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:پيشگفتار 
ه درآمدهای نفتی،ساختاری نهاده محور گرديده و اين             از آن جايی که ساختار کلی و کالن کشور به دليل تکيه زياد ب 

 فرهنگ تأثير عميقی داشته،لهذا طی دهه های پس از     امر از ابتدا بر کليه ارکان سياسی،اقتصادی و نيز حوزه های اجتماع و      
ن نظام بودجه ريزی تکوين يافته تا بيش از اين از   ظهور انقالب اسالمی رويکرد نوينی در مديريت برنامه ريزی و به تبع آ     

.حراج ثروتی که سهم نسلهای آينده نيز ميباشد،خودداری شود     
 از اتکا به اقتصاد تک محصولی،ضمن توجه  قدر متيقن اين است که در يک نگاه راهبردی و استراتژيک و برای رهايی   

استای اهداف کالن و افقهای آينده       ساله کشور و نيز برنامه های دوره ای پنج ساله و ساالنه ای که در ر    20به سند چشم انداز  
ايش درآمد ناخالص ملی حاصل از ارتقای سطح  ترسيم ميشود،بايد تالشها در جهت بهبود کيفيت نهاده های توليد و افز          
 بمانند گذشته به ثمن بخس به بازارهای جهانی عرضه  توانمندی مديريت منابع غيرنفتی و يا تبديل آن به ارزش افزوده ای که        

.نشود،معطوف گردد  
ود بازده،بايستی به صورت همزمان به    همچنين عالوه بر هدف گذاری و خرد شدن برنامه ها به صورت دوره های ز

 حجم آن به عنوان يکی از شاخصهای توسعه تلقی     توليد داده ها و اطالعات علمی و کاربردی در فضای فناوری اطالعات که   
. پرداخته شودميشود،به ارايه توانمنديهای فکری با تکيه بر فرهنگ غنی دينی و ملی        
ياسی،اجتماعی و به ويژه دفاعی به اقتدار بااليی  بنابراين با اتقان کامل بايد اميد داشت همان طوری که در عرصه های س   
ای اقتصادی نيز به جای موضعی منفعالنه،با حضوری    در سطح منطقه و جهان دست يافته ايم،بايد در زمينه های تقويت بنيه ه       
ای اسالمی و نيز الگويی برای زندگی همراه با رشد و   مثبت و تأثير گذار به جايگاهی دست يابيم که پيام نويی را جهت کشوره         
.د،به ارمغان آوريمکمال معنوی به نفع انسانهايی که در جوامع مادی از تنهايی رنج ميبرن      

ت گرفته از ديدگاه وحی و نيز بيان و سيره   نوشتار حاضر در فضای اقتصاد سياسی و با تکيه بر اصول و ارزشهای نشأ        
کرد نوينی را در پيوند دادن مراکز     که مهمترين ويژگی آن است، درصدد ترسيم نقشه راهی است که بتواند روي     ) ع( معصومين 

.رشد ما،ايجاد نمايددانشگاهی و تحقيقاتی با زندگی روزمره فردی و اجتماعی جامعه در حال     
ن انديشه و خرد،توسعه و تعميق  کمی و کيفی يابد     با اميد به آن که چرخه ها و حلقه های ترسيم شده با نقد و نظر صاحبا  

صادی، خأل ادبيات کاربردی را لمس ميکنند و در حد    و منشأ راهبری به ويژه برای مديرانی گردد که در عرصه فعاليتهای اقت   
...انشاء ا  .خود بتواند  موجبات ايجاد زمينه های تضارب آرا را فراهم نمايد    

 دانشگاه                                     دآتر محمود براتی نيا ، مدرس                                                                  

1



 1386نقشه راه  بلوغ ، عباس قربانعلي بيك 

               واالرض  اقطار السموات        من   تنفذوا  ان استطعتم   ان  واالنس  معشرالجن  يا   
)  1(سلطان    اال به تنفذون                             فانفذوا ال

الرحيم   الرحمن  اهللا  بسم

مقدمه
 و تغيير از   رسيدن   برای مسيرهايی   در  تاريخ،حرآت    در طول  بشری تمدن   وجوه مشترك    از  يكی 
  اصلی    های دغدغه    از   يكی  اين و) مديريت تغيير يا تحول ( مطلوب بوده است   وضع موجود به  وضع

  و سقم   و صحت   از روش انتخاب     صرفنظر .بود  و خواهد    بوده  بشری جوامع   مديران  رهبران و   
 دو   اين   بين  روش و راه گذر     گيرد  قرار   مشترک مورد استفاده    شباهتها  بدليل  ميتواند  اهداف،آنچه   

.ميباشد  وضعيت
 آه  مينمايد ايجاد    آن   و عوارض  و نتايج طريق طی   در مشابهی انسانی،رفتارهای     عمومی ويژگيهای 

 و تسريع،تسهيل برای آاربردی    مناسب و  های  توصيه توان به    می آن   و آزمون   شناخت،تحليل    با 
. يافت    اقدامات بهبود دست       های  هزينه کاهش   
 و کم   بهتر،سريعتر شده و دفع    تدوين  هایبرنامه  واسالمی جمهوری   عاليه   تحقق اهداف     برای

  تهديدها و  و ضعفها،فرصتها     قوتها   و تحليل    بررسی الزم است ضمن     مستکبران هزينه تر توطئه های  
  شرايط  اين  به  رسيدن راه کمال برای   الزم،نقشه   و امکانات     توشه و تهيه  اهداف   مكررو مرور 

.گردد   تدوين   متعالی  

الرحمن    مََبارکه   سوره 33 آيه-1
2
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ها ضعف                      قوت ها     
 

نظامی   صنايع
عمراني مانند سدسازي  بزرگ های پروژه 
بنيادی  زيستی،سلولهای  علوم    
پزشكی،پيراپزشکی و آزمايشگاهی    علوم    
... اتمی،ليزر و  انرژی

