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

یاافتگی و   یهنده این است وه ایناا بنا  یستیابی به توساعه  نتایج تحقیق آناا نشاا
، مسین  باس طاو نی یر مادتی    هبین وشورها  منطق جایگاه نخست اقتصای  یر

ریز  صحی  و مدوا میسان نیسات.    رو یاری و این مسین بدوا بننامه اند  یر پیش
هاا  ساند    پور و آسایش با آگااهی از واقعیات   هشت شاخصی وه یر تحقیق فی 

نان    -2تولیاد ناخاال  یاخلای سانانه      -1 :ازتندعبار ،اند انداز انتخا  شده چشم
سااهم  -4وننااده  ناان  تااورم قیماات مصاانف  -3تولیااد ناخااال  یاخلاای رشااد 
نن  مشاروت مانیاا یر باازار    -5گذار  خارجی یر تولید ناخال  یاخلی  سنمایه
امیاد باه    -8امیاد باه زنادگی مانیاا      -7نن  مشاروت زناا یر بازار واار   -6وار 

   (92-93: 1393)فی  پور ؛ آسایش,  زندگی زناا
مطالعااه مواناا  پارلمااانی  »عنااواا  ساااعی یر پهوهشاای بااا  پنساات و ییاان

اقتصاایملی یر ایاناا را    ( موانا  توساعه  1368 -1384) اقتصایملی یر ایاناا  توسعه
عناواا   رسند وه ونش راهبنی  نمایندگاا مجلس به یه و به این نتیجه میونبنرسی 

رانتیان و نراام انتخابااتی اوثنیتای،      جو یر بستن راهبانی  یولات   بازیگناا منيعت
هاا  بنآماده از    ونندگاا است وه سیاسات  معطوف به تامین مطالبات فور  انتخا 

این نوع ونش نیز ناظن به تامین مطالباتی از هماا جنس اسات واه نقاش منيای یر     
 (23: 1393)یین پنست و ساعی, است. اقتصایملی یاشته توسعه

هااا  توسااعه   سیاساای را یر بننامااه  میسااایی و همکاااراا جایگاااه توسااعه  
هاا  مقالاه حااوی از آا اسات واه       اناد. یافتاه   یهونایناا بنرسی  اسالمی جمهور 
است. ولی میزاا این توجاه   سیاسی یر سه بننامه توسعه ج.ا.ا موریتوجه بویه توسعه
هاا    زاا یر بنناماه گاناه متيااوت اسات. ایان میا      هاا  ساه   یاک از بنناماه   یر هن

یرصد است. طباق   43و  29، 50، 31تنتیب شامل  سوم،چهارم ،پنجم و ششم نیز به
، حنوتای   هاا  توساعه   سیاسای یر بنناماه   میزاا توجه به توساعه  ،آمده یست آمار به

وششم نسبت به یو بنناماه   پنجم افزایشی یاشته، با این استثنا وه این توجه یر بننامه
   (155: 1398)میسایی و همکاراا, است. هییگن واهش پیداونی
سیاسای   انداز ، بنا  بنرسی اثنبخشی توسعه نگن  سند چشم با توجه به جام 
بنرسی شاوند.   ،ندون هایی وه اهداف این سند را اجنایی می یر آا  زم است بننامه


