این موارد دانست:  اي را می منطقه ي هوسعهاي ت برنده پیش
انسانی و تحقیق و توسعه،  ي هگذاري در سرمای زا (سرمایه . تمرکز به عوامل درون1

  اي)؛ اجتماعی، رابطه ي هانتشار دانش و سرمای
 ,Svetikas( باالدستی ي هعنوان جایگزینی براي توسع. توسعه از پایین به باال به2

2017:21 .(  
  اند از: هاي کارکردي معاصر مدیریت توسعه عبارتیویژگ

... و در  . این کارکرد زیربخشی از علوم اجتماعی و همزمان یک اقدام توسعه است1
ها، هاي نئوکالسیکنوسازي، تفکرات لیبرالی، دیدگاه ي ههایی از نظریدرس ي هبرگیرند
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ساالري مدرن و تجارب  دمانتخاب عمومی، نظریات مر ي هاقتصاددانان نئوکالسیک، نظری
  محلی است.

مستقلی  ي ههاي خاص رشت  نظریه ي ه. مدیریت توسعه از نظر دارا بودن مجموع2
... مدیریت توسعه حول  نظر وجود ندارد شود و در مورد چارچوب آن اتفاق محسوب نمی

لمداد توان ابزارگرایی فرآیند توسعه ق گرفته است و آن را می اي از مشکالت شکل  مجموعه
  کرد.

کند که این امر تا حدي  امور عمومی به شدت تأکید می ي ه. مدیریت توسعه بر ادار3
ناشی از مداخالت رسمی و همچنین، کمبود منابع مالی  ي هکنند به دلیل نتایج مأیوس

گرایی، اثربخشی بازار، مشارکت مردم در امور و نقش  است. و مسائلی مانند خصوصی
  کار مدیریت توسعه راه یافته است. ي هی به تدریج به قلمرو و برنامدولت هاي غیرسازمان
هاي محور درك این روش سازماندهی است. سازمان . توجه به قدرت و سیاست 4

هاي فردگرایانه فنی نیستند که بر اساس  اي نمونه هاي توسعهدرگیر در فعالیت
امور، مدیریت و  ي هشوند؛ ادارشده توسط خبرگان نوگرا اداره  هاي شفاف صادر دستورالعمل

زدن  گذاري، ماهیت به شدت سیاستی دارند که متضمن برخورد و اختالف به چانه  سیاست
ها و افراد، هم در داخل و هم در خارج از سازمان رسمی است. هر دو و ائتالف میان گروه

دیریت فرایند کالن و خرد فرایندهاي سیاسی از مالحظات محوري در اقدام و تحلیل م
طور که مدیریت توسعه، ابزار توسعه محسوب روند. افزون بر آن، همان توسعه به شمار می

  شود، مدیران آن نیز باید قلباً به اهداف توسعه اعتقاد داشته باشند. می
هاي فراوانی اعمال . مدیریت توسعه در تعداد زیادي از کشورها و در ارتباط با انسان5

هاي آماري توسعه یا مبنا قرار دادن فرهنگ و تاریخ ن شاخصشود. با در نظر گرفت می
خواهیم دید که این کشورها تفاوت زیادي با هم دارند؛ حتی در درون کشورها، فارغ از 

 :24- 26 شود (ترنر و هیوم، اي زیادي دیده می هاي منطقهمیزان جمعیت آنها نیز تفاوت
1379.(  

اي در خوزستان،  منطقه ي هسی توسعشنا توان وارد بحث آسیب از این منظر می
ترین مسائل مربوط به توسعه در این استان شد. مفهوم  عنوان یکی از اصلی به

زدایی به  ها در یک سیستم سالم و آسیب به معناي شناسایی ناهنجاري 1شناسی آسیب
- 138 معناي رفع ناهنجاري به وجود آمده و تضمین سالمت سیستم است (ابراهیمیان،