 نيروگاهی،انتقال و توزيع     صنايع 
آموزینهضت سواد  

  ... ،سيمان و   فوالد    مانند  سنگين صنايع 
..صنايع مخابرات،الکترونيک و کامپيوتر و        

توسعه آموزش عالی     
عمومی بهداشت  

و گاز و پتروشيمی   صنايع نفت 
احداث راه،راه آهن،فرودگاه و بندر              

خانگی   صنعت لوازم     
پوشاك  و  نساجی  صنايع

خودرو صنعت  
دامپروری  و آشاورزی 

و نقل حمل 
ايمني جاده ها     
... آلودگی هوا و     

انرژی و  مصرف سوخت
ساختمان    و  مسكن

شهر سازی
رشد تورم 

و مهاجرت   اشتغال  
 وریبهره 

)جهانی ماندگار در صحنه تجارت ورود و حضوربرای ( 

3
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 هاضعف قوت ها و تحليل  
ميباشد ،     دولت آن که مشتری  سيستمهايی  در 

.  است خوبی حاصل شده    توفيقات 
 دولت  يا  که مردم مشتری هستند   مواردی در 

. نيست اينگونه  حامی،بعضا   
. بزرگ اغلب دولتی است صنايع
 نقاط ضعف فقط محدود به بخش دولتی        اين

.نيست
سازمان تجارت      ( WTO ورود به   تصميم
 دولتی  و خصوصی  بخشهای  مشکالت ) جهانی  

. ميکند  تشديد   غير مستعد را 
 به صادرات واردات از سه برابر بيش نسبت 
. می افزايد امر اين بر حساسيت    نفتي  غير

  صنايع دولت از برخی  از حد  بيش  حمايت  
.شده است  آنها   رشد کند موجب 
 بخش  پذيری  ضوابط،آسيب ناگهانی    تغييرات

. ميکند   تشديد خصوصی را 

دامپروری،   چون کشاورزی و   مواردی در 
 رقابتی نبودن در    بدليل  شده ولی  حاصل   استقالل

 بر وری بهره افزايش  با   بايد  المللی تجارت بين  
. کوشيد  آن رشد بيشتر  کمال و 

اقتصادی که    موارد ضعف  بعنوان نمونه،در 
:ميشود ديده  زير محسوستر هستند مشترکات    

  انتخاب نشده    گزينه ها   ترين      مناسب  
 بوده  استطاعت    و  حد توان         فراتر از     

 شده   اصالح،انجام     و بدون فرصت     دفعتا         
 آنيم  اتخاذ   روشی  بايد  نقاط ضعف   اين رفع      برای 

: حاصل گردد  زير شرايطتا  
شايسته تصميم -    

بايسته اقدام      -    
 پيوسته بهبود -    

4
WTO :world trade organization
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نظرات آراء و  ثبات

مرتبط ( مدنی    ی مستمر و پيوسته،خصوصًا در سيستمها     ی فعاليتها   در
سياسی   و یاقتصاد  ،ی فرهنگیهمچون سيستمها    ،)با انسان و جامعه     

 موجب    و تحليلها   نظرات،تصميمات  نوسان و تغييرات شديد  ،)ی اجتماع (
حمايت     و )مشورت، تعاون، نقدپذيری      (سلب اعتماد و عدم مشارآت  

.  ميگردد یهمدرد   وی   ،همكار یآاهش همفكر    و به بيان ديگر    یجمع 
برای دوری از اين شرايط بايد آارها بيشتر معقول ،مقدور و مطلوب         

.   گردند
 به يکديگر و فراتر از امر به    توصيه(عصر،تواصیسوره مبارکه  

  مومنين در مورد حق و صبر را بين  جامعه      )  از منکر و نهیمعروف 
).2(مينمايد   الزمه ثبات يافتن حق اعالم     )پذيری  نقد  فرهنگ(

اجتماعی     انتقادات در فعاليتهای      رايج در مقابل     العملهای از عکس يکی
 پراکنده   موجب   و گروهی بصورت تند خويی بروز ميکند که ميتواند     

).3(اعضاء گروه گردد  شدن 
).4(برای تغيير قوانين و مقررات نيز داشتن ضوابط ضروری است 

مشارآت 

مشورت

تعاون   

نقدپذيری

 عمران   آل سوره مبارکه   159 آيه- 3

5

) 1(اآلخره   وفی  الدنيا الحياه فی الثابت  بالقول  آمنوا    الذين اهللا يثبت

الميزان    تفسير-2  سوره مبارکه بقره     106آيه -4 ابراهيم    مبارآه  سوره 27 آيه-1
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تدبير  کننده چاقوی   تيز

سلب از و جلوگيری   حفظ اعتدال و استمرار  یبرا
 یروش و سيستم بهتر است اعتماد و عدم مشارآت،    

امكان   ،اتخاذ گردد آه در آن پس از تدبير و تالش      
در ابعاد     عبرتها مهيا بوده و      تجربيات و   استفاده از  

 اعمال تغييرات مختصر  ی زمينه الزم برا  ،آالن
تغييرات شرايط    براساس راهبردها و  )يادگيری (

.  فراهم  گردد ی و درونیبيرون
 پذيرش  فراگير،آمادگی  در صورت مشاهده تخطی    

).1(باشيم   را داشته قوانين  ضوابط و تغيير

 الهی خلقت را   انديشه،قوانين  عبرت برای صاحبان  
 آنها را ارتقاء    تدبير  کرده و بی شک توان  شفافتر  
).2(ميدهد 

موفقيت  
تدبير

تالش 

عبرت 

 سوره مبارکه بقره   187 آيه-1

سوءالتدبير  عليهم   اخاف   و لکن  الفقر علی امتی  اخاف  انی ما ):ص(پيامبر اکرم

6
سوره مبارکه يوسف  111 آيه-2
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کمال هایچرخه  
،              )زنده(وجوه مشترک سيستمهای يادگيرنده يا رشد يابنده     

