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توساعه اقتصاای  بادوا     »شاوی.  جانبه است و منحصن به مسائل اقتصای  نمی همه
به بنگشات باه ویاعیت قبال     یافته منجن  وجوی ساختار سیاسی و اجتماعی توسعه

ن,   «شاوی  توسعه می هانتينگتي بسایار  از محققااا وا ه توساعه را     (52: 1988)
توساعه مساتلزم    (1)ساوم  یانند. یر بسیار  از وشورها  جهااا  متنایف با رشد نمی
یيای  عباارتی تیییانات و   فنهنگی و نیز رشد اقتصای  است. به یگنگونی اجتماعی،
ی همناه باشد. با این تعبین توسعه به ميهوم یگنگونی، به ایاافه  باید با تییینات ومّ

بنابناین ميهاوم توساعه تماامی ابعاای توساعه ملای        (98:  1384)قوام,  رشد است.
را  (اجتماااعی و امنیتاای ) یفاااعی ،ازجملااه توسااعه اقتصااای ، سیاساای، فنهنگاای

هاا  اجتمااعی یر    هدف توسعه سیاسای، مشااروت و رقابات گانوه    گینی.  یربنمی
پذین   اعتمای متقابل بین منیم و یولت نقطه ومال یر جامعه» زندگی سیاسی است.

تنها باه تحاو ت محای      سیاسی نه توسعه» (177: 1387)نصوحیاا,  .«سیاسی است
ویاهه باه    هاجتمااعی، فنهنگای و غیانه( بلکاه با      پیناموا )یعنی حاوزه اقتصاای ،  

 زماه یر   . خصوصیات ساخت قادرت و حاوزه سیاسای بساتگی مساتقیم یاری     
موان  سیاسای اسات.   سیاسی و یستیابی به آا، شناخت موانا  توساعه   ميهوم توسعه

ساختار قادرت سیاسای مادرا یر ایاناا و      -1عبارتند از : یر ایناا  سیاسی توسعه
عناواا ماان     ها  جامعه سیاسی ایاناا باه   چندپارگی -2ب  قدرت تمنوز ونتنل منا

حاوماه یاا    ها  سیاسی هیات فنهن  یا عقاید و گنایش -3تياهم و اجماع سیاسی 
   (33: 1398)بشینیه, «. عنواا زمینه ذهنی میاین با رقابت سیاسی الیت سیاسی به
هاا    هاا فاارا از وابساتگی    نقشه راهی است وه همه یولات  ،انداز سند چشم

بنا  حنوات یر مساین ایان    ند. ونقدام اریز  و  سیاسی، باید یر هماا مسین بننامه
باا اتخااذ    »باشاند.  مدت نداشته ها نگاه و رویه ووتاه نقشه راهبنی   زم است یولت

ملای   صاال  توساعه  اناداز و م  تنین قنبانی، اهداف چشام  نگن، بزرگ ها  ووتاه رویه
انداز و پایبند  باه   سیاسی یر سند چشم رویکنی توسعه (90: 1396)مومنی,  «است.

نگان  و   انداز، منجان باه واالا    ساله منطبق بن سند چشم جها  پن آا یر همه بننامه
رویکانی   شوی.  زماه چناین    ها می ها  بلندمدت حاومیتی یر یولت نگاه و رویه
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