
 9     ....انداز  سند چشمساله توسعه مطابق با رویکرد  های پنج برنامهسیاسی در  توسعهاثربخشی 

گینی وه نهایها  تاثینگاذار   می آید. نهایمند  وقتی صورت شمارمی    سیاسی به رقابت
  نهایهاا    آمیز تاسیس شوند، ولیاه  طورموفقیت ها  سیاسی به   فعالیت بن عنصه
ند و واارایی خاوی را از   شاو حول و بحناا نشده یر طول زماا یستخوش ت تاسیس

هاا  اجتمااعی    شوند، باید مبتنی بن خواست یست ندهند. نهایهایی وه تاسیس می
د؛ چناواه  نا یهی این نهایها نقشی جاد  و حیااتی یار   باشند و لذا قوانین یر شکل

د واه یر آا  نون د و عمال فضایی را ایجای میونن   عملکنی نهایها را معین می حیطه
ی. ابتنا  این نهایهاا بان واقعیاات    شو   نهایها ممکن می الیت مستقل و مسئو نهفع

شدا تادریجی و یرنهایات پاذینش     ها و جاافتایه اجتماعی، موجب پذینش آنی آا
ی. ایان پاذینش و جاافتاایگی اجتمااعی     شو ها ازسو  فضا  عمومی جامعه می آا

   (62: 1382)خواجه سنو ,  شوی. چیز  است وه نهایینگی نامیده می

 سياسی  های توسعه یژگیو .1-1

انااداز  زم اساات ابتاادا   سیاساای یر سااند چشاام  باانا  بنرساای جایگاااه توسااعه 
 »سیاسی شناسایی شاوی.  ها  توسعه سیاسی تعنیف و سپس لوازم  یا ویهگی توسعه
ها و شنای   زم را  زمینهملی است وه  سیاسی بخشی از فنایند پیچیده توسعه توسعه

وناد و   ونیا امن مشاروت و رقابت سیاسای یروا جامعاه فاناهم مای     بنا  نهایینه
 (38: 1388)عبدالهی و رای,  «سیاسی است. نرامحاصل نهایی آا افزایش توانمند  

فصاال بشااینیه بااه نقاال از آلمونااد شااش ویهگاای بااه شاانم ذیاال را از لااوازم بال 
 -2هاا و نینوهاا  اجتمااعی     نوهگا  یابی سازماا -1» وند: سیاسی معنفی می توسعه

وجااوی  -3سیاساای  هااا و نینوهاا  اجتماااعی یر مشاااروت و رقابات   آزای  گانوه 
زیایای از   خشاونت  -4ها  حل منازعه نهایمناد یر یروا ساختارسیاسای    مکانیسم

هاا    مشانوعیت چاارچو    -6زیایی از زندگی سیاسای   ویش -5زندگی سیاسی 
  (12: 1398)بشاینیه,   «ی و جاز آا. نا  رقابات و ساازش سیاسا   بنهای  و قانونی 
اگن باه ميهاوم جادایی ییان از سیاسات       سیاسی زیایی از زندگی البته ویهگی ویش

 یر» اسات. ساله ایاناا یر تقابال و تعاار      انداز بیست باشد با رویکنی سند چشم
یولات یر جامعاه    سیاسای،  هاا  توساعه   شااخ   شده یر ارتباط با مطالعات انجام

: حاومیات قاانوا و یاابطه یر    اسات هایی بادین شانم    یافته یارا  ویهگی توسعه