:ميباشد زير  یرآن اصل    3
  وا  ديدگاهه    ، بعنوان بخش اهداف،برنامه ها       :   نرم افزار    -1      

اطالعات      
ی، حرکتی و        اجرائ  ی،عمليات  ش  بخ   بعنوان   : سخت افزار    -2

قدرتی   
،   )Feed Back( بعنوان سيستم بازخورد    : افزار    راه  -3      

، تدقيق             تطبيق،تصحيح،اصالح حفاظت،اکمال،انذار،         مراقبت،  
و تذکر بر اساس آموخته ها    

 يک  بعنوان   هر رکن را به عنوان يک منزل و هر چرخه را          
       تلقی کرد که تداوم آن در جهت رشد و           ميتوان )طبقه(مرتبه

. بود خواهد    کمال فزاينده   

 

نرم افزار   

 افزار    سخت

راه افزار    

ورودی 

خروجی  

بازخورد
)خوران  پس(

زمان هزينه آثار 

++ + ++ ) ورودی (نرم افزار

+++ +++ +++ )خروجی(سخت افزار

+ + ++ )بازخورد(راه افزار
+++زياد    ++متوسط     +کم   

7

 کمال 

سيستم
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اهداف  به رسيدنروشهای
 برای نيزانسانی   و علوم    فناوری،خدمات      های  درحوزه 
  ريسك  و تقليل هزينه حصول نتيجه،آاهش   تسريع
 و) 2(آپ  ،ُمك)1(پروتوتايپ به مراحل   ميتوان 
. نموداشاره ) 3(پايلوت 

 به اهداف   رسيدن  ی،روش اعتدال     مذآور سيستمهایدر 
 در   )4(مشابه اورشوت  بهتر است ی،ا  مرحله 

رام    آبازگشت    با يك گذر اندك و       ی آنترل یسيستمها
 با توجه به   آه اسالم    احكام     برخی از   ،مانندهمراه باشد  

).5(شد   تعديل  منسوخ يا جديد   جامعه    ظرفيت 
سيستمها و خدمات      از پايلوت حتی قبل از خريد           استفاده  

 و شناخت،تطابق    به افزايش     ، منجر  دنيا  موجود در  
. قدرت چانه زنی ميگردد      

 با بهبود مستمر،رمز ديگر حصول    یمراحل رشد پلكان   
.)19ص( خواهد بود    ی مرحله ا یموفقيت در فعاليتها       

  و ابعاد    بوده  نسبیمنطقا مباحث فوق در هر موضوع        
.  ندارد  يكسان   زمانی

  آيات   بيان  در  حتی از عجله      مكررا نيز آريمدر قرآن   
). 6(است  شده  نهی  الهی  

رشد

زمان

مطلوب  وضع  

وضع موجود

وضع موجود

وضع موجود

مطلوب  وضع  

مطلوب  وضع  

افراط   

تفريط

اعتدال   

 سوره مبارکه قيامت   16 آيه-6

8

زمان

زمان
 ،خلبان   راهنما -3

سوره مبارکه بقره   106 آيه-5 نمونه عملياتی   -1
نمونه ابعادی   -2

باال گذر   -4
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شايسته با مهندسی ارزش     تصميم
 اخير  در دهه  يافته گسترش روشهای از يكی شايسته اتخاذ تصميم   برای 
.است) 1(ارزش  مهندسی روش 
 و نه انتخاب مشكل است تعريف با آار شروع روش  اين در اصلی    تاآيد

).20شروع از نيمه دوم قرن   (راهکار
 داشته     مشهود بودن جاذبه    بدليل )  و قانونی،تکنولوژيک علمی (راهکارها 

. اند  کورکورانه   تقليد و غالبا عامل 
 در   درصدی  بخش کشاورزی   80 مشکل آب و سهم  تبيين بعنوان نمونه با

  نسبت تحليل و مقِاسهآن و بررسی و شناخت راهکارهای ممکن و سپس    
 ساخت سد  بجای)  تحت فشار سيستم مثال(آبياری  سيستم هزينه،اصالح  به فايده 

.   گردد تعيين برتر گزينه بعنوان از موارد بسياری در  ميتواند
نمونه های  يكی از بهترين  10قرن  طبس در  در  سيالبها آنترلی سد

.     اين روش است
قمار،  و  مشروب حتی با کريم در قرآن    فايده  هزينهنحوه برخورد با منطق  

.)2( در اين راستا قابل تامل است 
برای تعريف عقل در تشخيص بد از بدتر و ضرورت     ) ع(حضرت علی

.آمی شدن ارزشها برای اين هدف بيان زيبايی دارند      
.منطق اولويت نجات افراد غريق درشرايط اضطرار شايان توجه است       

تبيين 
مشکل

شناخت  
راهكارها    

تحليل فايده      
به هزينه

          
      
مهندسی   
ارزش  
 

 بقره    مبارآه   سوره 219 آيه-2

1-VE=Value Engineering

9
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 مقدورات بر اساس  بايسته اقدام 
توجه شود،              امکانات  و ها توانايی به بايد تصميمیدر اتخاذ هر   

،          ) عامل بقاء جامعهيک  بعنوان(جهاد  در موضوعی چون حتی
).1(است امر اعالم شده    اين اصلی  شرط

             مرحله ای ديزلی و بنزينی موتورهایاستانداردهای آلودگی     
)پايينشکل .(ميباشد بايسته  نمونه مناسب اقدام    اروپا

...           و دانش،صنعت،خدمات   فوق در     محدوديتهای عدم توجه به   
 حرکت               و روند ميکند  تبديل   های مذکور را به نوع منفی   چرخه

. را نزولی مينمايد 
بر            زمان،تاکيد  افزايشدر غالب موارد با کم شدن منابع مالی و      