عواملی است که در بروز بحران در  ي مراد از آن شناسایی علل و ریشه ).1391: 137
                                                 
1 pathology 
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ها را  تواند روند بالندگی و کارآمدي پدیده هاي مختلف نقش دارند و این عوامل می پدیده
شناسی مدیریت توسعه، عبارت  ). در واقع منظور از آسیب2: 1390مختل سازند (دالوري، 

هایی که در ها، ناهنجاري ها و نابسامانیشناخت بیمارياست از مطالعه، کالبدشکافی و 
اي  کند و البته، این مفهوم داراي ابعاد گسترده فرایند مدیریت توسعه بروز و ظهور پیدا می

ریزي، سازماندهی، فرماندهی،  هاي برنامهآسیب ي هاست که مشتمل بر شناخت و مطالع
اقتصادي، سیاسی و اجتماعی از یک هماهنگی و کنترل و همچنین، متغیرهاي فرهنگی، 

هاي سو و از سوي دیگر، چگونگی شخصیت نخبگان سیاسی (ابزاري) و توانمندي
هاي  توسعه و بصیرت و هوشمندي آنان در شناخت حوزه ي هشناختی آنان در عرص معرفت

 سازي آنان در المللی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه و چگونگی تصمیم اي و بین داخلی، منطقه
نظران  هاي صاحبگیري هوشمندانه و مدبرانه از توانمندي یک بستر علمی و منطقی با بهره

و محققان است؛ به نحوي که ضریب خطاي کمتري در ابعاد مختلف فرآیند مدیریت توسعه 
  ).1384: 120پدید آید (ترابی، 

  
  پژوهش شناسیروش

ي و اکتشافی و ماهیت ها، کاربرد گیري و بر مبناي هدف پژوهش حاضر از نظر جهت
هاي مورد نیاز و  دست آوردن داده پژوهش نیز کمی است. این پژوهش بر اساس چگونگی به

تحلیلی است. همچنین روش ـ  یفیتحقیقات توص ي هاز جهت روش انجام آن، در زمر
  ) است.1گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر، روش مطالعات میدانی (پیمایشی

هاست که طی آن از  آوري داده یا پیمایشی، روشی از جمع یابی روش تحقیق زمینه
شود تا به تعدادي سؤاالت خاص پاسخ دهند (شفایی و مدنی،  گروهی خاص خواسته می

عنوان آوري اطالعات که با طرح و نقشه و به عبارت است از جمع» پیمایش). «1390:21
حلیل روابط برخی متغیرها منظور تجزیه و ت بینی و یا به راهنماي عمل توصیف یا پیش

آوري  یابی روشی براي جمع پژوهش مبتنی بر زمینه). 1369:150صورت گیرد (اوپنهایم، 
شود تا به تعدادي پرسش  هاست که در آن از یک گروه خاص از افراد، درخواست می داده

پذیرد آن است که پژوهشگر از  خاص پاسخ دهند. کاري که در این نوع پژوهش صورت می
  ).1387:65پرسد (دالور،  یک موضوع را می ي ههایی در زمین ه بزرگی از مردم پرسشگرو

  یابی عبارت است از: زمینه ي همراحل شیو

                                                 
1 Survey 
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در این مرحله پژوهشگر باید اهداف خود را به دقت تعریف کند تا  . تعریف مسئله:1
از اهداف  شود، حداقل به یکی پرسشنامه هر سؤالی را که پرسیده می ي هبتواند در تهی

شود.  ). براي این کار معموالً از جدول هدف محتوا استفاده می1387:69مرتبط کند (دالور، 
در این جدول، محقق، اهداف پژوهش خود را در یک ستون و مفاهیمی را که مورد پرسش 

هاي جدول حاصل باید یک پرسش  دهد. به ازاي هر یک از خانه است، در یک سطر قرار می
کار و دیگران،  ه هم شامل هدف و هم محتواي مربوط به آن خانه باشد (نقرهطراحی کند ک

1388:70.(  
آماري شامل تمام اعضاي یک مجموعه واقعی یا فرضی از  ي هجامع . تعریف جامعه:2

