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

غلبه یهنده  ساله نشاا انداز بیست محتوا  سند چشم تحلیلنگاهی به جدول فوق و 
اما ساند ماذوور    استاین سند  یراجتماعی و اقتصای  ، ، فنهنگیعقیدتی رویکنی
هاا    سیاسای یر شااخ    سیاسی نیز غافل نبویه است و رویکنی توساعه  از توسعه

پیوساتگی  ، هاا  حيظ ونامت و حقوق انساا، ها  مشنوع آزای ، سا ر  یینی منیم
بنناماه چهاارم تاا    تواا یر  شوی وه اثنبخشی آا را می مشاهده می منیم و حکومت

 ششم توسعه موریبنرسی قناریای.
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سااله توساعه  زم اسات،     هاا  پانج   سیاسی یر بننامه بنا  بنرسی اثنبخشی توسعه
ها  سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه از لحا   ها  بین بننامه ها و شباهت تياوت

ها  توسعه با  اولین تشابه بننامه» .سیاسی موریبنرسی قنارگینند پنیاختن به توسعه
سیاسی  اساس توسعه سیاسی است. بنهمین ها به مبحث توسعه هم، پنیاختن همه آا
، هنچناد  اسات هاا  چهارگاناه توساعه     شده یر هماه بنناماه   یکی از مسائل مطنم

شوند. یوماین تشاابهی    هم متمایز می ها  توسعه یر میزاا پنیاختن به آا از بننامه
بعاد   ،ها  توساعه  ها  توسعه وجوی یاری، این است وه یر همه بننامه وه یر بننامه

سیاسی همیشه یر اولویت آخن و بعد از ابعای یولت و جامعاه و   مدنی توسعه جامعه
تاواا باه آا    ها  توساعه مای   است. نکته ییگن  وه یر تشابه بننامه منیم قنارگنفته

سیاسای   یر توساعه  «جامعه مادنی »اره ونی، حنوت رو به جلو، یر توجه به بعد اش
مادنی را یر خاوی گنجاناد. ایان روناد یر       سوم موای  از بعاد جامعاه   است. بننامه

مادنی تقنیباا باه موقعیات      نحو  وه بعد جامعه ونی، به توسعه پیشنفت چهارم بننامه
هیم این مقادار را باا یرصاد فناوانای     تناز با بعد جامعه و منیم رسید. اگن بخوا هم

هایات  یرن ویرصاد   16,26 یمادن  ، بعد جامعهیرصد 66,25بعد یولت  ؛نشاا یهیم
یهاد. اماا    چهارم به خوی اختصاص مای  یرصد را یر بننامه17,5بعد جامعه و منیم 

گنیی و مجدیا بعاد   این ویعیت یر بننامه پنجم و ششم یوباره به حالت قبل بنمی
گیانی. یر   باا فاصاله زیاای از ابعاای ییگان یر اولویات آخان قانار مای         مدنی  جامعه
مادنی   ، جامعه و منیم و جامعه تنتیب یرصد فناوانی موای ابعای یولت پنجم به بننامه

ششام   یرصاد اسات و ایان یر بنناماه     8یرصاد و   17,64یرصد،  73,52تنتیب  به