يادگيری و         (و کمال  بلوغ   شدن کارها شده و ضرورت های  تمام 
در اجرای       ،به عنوان نمونه  ميگردد  واقع  مورد بی توجهی )رشد

.  ميشود  بسنده افتتاح پروژه ها به
. قانونمند شود ) اعتماد،سرمايه،زمان (جلوگيری از اتالف منابع 

 شناخت حدود  قابل   به صورت کمی برای  توانايیاشاره به کاهش 
به مومنين در   ضعف  اين خداوند به علت    تخفيف در جهاد و       اتکاء

). 2(است  توجه شايان کريم قرآن        
آثار از نبايد حتی در شرايط جنگی نيز توانايی  در شرايط

). 3(نمود  غفلت اعجاب به امکانات و کثرت نيرو  منفی غرور و      
).4(تکليف افراد در مقابل خالق نيز بر اساس امکانات است      

انفال  سوره مبارکه    60آيه-1

شناخت  

 مقدورات  

انگيزه  

انفال سوره مبارکه    66 آيه-2

   اقدام  
 بايسته 

10
 سال20کاهش آلودگی موتور ديزل اروپا طی     سوره مبارکه بقره   286آيه -4 سوره مبارکه توبه   25 آيه-3
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،امکان يادگيری و اصالح پيوستهبهبود 
   

طرح،اجرا،  ( آايزن   يا pdca امر از چرخه  اينبرای تحقق  
.   استفاده نمود   ميتوان)چك،اقدام 

  اصالح،چرخه  با   و اقدامبا توجه به معادل بودن چک        
     اين موضوع   با نگاه سه بعدی به     )طرح،اجراء،اصالح     (

).pdm(ميگردد  حاصل 
 حاصل از    نتايج   بررسی و استفاده از   و اصالح،عبرتالزمه 
. ميباشد   اجراء  مرحله 

    »  خطا     و اصالح آشف «  عنوان  را به  يادگيری سازمانی 
. ميکنند   تعريف

.مهندسی مجدد با رسيدن زمان بلوغ اصالحات الزم است         
.   و آمار قابل تحقق است     آموزش و تحقيق     بهبود از طريق  فرآيند

  رعايت آن تداوم برای و است وری  بهرهپيوسته، حاصل بهبود   
: مهم سه عامل 

.  ميباشد  ،ضروریامنيت و      مشارآت،تسهيم     
 5S،Iso،EFQM،6Sigmaزمان مناسب هر فن بهبود چون       

) کار خوب،اجرای خوب و زمان خوب.(بسيار حساس ميباشد      

طرح

اجراء   

اصالح 

)ع( علی حضرت-1

بهبود  
پيوسته 

11
PDCA:plan,do,check,action
PDM:plan,do,modify

)1( من استوی يوماه فهو مغبون      
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  )  سيستمی و تفکر( معلولی علت و هایچرخه  
 

  ديده  طرفه    يك  معلولی     رابطه علت و     معمولی  ديدگاه    در 
     معلولی   رابطه علت و       سيستمی ديدگاه    در  ولی  ميشود
. است  متقابل
 بسته اتخاذ    معلولی    علت و    های   در حلقه     تصميماتهمه 

).2(ميشوند
 از جمع خواص اجزاء حاصل          آه دارند    خواصی  سيستمها
.نميشوند

. است مفيد  اجزاء مناسب و روابط       آردن   سيستم،تعيين هدف 
            شرايط اقدام،تغيير     هر  و نتيجه اقدام     تصميم،مقدمه هر 
.  روی تصميم بعدی است حاصله،موثر   شرايط  و

 سيستمی  ديدگاه    در   اصلی عنصر ،)بازخورد  (خوران  پس 
.ميباشد

اشارات متعدد قرآن کريم در مورد بازگشت نتيجه ظلم به              
 شاهدی بر اين    بعنوان  افراد و اقوام مختلف را شايد بتوان             

).3(آورد مدعا   

تصميم

اقدام    

شرايط

سيستميك تفكر  مبانی-2

12

هود سوره مبارکه   101 آيه-3

)    1( بينکم  ذات   و صالح   امرکم به تقوی اهللا و نظم      ...  اوصيکما ) :ع( علی      حضرت 

  47 نامه   البالغه   نهج-1
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منفیچرخه های مثبت و   
 جهت   يك  عامل در  يك اگر   مثبتمعلولی     علت و    های چرخه   در 
  . شد خواهد   تقويت در آن جهت  تغييرات  آند،دايره   تغيير

مانند     شتاب افزا و نمايی     ، رشدمثبت  و معلولی     علت   های  چرخه  
. مياورند   تصاعد هندسی بوجود   

 عامل موجب    يك ،افزايش منفی معلولی    چرخه های علت و       در 
. ميگردد  بعدی عامل   آاهش 

 دوسويه  رفتار   بدليل  )بازاريابی(و تعامل    آيفيت،قيمت    چرخه  
. آند  ايجاد     منفی   يا  مثبت  نتايج   ميتواند  قيمت  و  آيفيت

 سه مرحله    استراتژيك  راهيابی   و گلوگاهها       يابی،تحليل    فرصت 
. هستند   اثربخش استراتژی تكوين اصلی
 مثبت   های  چرخه از ای به عنوان نمونه   ميتوان مراحل را  اين

شفافيت،     به سمت  تكوين ابتدا مبهم و در روند    که کرد مطرح 
. ميشود  کمتر رانده ريسک و بيشتر  منافع  

 منجر به شفافيت،قوام و      راه مستقيم  چرخه های مثبت همچون    
  . تطابق بهتر ميگردد   

   

   تحقيق
 توسعهو

وریبهره 

سودآوری

قيمت 

آيفيت  

13
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اسالمی از نگاه فلسفه     علتها
 به هستی که غالبا نرم افزاری     نيستی از وضعيت تغيير: موجده  