ها  هاي پژوهشی خود را به آن خواهد یافته افراد، وقایع یا اشیا است که پژوهشگر می
گیرد  و آنچه در پژوهش، مورد مطالعه قرار می ؛)1383:48گسترش دهد (گال و دیگران، 

هاي تحلیل از تمام  ). داده1387:74شود (دالور،  عنصر تحلیل یا واحد تحلیل نامیده می
آوري شده تا آن عناصر مورد توصیف قرار گیرند،  افرادي که واحد تحلیل هستند جمع

در مورد جامعه داشت. در اینجا در شوند تا بتوان از آن، استنباطی  بندي می ها جمع توصیف
انتخاب واحد تحلیل باید با دقت صورت گیرد چرا که در صورتی که واحد تحلیل در مورد 

توان امیدوار بود که در برداشت  موضوع پژوهش حساس و داراي اطالعات کافی باشد، می
  ).1387 :75- 76 ها و کمترین میزان خطا به دست آید (دالور، نمونه، میزان باالیی از پاسخ

  
  آوري اطالعات روش جمع

توان از پرسشنامه با اجراي مستقیم  آوري اطالعات می یابی، براي جمع در روش زمینه
). 1387:78رودر رو یا تلفنی استفاده نمود (دالور،  ي پست و یا از مصاحبه ي هیا به وسیل

رف شده، در بر داشتن استفاده از پرسشنامه با اجراي مستقیم با توجه به کوتاهی زمان ص
ها از سایر  گیري تصادفی و به دست آوردن میزان باالي پاسخ کم، امکان نمونه ي هزینه
  ).1388:70کار و دیگران،  تر است (نقره ها کاربردي روش

در روش تحقیق پیمایشی محقق از ابزارهاي مختلفی همچون (پرسشنامه و مصاحبه) 
د، این روش به لحاظ استفاده از این دو تکنیک در کن آوري اطالعات استفاده می جهت جمع

شود و از اعتبار باالیی برخوردار است (مداح و  آوري اطالعات، روشی کارا محسوب میجمع
هاست که به صورت باز یا بسته  اي از پرسش ). پرسشنامه مجموعه1390:118خیرخواهان، 

به یک واقعیت از طریق آن  اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت (داراي مقیاس) طراحی شده
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تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد  ارزیابی شود تکمیل آن می
  ).1387:124(خاکی، 

  
اي در خوزستان از دیدگاه نخبگان  منطقه ي همدیریت توسع ي هسنجش مسئل

  فکري و ابزاري این استان
نخبگان اداري و ابزاري و فکري  نفر از 61اي، از  نامه در این بخش، با طرح پرسش

اي  منطقه ي همدیریت توسع ي هخوزستان و برخی از افراد شاغل در بخش خصوصی، مسئل
نامه سعی شده است که جوانب مختلف  مورد سنجش قرار گرفته است. در این پرسش

اي در استان خوزستان مورد توجه و سنجش قرار بگیرد تا تصویر  منطقه ي هتوسع ي همسئل
  اسبی از این موضوع در ذهن نخبگان این استان به دست بیاید.من
  

  هاي آماري یافته
 شناختی هاي جمعیت یافته )الف

  

  هاي شغلی پاسخگویانفراوانی و درصد فراوانی گروه : 1جدول 
  درصد  تعداد  شغل

  39.3  24  کارمند دولت
  11.5  7  شاغل در دانشگاه و مراکز آموزش عالی

  49.2  30  شاغل بخش خصوصی
  100  61  کل

  
 11.5نفر ( 7درصد) کارمند دولت،  39.3نفر ( 24شود، گونه که مالحظه میهمان

درصد) شاغل بخش  49.2نفر ( 30درصد) شاغل در دانشگاه و مراکز آموزش عالی و 
هاي  گروه ي هگیري آماري، سعی شده است که به هم خصوصی هستند. در این نمونه

دسترسی پیدا کرده تا یک تصویر مناسب و نسبتاً جامع از  هاي مختلف نخبگان در گروه
رو هم  هاي این نخبگان پیدا شود. از این استان خوزستان بر اساس دیدگاه ي هوضعیت توسع

  به بخش دولتی و هم نظام تولید علم و دانشگاه و هم به بخش خصوصی توجه شده است.
  

  هاي توصیفییافته )ب
پردازیم. الزم به هاي پژوهش میهاي مربوط به پرسشدر این بخش به توصیف یافته

ها به صورت پرسش پژوهشی مطرح شد که نتایج مربوط به این پرسش 20ذکر است که 
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هاي مربوط به پرسشنامه آمده است. آمار بدست شده است. در جدول زیر گویهجدول ذکر 
   دهد.هاي ذکر شده نشان میآمده میزان موافقت افراد را با گویه

  
  هاي پرسشنامهآمار مربوط به گویه :2جدول 

  کم  حدي تا  زیاد  گویه  ردیف
  %6.6  %39.3  %54.1 هاي ساختاري و نهادي و قلمرویی مناسب ضعف و نارسایی  1
  %3.3  %18  %78.5  توجهی به شرایط اقتصادي، سیاسی، اجتماعی بی  2
  %1.6  %37.7  %60.7  ساختی و متمرکز اداري وجود نظام تک  3
  %1.6  %44.3  %54.1  گذاري اي، در سطح قانون هاي منطقه جود البیو  4
  %1.6  %26.2  %72.1  هاي بین نهادي و بخشی ضعف همکاري  5

عدم وجود بسترهاي مناسب و پایدار فکري و نبود مراکز   6
  %0  %26.2  %73.8  پژوهش

  %0  %24.6  %75.4  اي و اقدامات موازي اتخاذ تصمیمات سلیقه  7

 ي ههاي توسع یت مسائل سیاسی بر سیاستتقدم و ارجح  8
  %0  %13.1  %86.9  اي منطقه

  %0  %9.8  %90.2  عدم بکارگیري و استفاده از نیروهاي متخصص و کارآمد  9
  %3.3  %42.6  %54.1  اي در کشور منطقه ي هالگوي مدیریت توسع  10
  %0  %37.7  %62.3  اي ریزي منطقه عدم وجود نهادهاي پایدار برنامه  11
  %1.6  %23  %75.4  اي گیري و حکمروایی منطقه وجود سطح محلی تصمیم عدم  12

فاصله و عدم مشارکت کافی بین نهادهاي بخش دولتی و   13
  %1.6  %34.4  %63.9  خصوصی

گسیختگی و در عین  پارچه و از هم عدم وجود تشکیالت یک  14
  %0  %29.5  %70.5  گیري حال تعدد مراکز تصمیم

بخشی و عدم وجود نهادهاي تداخل وظایف نهادي و   15
  %0  %26.2  %73.8  بخشی میان

ضعف مالی و قانونی نهادهاي محلی در مدیریت اجرایی   16
  %0  %27.9  %72.1  اي منطقه ي هتوسع

  %0  %21.3  %78.5  اي ناهماهنگی بین تقسیمات کشوري و نظام مدیریت منطقه  17
  %0  %23  %77  اي قهمنط اي به منابع دولتیِ برون وابستگی نهادهاي منطقه  18

عدم تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استاندار در   19
  %0  %26.2  %73.8  جامع و منظم ي هقالب تدوین برنام

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و  سازي در حوزه عدم ظرفیت  20
  %0  %14.8  %85.2  تولیدي
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ستفاده از نیروهاي کارگیري و اعدم بگونه که از جدول باال مشخص است، همان
دهد. تقدم و ارجحیت مسائل یشترین درصد را به خود اختصاص میمتخصص و کارآمد ب
هاي مختلف  سازي در حوزه اي، عدم ظرفیت منطقه ي ههاي توسع سیاسی بر سیاست

توجهی به شرایط اقتصادي، سیاسی، اجتماعی،  اجتماعی، اقتصادي و تولیدي، بی
اي  اي و وابستگی نهادهاي منطقه ري و نظام مدیریت منطقهناهماهنگی بین تقسیمات کشو