).الزم شرط (ميباشد 
 هدف اوليه  که  ميرساند   واقعی ای را به مرحله   موجود : تامه

).کافی   شرط(استطراح بوده 
 سيستم  و تکثير و بقای   منجر به حفظ     که چيزهايی    آليه :مبقيه
  ).شرط ابقاء (ميشود
و فرصتها و   داشته،موانع   ادراک سيستم  يايد   مبقيه علت 

 تطابق با    برای مناسب   العمل عکس و  کند  را احساس  تهديدات         
.  و دفاع از خود داشته باشد      شرايط

 کمال   حد   رسيدن الزم برای به عامل   ميتوان را  مبقيهداشتن علت  
. کرد  تعبير
).1(کرد اشاره   امامت  تعيين  با    دين  اکمال   به عنوان نمونه به    ميتوان

 به عدم انجام رسالت با      کريم در قرآن )ص(اعظم  پيامبر    تهديد 
  که       کرد  بيان اينصورت بتوان به  شايد  را امامت  ابالغ نکردن  

).2( نميگردد تضمين دين  کمال،بقاء    با نداشتن رکن    

موجده  

تامه

مبقيه

علتها 

 مائده      مبارکه   سوره 3 آيه-1

14
 سوره مبارکه مائده    67 آيه-2
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)  و تکنولوژی  در علم( عصر حاضر  ويژگيهای 
 علم و دانش بشر       سريعرشد  

نتايج  علم تا تحقق        تدوين  شدن فاصله     کم 
آثار   شدنتر اقتصادی    و فراگيری  سرعت  

زير است،يعنی  مطلوب در چرخه    نتايج   اين  ريشه     
 تجربهعلم و عمل و             

                          منجر )  منفی  يا   حاصل مثبت   با (عمل نتايج    مبتنی بر اصالح
. ميگردد علم افزايش به
 )11ص(.است )PDCA(دمينگ    چرخه معادل چرخه بهبود         اين

).pdm(است   و اصالح  طرح،اجرا    چرخه   اين ديگر   بيان 
 پس از طی منازل سه گانه             بازمهندسی روشهايی چون   

.هر مرتبه برای تسهيل ورود به مراتب بعدی است 
:                                                                              ميرسد بنظر  مبحث  اين  مويد نيز زيرسه اصل مسلم علمی 

 و  معلول،تحول کل عالم هستی،قانون علت و     تاثر   و تاثير 
).1(پيوسته تکامل  

علم   

عمل 

تجربه

15
 رئاليسم   روش فلسفه و اصول-1
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تکنولوژی بلوغ و کمال منحنی  
: بلوغ در انسان سه ويژگی دارد      

ثبات رای،استقالل،مسئوليت پذيری     
:تربيت نيز در انسان سه مرحله دارد       

اختيار،مسئوليت،مشورت  
:رشد تکنولوژی سه دوره اصلی دارد    

)و سپس پيری(معرفی،رشد،بلوغ     
در دوران معرفی،ميزان فروش پايين و در           

.      دوران رشد،افزايشی و در دوران بلوغ، ثابت است              
بعنوان نمونه تکنولوژيهای پی در پی سخت افزار          

 شکل و مشابه   Sکامپيوتر به صورت منحنيهای   
).قانون مور  (تصوير روبرو ميباشند  

به منظور آماده سازی شرايط درك،جذب و نگهداری            
مواردی چون اطالعات ،            ) وجلوگيری از استغناء    (

اعتبارات و اختيارات نيز بهتر است مشابه منحنی           
. مذآور منتقل گردد 

 )1965(مور  آقای گوردون و قانون  تكنولوژی  منحنيی اس

16
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آاملصنعت و خدمات بالغ و   
: را دارد    ويژگیصنعت بالغ نيز مشابه همين    

 و ارتقاء       طراحی،توليد  
الزمه ارتقاء اطالع از نيازها و انتظارات مشتری              

. است ) آيفيت، قيمت،تعامل   (در مراحل بازاريابی     
  شرايط  ، مشتریخدمات پس از فروش انتظارات         

   ارتقاء   زمينه  را شفاف و  نگهداری    و روش  کار 
. مينمايد  را فراهم    محصول

رآن  در گرو سه   نيز خدمات       بلوغ  
:  است يادگيری   و متضمن  اصلی    
برداری،نگهداری   انتخاب،بهره    

 و مستند      نگهداری اقتصادی،اصالحی        
  حتی زمينه ای برای انتخاب بهتر است و        

.ميباشد  تحليل   اين  مشمول نيز انسانی نيروی
 

انتخاب   

برداری بهره 

نگهداری   طراحی   

توليد 

ارتقاء  

خدمات   صنعت

17
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نمونه واقعی چرخه های تکنولوژی 
 سال قبل برای اولين بار ماشين آالت         50

 مورد  ريلی  مکانيزه برای تعميرات خطوط      
  .گرفت استفاده قرار      

هر مرحله تکنولوژی با تحقيق و توسعه     
. يافت    میبتدريج گسترش و بهبود 

  تکنولوژی،   همزمان با بلوغ هر مرحله       
.  بعد وارد عرصه عمل ميگرديد       مرحله

    در هر مرحله نه تنها سرعت کار بلکه        
 نيز افزايش و هزينه واحد کار کاهش            کيفيت

. می يافت  
  صنعتی، تكنولوژيهای   تمامی  رفتار در   اين 

مشاهده   ...   وپزشكی،آشاورزی،آموزشی  
. ميگردد 

1990الی 1955 ازسالزمان 

18

عمليات      سرعت  
     )ساعت  بر متر(
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 پيوستگی پيشرفت

 حد تعادل و وسط قرار دارد و در) ص(حضرت محمد امت 
 افراط و از جانب صراط مستقيم بسوی چپ و راست يا      

).1(نميشود  مايل تفريط 
انفاق نمونه مهمی  برای  دستور خداوند به اعتدال حتی در 
     ).2(جلوگيری از افراط و تفريط  است 