تان خوزستان را نیافتگی اسثیر در توسعهأاي، بیشترین میزان ت منطقه به منابع دولتیِ برون
   دهند.به خود اختصاص می

  
  هاي استنباطییافته )پ

وهش، هاي پژشود. با توجه به گویههاي استنباطی پرداخته میدر این بخش به یافته
انی (نیروي اي و عوامل انساجتماعی، عوامل منطقهـ  بعد عوامل نهادي، عوامل اقتصادي 4

منطقه  ي ثیر این عوامل بر عدم توسعهأها به وجود آمد و میزان تمتخصص) از ترکیب گویه
راهه عوامل از آزمون تحلیل واریانس یکثیر این أمیانگین ت ي بررسی شد. براي مقایسه

  آمده است. 3که نتایج در جدول  استفاده شد
  

  میانگین ابعاد مختلف ي راهه براي مقایسهنتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک :3جدول 
  داريسطح معنی  آزادي ي درجه  fمقدار   انحراف معیار  میانگین  

  1.21  54.21  عوامل نهادي

2.13  49  0.01  
  0.64  52.36  اجتماعی ـ عوامل اقتصادي

  0.57  52.03  ايمنطقهعوامل 
عوامل انسانی (نیروي 

  2.45  55.45  متخصص)

  
 ي ثر بر توسعهؤشود، میانگین و انحراف استاندارد عوامل مگونه که مالحظه میهمان

به  Fباشد. مقدار می 55.45و  52.03، 52.36، 54.21استان خوزستان به ترتیب برابر با 
اختالف بین میانگین عوامل مختلف در سطح  دهد که) نشان میF=2.13دست آمده (

01/0=p ثیر را بر أتوان گفت نیروي متخصص، بیشترین میزان تباشد. لذا میدار میمعنی
اجتماعی و عامل  ـ عدم توسعه منطقه داراست. بعد از آن عوامل نهادي، عامل اقتصادي

   ثیرگذار است.أاي تمنطقه
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 ي میانگین نمونه ي اي براي مقایسهک نمونهت t، نتایج مربوط به آزمون 4در جدول 
اي استان کل عوامل مؤثر توسعه منطقه ي پژوهش حاضر با میانگین فرضی در نمره

  خوزستان ذکر شده است.
  

پژوهش حاضر با  ي میانگین نمونه ي اي براي مقایسهنمونهتک tنتایج مربوط به آزمون  :4دول ج
  میانگین فرضی

  داري سطح معنی  آزادي ي درجه  tمقدار   میانگین فرضی  حراف معیاران  میانگین  تعداد پرسش
20  53.8  0.79  50  37.58  60  0.001  
  

کنندگان در شود، میانگین و انحراف استاندارد نظر شرکتگونه که مالحظه میهمان
اي استان خوزستان به ترتیب برابر منطقه ي کل عوامل مؤثر توسعه ي پژوهش در نمره

دهد که اختالف بین ) نشان میt=37.58به دست آمده ( tمی باشد. مقدار  0.79و  53.8
باشد. لذا دار میمعنی p=001/0پژوهش حاضر با میانگین فرضی در سطح  ي میانگین نمونه

اي منطقه ي کنندگان در پژوهش در زمینه عوامل مؤثر توسعهتوان گفت نظر شرکتمی
  و باالتر است.استان خوزستان از مقدار متوسط متفاوت 

 tکنندگان مرد و زن در پژوهش حاضر از آزمون میانگین نظر شرکت ي براي مقایسه
  مستقل استفاده شد که نتایج در جدول آمده است.

  
  کنندگان مرد و زنمیانگین نظر شرکت ي مستقل براي مقایسه tنتایج مربوط به آزمون : 5جدول 

  داري سطح معنی  آزادي ي درجه  tمقدار   انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه
  0.80  53.43  26  زن  0.01  59  15/3  0.77  54.07  35  مرد
  

کنندگان مرد گین و انحراف استاندارد نظر شرکتشود، میانگونه که مالحظه میهمان
 54.07 اي استان خوزستان به ترتیب برابرمنطقه ي کل عوامل مؤثر توسعه ي و زن در نمره

دهد که ) نشان میt=3.15به دست آمده ( tباشد. مقدار ) می0.80( 53.43) و 0.77(
دار معنی p=01/0اختالف بین میانگین نمونه مردان و زنان پژوهش حاضر در سطح 

 ي عوامل مؤثر توسعه ي کنندگان مرد در زمینهتوان گفت نظر شرکتباشد. لذا می می
  اي استان خوزستان با نظر زنان متفاوت است.منطقه
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 هاي سنی مختلف در پژوهشکنندگان با گروهمیانگین نظر شرکت ي اي مقایسهبر
  آمده است. 6راهه استفاده شد که نتایج در جدول حاضر از آزمون تحلیل واریانس یک

  
میانگین نظر  ي راهه براي مقایسهنتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک :6جدول 

  گانههاي سنی سهکنندگان گروه شرکت
  داري سطح معنی  درجات آزادي  fمقدار   انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه

  0.71  52.99  16  سال 30تا  25
  0.83  54.01  20  سال40تا  31  078/0  58و  2  81/2

  0.78  54.15  25  سال 40باالتر از 
  

کنندگان شود، میانگین و انحراف استاندارد نظر شرکتگونه که مالحظه میهمان
اي استان خوزستان به منطقه ي کل عوامل مؤثر توسعه ي هاي سنی مختلف در نمرهگروه

به دست  F) می باشد. مقدار 0.78( 54.15) و 0.83( 54.01)، 0.71( 52.99ترتیب برابر 
هاي سنی مختلف در دهد که اختالف بین میانگین نمونه گروه) نشان میF=2.81آمده (
هاي سنی کنندگان گروهتوان گفت نظر شرکتلذا میباشد. دار نمیمعنی p=05/0سطح 

  یکسان است. اي استان خوزستان تقریباًمنطقه ي عوامل مؤثر توسعه ي گانه در زمینهسه
هاي شغلی مختلف در پژوهش کنندگان با گروهمیانگین نظر شرکت ي براي مقایسه

  آمده است. 7جدول راهه استفاده شد که نتایج در حاضر از آزمون تحلیل واریانس یک
  

میانگین نظر  ي راهه براي مقایسهنتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک :7جدول 
  گانههاي شغلی سهکنندگان گروه شرکت

  داري سطح معنی  آزادي ي درجه  fمقدار   انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه
  0.77  54.15  24  کارمند دولت

ه و شاغل در دانشگا  0.13  58و  2  46/2
  0.69  52.81  7  مراکز آموزش عالی

  0.74  53.75  30  شاغل بخش خصوصی
  

کنندگان گین و انحراف استاندارد نظر شرکتشود، میانگونه که مالحظه میهمان
اي استان خوزستان به منطقه ي کل عوامل مؤثر توسعه ي هاي شغلی مختلف در نمرهگروه

دهد ) نشان میF=0به دست آمده ( F باشد. مقداریم 53.75و  52.81، 54.15ترتیب برابر 
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دار معنی p=0.13هاي شغلی مختلف در سطح که اختالف بین میانگین نمونه گروه
گانه در هاي شغلی سهکنندگان گروهر شرکتتوان گفت متوسط نظباشد. لذا می نمی

  ست.یکسان ا اي استان خوزستان تقریباًمنطقه ي عوامل مؤثر توسعه ي زمینه
ذکر شده از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج در  ي گانه 20بندي عوامل براي رتبه

  آمده است. 8جدول 
  

  گانه 20بندي عوامل نتایج مربوط به آزمون فریدمن رتبه :8جدول 
  رتبه  پرسش  رتبه  پرسش

1  9.23  11  10.7  
2  11.05  12  9.82  
3  9.68  13  12.30  
4  8.65  14  8.82  
5  11.65  15  9.28  
6  10.7  16  9.88  
7  11.90  17  10.48  
8  11.93  18  10.33  
9  12.93  19  9.85  
10  9.25  20  11.60  