صبر و استقامت آه مورد تاآيد قرآن و عترت ميباشد       
.زمينه ساز پيوستگی و ثبات حرکت است     

و خودروی گران  ارزان سوختبه عنوان نمونه منطق   
و  نه تنها مصرف سوخت   )  گران و استفاده ارزان   تملك (

 ميبرد بلکه با توضيحات قبلی       را باال و سوانح  ترافيک
 افراد به درونی و تمايل    افزايش را آاهش، قيمت   کيفيت را   

 نيز کاهش    کم مصرف را  خودرو تعمير،کاهش تردد يا خريد   
). چرخه منفی(ميدهد

. مخابرات سيار نمونه خوب ديگری در اين بحث ميباشد   
  يك  به عنوان   آل درآمد در افزايش گمرک تعرفه  کاهش اثر 

. است  مقوله  ايننمونه موفق در   

زمان 

پيشرفت  

پيشرفت  

زمان 
1

2

3

4

1

2

3

4

1  2  3 4
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 و پيوسته رود  رهرو آن نيست که گه تند و گهی خسته رود       رهرو آن است که آهسته     

1  2  3 4
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مقياس اقتصادی   
) 1( النائبه  علی و الصبر تقديرالمعيشه  و  الدين فی التفقه الکمال کل الکمال: )ع( محمد باقر       امام

   
 و بزرگتر از حد    بيشتر تجهيزات   از آثار انتخاب امکانات و       يکی

 که است و زمان احداث،اين   اوليه سرمايه افزايش بر نياز،عالوه 
 هزينه بعنوان توليد  يا بهره برداری و نگهداری واحد خدمت     هزينه

. می يابد   افزايش جاری  
 قاعده غفلت   اين از نبايد  نيز سطح تکنولوژی گزينشحتی برای  

 تکنولوژی در زمان واحد در مکانی      يک  بسا استفاده از      نمود،چه  
. نباشد   موجه  ديگر موجه و در مکان    

 اصل عالوه  اين  رعايت از کشورها با    بسياری  مشابه    چين کشور 
حفظ    را با   روستايی   در مناطق    اشتغال اقتصادی،   سريعبر رشد  

.  نموده است تامين     مهاجرت  مهار سطح  و  خريد   قدرت 
  الگوهای طبقه بندی   استفاده از   دنيا   متداول در  روشهای از يكی
 اجرا  و زمان هزينه به  فايده  نسبت بهترين  بدست آوردن برای

  اشاره  فرودگاهها   بندی  ميتوان به طبقه نمونه بعنوان که   ميباشد 
. نمود

تفقه

تقدير

صبر

119 ص االمال منتهی -1
20

توليد  

هزينه 
واحد  

آمال 
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طبيعت  در  حيات ارآان
 از روشهای   يکی و خلقت   حيات   الگوهای  فراگيریتوجه و   

با توجه دادن به خلقت شتر            کهميرود توسعه دانش بشر بشمار     
 ميتوان ميان  آن از و)1(گرفته قرار نيز کريم خداوند    تاکيد   مورد

.  اشاره نمود  )2(بايونيک به علم 
  تمامی   در  گياه،حيوان،انسان    در انواع موجودات اعم از    حيات 

: دارداصلی رآن سه  تكوين مراحل 
ادراك    ،سيستم     ژنوم،سلولها و اعضاء        

 و اعضاء را و سلولها به عنوان برنامه خلقت    ميتوانژنوم را 
 تطابق با     برای را عامل راه افزار   ادراک سيستمسخت افزار و  

.در نظر گرفت....  وشرايط
نطفه، علقه،      مراحل خلقت انسان از جمله       کليه  ارکان در   اين

).3(است  نهفته ...   و مضغه،عظام
 خاموش يا روشن    ادراک و   سيستم بر  تاثير   ميتواند با   شرايط

. نمايد   ايجاد   روی ژنوم  تغييراتیکردن برخی ژنها    
 در موجودات زنده   بويژه )4(هستی عالم  پيوسته تحول و تکامل    

.  ميباشد    حقيقت   اين از ديگری   بيان 
کشف جديد اثر پذيری و نوعی ادراک و حيات در آب توسط        

. از ژاپن دامنه اين مبحث را توسعه ميدهد    ) 5(پروفسور ايموتو 

ژنوم

سلولها    
و اعضاء   

  سيستم
ادراآی   

 موجودات زنده  ژنتيكیساختار =ژنوم

حيات 
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مومنون سوره مبارکه    14 آيه-3
 فلسفه و روش رئاليسم  اصول-4

   سوره ميارکه غاشيه   17آيه-1
زيست فن-2

Emoto, masaru- 5
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رابطه موثر سه قوه 
) 1(االلباب     يا اولی      حياه    القصاص    فی   ولكم  
 فوق داشت عالوه بر   کريمه آيه از ميتوان   که برداشتهايی    از يكی

  ،حيات      به ضوابط توسط آحاد جامعه     توجهی  بی  از رشد جلوگيری
. ميباشد   اسالمی  و تمدن حكومت   به چرخه اجزاء      و کمال بخشيدن   

  که دليل  اين قوا دانست به  آننده   آامل رآن ميتوان را قضائيه  قوه 
  خود    نميتواند  ولی حکومت  ميشود حاصل   ارآان  تماميت   آنبدون 

. نمايد   داخلی حافظت    در مقابل خطرات    را 
گزارشات،    که باشد   اين  ارتباط  شيوه بهترين   شايد   نتيجه  در 

  اصالح مقررات  برای حاصله به قوه مقننه    پيشنهادات    و  تحليلها   
 کار   اين چك  در اصالح قانون    که گردد ، همانگونه    منعكس ...   و

.برداشت  در درخشانی    بسيار  نتايج    شد و  انجام     
درک،عمل    گذاری موثر، فراگير و با ثبات،امكان    الزمه قانون   

).2(ميباشد   خود مردم  قسط  توسط  وحمايت دربرقراری  
 در اظهاری  به خود   ميتوان  ديگربه عنوان نمونه های موفق     

 که هر دو منجر به    کرد اشاره   گمرک تعرفه  کاهش   يا   ماليات 
.    شدند  افزايش درآمدها   

مقننه

مجريه

قضاييه 

حکومت   

 سوره مبارکه بقره   179 آيه-1

فرهنگ 

قانون    

قسط 

حديد سوره مبارکه   25 آيه-2

رسالت 

22
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)  و آمار ،آموزشتحقيق (مديريت دانايی 
 بهينه از منابع  مديريت،استفاده  يکی از تعابير فراگير برای  

 سرمايه های     باارزش ترين  و بعنوان مهمترين   است و دانايی  
 .انسان نياز بيشتری به مديريت دارد   

 دانايی است و اهميت و تاکيد بر آن به حدی      پرسش،مقدمه 
).1(ميپرسد  نيزاست که خداوند متعال از وحدانيت خود  

نشان دادن   ) ع( يکی از اهداف بيان آزمايش حضرت ابراهيم 
 ميتواند  آن و سنجش و ضرورت   پرسش،آزمايش نحوه 
). 2(باشد

سخت ترين سنجش ها برای امور کيفی و معنوی است که در       
). 3(است و صبر انجام شده  ايمانمورد 

 ،آمار و فن آوری اطالعات از مهمترين ابزارهای سنجش     
. و تحليل است    مقايسه 
 منجر به اختالف آه  انسانی  مباحث علوم     ضعفهای   ا ز يكی

.   استآن نكردن يا آماری   ميگردد،آمی)  احترازقابل  (نظرات 
.ميابد  و گسترش   پيوسته،توسعه    بصورتاين چرخه 

 سال گذشته،نوع    40با اعمال مديريت دانايی در ژاپن طی   
صادرات از مواد اوليه به صدور ماشين آالت با ارزش افزوده    

. باالتر تبديل شده است
صد بار اندازه بگير،يكبار قيچي آن  : ضرب المثل آذري 

پرسش

آزمايش

سنجش

انفال  سوره مبارکه    65 آيه-3 سوره مبارکه بقره   260 آيه-2سوره مبارکه انبياء     22 آيه-1

23

مديريت
 دانايی    
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 تحقيقات   تعامل انواع 
توسعه ای کاربردی پايه 

انواع         
شرايط

برخی محققين 
اغلب کاربران

محققيناغلب 
برخی کاربران  

محققين موسسين

چند تخصصی تخصصهای  
مهندسی علوم پايه  تخصص

مشکل محور  حوزه مشکل    توسعه دانش مشکل 

نيازاجتمايیمشکل يا  جديد کاربردهای  ابهامات 
دانش ورودی 

  قابلو  محسوس   آثار
اندازه گيری خروجی   علمیمقاالت تخصصیمقاالت

  کليد به عنوان   تحقيقات   ورود به چرخه  
روی  تمرآز توسعه با توجه مناسب و      

 ضمن اثر که  ميباشد   ای توسعه  تحقيقات   
 دارد و  نياز  اندآی   و زمان هزينه  مناسب، 

  تحقيقات     مقدمه صعود به مرتبه بعدی   خود  
انرژی اتمی،   مانند  آاربردی  پايه و  

. است. ..  وبنيادی   سلولهای

پايه

آاربردی 

ایتوسعه 

تحقيقات

(National science foundation)
24
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  وری اقدامات بهره نتيجه  
 خصوصی اصلی آهنهای  راه 2002در سال  
 هزار20اصلی،  خط هزارکيلومتر160  آمريکا

 هزار 160 واگن باری و  ميليون  1.3 و لکوموتيو
.  داشتند  نيرونفر 

 بار با تعرفه متوسط        کيلومتر  تن  ميليارد  2200 
. اند سنت حمل نموده   1.56

.  بوددرصد 2با تورم   7 سرمايه نرخ بازگشت   
طی ده سال گذشته ،تعرفه با نرخ ثابت و جاری         

 رقابت بهتر با      برای درصد 10  و24 ترتيببه 
.است يافته  حمل و نقل جاده ای کاهش       
 و سهم   42  شهری بين  سهم راه آهن در حمل بار    

.است درصد بوده 28 کاميون 
 دالر در 59650 امر با وجود حقوق متوسط     اين

.شده است  محقق ...  و  سال 
 توسعه ای تحقيقات     و موارد مشابه آن با     نتايج   اين

.  حاصل شده است   وری بهره افزايش يادگيری و  
25

 سال       30روند تغييرات تعرفه حمل ونقل طی    
و تاثير اصالح قوانين در افزايش بهره وری         
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آنيم شروع از آخر 
  نتيجه جاری،در اغلب مباحث اشاره شده و امور    

، نرم افزار و  کارها    تماميت   محسوس و   اوليه
  يا فقدان  بدليل   شده است،ليكن  سخت افزار، محقق

  آندی  و با   تكاملی    حرآت افزار، راه رکنضعف  
 اينگونه در و لذا ميگردد طی زياد هزينه سختی و  

 آغاز نقطه چرخه، بخش  آخرينامور بهتر است 
تاکيد قرآن کريم به . (گيردبهبود و درمان قرار 

)  1تقدم تزکيه بر تعليم علم وحکمت،   
 اقدامات  همگرايی و شتابگيری    روش موجب  اين

  سوی  به  حرآت و  رشد،بلوغ زمينه و ميگردد
. ميكند را فراهم فعاليت     آن کمال 

 امور دارای افزار،در راه يا  رکن سوم  يافتن  برای 
  مندليف جدول عناصر   نشده،مانند اما کامل    تماميت 