  سطح معنی داري  درجه آزادي  خی دو  تعداد نمونه
20  183.52  19  40/0  

  
شود، مقدار خی دو آزمون فریدمن به دست آمده گونه که مالحظه میهمان

)183.52=χ205/0گانه ذکر شده در سطح  20بندي عوامل دهد که رتبه) نشان می=p 
اي منطقه ي مؤثر توسعه ي گانه 20توان گفت اهمیت عوامل باشد. لذا میدار میمعنی

بندي انجام شده براي اهمیت عوامل مذکور قابل استان خوزستان، یکسان نیست و رتبه
  توجه است.

  
  گیري نتیجه

اي در  منطقه ي هشناسی مدیریت توسع بآسی« ي ههایی در زمیندر این مقاله، پرسش
نامه با طیف لیکرت  فکري و ابزاري با استفاده از پرسش ي هنخب 61از » استان خوزستان

هاي مدیریتی توان گفت در اکثریت موارد، نخبگان با آسیب پرسیده شد. در این میان، می
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ها را  توان آن میبیشتر بوده و » توافق«مورد این  6ذکر شده موافق بودند، ولیکن در 
در استان » اي مدیریت منطقه ي هتوسع« ي هشناخته شده در زمین» هاي آسیب«ترین  اصلی

عدم بکارگیري و استفاده از «مورد عبارتند از:  6خوزستان، از دید این نخبگان دانست. این 
 ي ههاي توسع تقدم و ارجحیت مسائل سیاسی بر سیاست«، »نیروهاي متخصص و کارآمد

، »هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و تولیدي سازي در حوزه عدم ظرفیت«، »اي همنطق
، ناهماهنگی بین تقسیمات کشوري و »توجهی به شرایط اقتصادي، سیاسی، اجتماعی بی«

، »اي منطقه اي به منابع دولتیِ برون وابستگی نهادهاي منطقه«و » اي نظام مدیریت منطقه
واقع از بین  اي در استان خوزستان است. در منطقه ي ههاي مدیریت توسع ترین آسیب اصلی

اجتماعی و  ـ ابعاد مختلف، عوامل انسانی (نیروي متخصص)، عوامل نهادي، عوامل اقتصادي
  منطقه داراست.  ي ثیر را بر عدم توسعهأاي، به ترتیب بیشترین میزان تعوامل منطقه

هاي  ثروت ي هشور در زمینهاي برخوردار ک هر چند استان خوزستان یکی از استان
اي از نیازهاي کشور از طریق این استان پاسخ  طبیعی محسوب شده و بخش قابل مالحظه

نبود  ي سفانه این منابع ثروت و درآمدهاي قابل مالحظه آن، به واسطهأشود، اما مت گفته می
اق، نه ساله با عر 8مدیریتی و جنگ  ي استان، ضعف بدنه ي اي جامع براي توسعه برنامه

تنها در راستاي توانمندسازي، فقرزدایی و ایجاد اشتغال براي ساکنین بومی به کار گرفته 
استان تبدیل شده است.  ي هجانبپایدار و همه ي هنشده بلکه خود به مانعی در مسیر توسع

چیز انگاشتن تمرکز صرف بر استخراج ذخائر نفتی و گازي و نادیده گرفتن و یا نا
اي از  هاي موجود نه تنها مسائل اقتصادي عدیدهبرداري از سایر فرصت و بهرهگذاري  سرمایه

ها و استفاده  یر حوزهقبیل نرخ باالي بیکاري و مهاجرت را رقم زده بلکه فرصت باروري سا
یط زیستی هاي محتوان به آسیب است؛ از آن جمله میهاي موجود را گرفته از پتانسیل

هاي تجدیدپذیر،  يانرژ ي هکسب دانش و تکنولوژي در زمین توجهی بهناپذیر، بی جبران
هاي اجتماعی و در مناطق جغرافیایی از نظر شاخص هاي چشمگیروجود عدم تعادل