 رکن   ميتوان اثرپذيریبا رابطه اثرگذاری و  
. يافت  مربوطه را 

 کارهای راه افزاری که پس از   ديگر بيان به 
  بدليل ميکنند غالبا   پيدا امور معنا  يافتن    تماميت 

 ميگيرند مورد بی مهری قرار  عينینداشتن جلوه 
).2(ميشود مواجه  با کراهت  آن و انجام 

 توسعه زمينه که گرايی مشتری مثال در حوزه  بعنوان      
 صادرات  و افزايش بهتر مردم  اشتغال،قدرت خريد  

:  ارائه داد ميتوان زير را پيشنهادات   ميباشد

لزوم تدوين ضوابط و موازين الزم برای        
 و برقراری قسط در مقابل      ارزيابی،نظارت   
 و بازاريابی اعم        توليد،خدمت    متوليان حقوقی      

.خصوصی از دولتی و    

لزوم ايجاد و حمايت از نهادهای غير دولتی                 
)NGO(    بر کنندگان   برای حمايت از مصرف 

. اجراء   اساس استانداردهای رشد يابنده و قابل         

  بيشتر مردملزوم اطالع رسانی و آگاه سازی           
اجتماعی     و  فرهنگی،اقتصادی    : خود از حقوق    

  
 سوره مبارکه بقره   216 آيه-2

26
NGO:non governmental organization  سوره مبارکه جمعه    2آيه -1
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 خالصه

شناخت

 مقدورات

انگيزه

طرح

اجراء

اصالح 
تبيين    
مشكالت

 شناسايی  
راهكارها

تحليل  
فايده ،هزينه 
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( MRM) بلوغ  نقشه  راه 

اقدام  
  بايسته  

  تصميم  
شايسته  

بهبود   
پيوسته

نقشه  
 راه بلوغ    

تصميم 
شايسته   

اقدام
بايسته  

بهبود
پيوسته  
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)نقشه راه بلوغ  ( اهم چرخه های تکامل 

سياست -3
حکمت،عزت،مصلحت     

مشارکت -2
مشورت،تعاون،نقدپذيری

:رسالت -1
فرهنگ،قانون،ميزان 

   تسهيل -6
بندی،نظرسنجی بندی،اولويتطبقه 

بايستهاقدام  -5
 ها شناخت،مقدورات،انگيزه   

استراتژی -4
اهداف،امكانات،ارزشها   

پيوستهبهبود   -9
طرح،اجرا،اصالح     

شايستهتصميم  -8
هزينه به فايده  تبيين مشکل،شناخت راهکارها،تحليل     

تعالی  -7
وری  اثربخشی،کارايی،بهره  

  فناوری اطالعات    -12
استناد،مقايسه،استنتاج 

کيفيت -11
سازی،بازنگری  سازی،مقيدمستند 

دانايی مديريت  -10
پرسش،آزمايش،سنجش   
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چند حکايت  
 بکار سياه تخته يك از بيشتر چيزی انيشتين آلبرت 
. برد نمی
  پيچيده ساده بر ابزار وسايل  کهمعتقد است    دراکر
 از آمارها   مفصلی دادن مجموعه     نشان. دارند برتری

 جز چيزی است  و منحني ها، ممكن   و نمودارها
 در حدود   بايد تحليل. نباشد  فريبنده  سازیظاهر 

و  پر طول عمليات . بگيردمناسب خودش صورت 
 آوششی ها و منافع غالبا    تفصيل مانند تحليل، هزينه  

 تجربه محک که مفروضاتی کردن  پنهان برایاست 
 به.ميشوند  گمراهی  باعث آسانی و به اند  نخورده 
  تصميم  ،فرآيند حد از بيش اطالعات   ترتيب همين
.ميشود  آند، مانع  تسهيل که آن جای را به گيری

 که  عمليات،ميگفت    تحقيق مبتکر  بالکت پروفسور 
  امکان  هم   پاکت  يك درپشت بايستيانجام محاسبات 

 سادگي، وضوح   بايد  تحليل،هدف  در کار. باشد پذير
.  باشدنياز مورد  و منطبق  با دقت     و ايجاز

 و جوست صرفه کوچك  های هزينه غالبا در مديريت 
اين مورد، در.  است بزرگ ولخرج درهزينه های

 در راز‹  آن را  که  بارزی می آورد مثال  دراآر     
 از يكی در.  است خوانده › دستشويی   شکسته
 جويی منظور صرفه آمريكا،به  راه آهن   شرآتهای

 هزينه.  بودند ساخته  آليد   يك  فقط دستشويی هر برای
 که  ميشد تلقی   ای سرمايه اضافی،هزينه    آليد ساختن 
 دستور پرداخت آن را نميتوانست ايستگاه رئيس
 را  ،آليد  در کردن اغلب بعد از قفل      مسافران  . بدهد  
 بشکنند در را  که بود اين چاره و تنها دادند     نمیپس  
هزينه تعميرات،. آنند  تعمير را و آن
 ايستگاه و رئيس آمد  می  به حساب جاری      هزينه
 او  اما . کند هزينه تعميرات  در مورد  که داشت اختيار
 نتيجه. کند  تهيه  اضافه  کليد   که آن را نداشت  اختيار
،به تعميرات   بابت زيادی هزينه  مقدار   که بود  اين
 دوم الزم   آليد   ساختن برای که ناچيزی مبلغ  جای

. ميشد بود،صرف 

مديريت بزرگ در های انديشه   آتاب
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) ع( امام حسين    
است و  حق پذيرفتن  و عقل از نشانه های انديشهنشستن با صاحبان        

 اهل فکر از نشانه های جهل و نادانی غير با بدرفتاری و خشونت  
 نظرها واقعيت و آگاهی به خويش  و نقد و رد گفتار ارزيابی واست 

.                                       است نشانه های دانشمندی ها،از انديشهو 
)177 صفحه العقول  تحف(                                                                   

   وسفينه النجاه     الهدی مصباح الحسينان 
   

     