  ).1396 :74اقتصادي اشاره کرد (رفیعی و دیگران، 
گیرندگان در مدیریت توسعه نقش  دانیم کارآمدي مدیران و تصمیمطور که میهمان

هاي  هاي آموزشی و تربیتی، نبود تخصصها ناشی از کاستیناکارآمدي ي همداساسی دارد. ع
شود مدیران بر مبناي ن است و در برخی موارد مشاهده میالزم در کنار تعهد و وجدا

شوند و عواملی نظیر روابط فامیلی و جناحی و  هاي علمی و شایستگی منصوب نمیشاخص
و علوم ین نبود متخصصان اقتصادي و سیاسی سیاسی بر سایر عوامل غلبه دارند. همچن

ریزي کنند، از  اي که مباحث توسعه را کارشناسی علمی و برنامهاجتماعی خبره و کارآزموده
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باشد. چندشغله بودن اغلب مدیران نیز از دیگر ناکارآمدي مدیریت توسعه می موارد
 رود. هاي جدي در فرآیند مدیریت توسعه به شمار می آسیب

رود، در  هاي مدیریت توسعه به شمار میهاي اساسی که از آسیبر از کاستییکی دیگ
هاي بومی مناطق طراحی است که متناسب با شرایط و ویژگی ریزي توسعه راهبرد و برنامه

اند. نظارت و کنترل را نیز  ها هماهنگی الزم را براي اجرا نداشته نشده و اجراي برنامه
ر اثربخشی و کارآمدي فرآیند مدیریت توسعه دانست. تقدم و توان یکی از عوامل مؤثر ب می

اي یکی دیگر از مشکالت در عدم  منطقه ي ههاي توسع ارجحیت مسائل سیاسی بر سیاست
رود. در واقع اگر مسئولی به دلیل  وزستان از نظر خبرگان به شمار میخ ي منطقه ي توسعه

فراموشی سپرده  ي هئله به بوتتخلف بازخواست شد، به دلیل ارجحیت سیاسی، اصل مس
  .شوند شود و در نتیجه، در مقام عمل آنان کمتر بازخواست، بازرسی و تنبیه جدي می می

توان گفت که نبود ایط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی میتوجهی به شردر مورد بی
مناطق،  ي هریزي دقیق براي توسع خدمات و امکانات و فقدان برنامه ي هتوزیع عادالن

آورند. بایستی با شناخت  یکپارچه را به وجود می ي هاي و نبود توسع ابرابري منطقهن
ها مدیریت بهتري بر مناطق داشت و با راهکارهایی  بندي آن اي و رتبه هاي منطقه نابرابري

هاي از پایین  ها و برنامه ریزي در سطح استان، اعمال سیاست همچون ایجاد مناطق برنامه
گرایی کمتر، به کاهش نابرابري در این استان کمک کرد. همچنین براي به باال و تمرکز

 گري خوزستان فراهم شود، باید مطالبه ي توسعه ي هاي الزم براي برنامه اینکه ظرفیت
  .استان در سطح ملی با جدیت و منسجم مورد پیگیري قرار بگیرد
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Abstract: 

 

Khuzestan,despite its high potential for development,has problems in 
regional development for various reasons.This study seeks the pathology of 
this issue by assessing the opinion of the instrumental and intellectual elites 
of the province.To finally be able to reach the perspective of the pathology 
of regional development management in Khuzestan province.In this 
research, using a survey method,20questions were asked from 61 
instrumental and intellectual elites of the province.The main question of this 
research is what are the most important harms of regional development 
management in Khuzestan province? Findings show that 6 cases of "non-
employment and use of specialized and efficient forces", "priority of 
political issues over regional development policies", "lack of capacity 
building in various social, economic and productive areas", "disregard for 
conditions "Economic, political, social", "inconsistency between national 
divisions and regional management system" and "dependence of regional 
institutions on extra-regional government resources" are the main harms of 
regional development management in Khuzestan province. In other words, 
among different dimensions, human factors (expert force), institutional 
factors, socio-economic factors and regional factors have the greatest impact 
on the lack of development of the region. 
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