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، یرصاد  74مدنی  جامعهتنتیب یرصد فناوانی موای ابعای یولت، جامعه و منیم و  به
توجاه یر میازاا پانیاختن باه ابعاای       اخاتالف قابال  با یرصد است.  2یرصد و  24

ریازاا ج.ا.ا باه    تواا گيات واه نگااه بنناماه     ها  توسعه می سیاسی یر بننامه توسعه
 (179-178: 1398)میسایی,  «سیاسی، نگاهی از با  به پایین است. توسعه

 

های سوم، چهارم، پنجم و ششم  سیاسی در برنامه نی و درصد فراوانی ابعاد مختلف توسعهافراو. 4جدول 

 توسعه

 ابعاد برنامه
 مجموع مواد مرتبط جامعه و مردم مدني جامعه دو ز

 درصد فراواني فراواني درصد فراواني نيافراو نيادرصد فراو فراواني نيادرصد فراو فراواني
 100 62 6.67 6 6.45 4 83.87 52 برنامه سوم
 100 80 17.50 14 16.25 13 66.25 53 برنامه چهارم
 100 68 17.64 12 8.82 6 73.52 50 برنامه پنجم
 100 54 24 13 2 1 74 40 برنامه ششم

 (178: 1398)میسایی,  : منب 

 
ساند ازجملاه   هاى  لحا  مؤليه  انداز، بنرسى میزاا هاى ارزیابى سند چشم یکى از راه

باورناد   نرناا باناین  بعضى از صاحب .استچهارم توسعه  یر بننامهها  سیاسی  موليه
آا، باا اهاداف ساند      اقتصاایى راهبانی   چهارم یر مسائل اقتصایى و  وه روم بننامه

هااى سیاساى، باین ساند      مؤليه یید آیا یر مباحث و انداز میاینت یاری لذا باید چشم
بانا  بنرسای    .یا خیان   انداز و بننامه چهارم، توافق و مناسبت  زم بنقنار است چشم

 بننامه توسعه چهارم بازبینی شوی.ها  سیاسی یر  مویوع باید موليه
، هویات اساالمى و    مالحراتها  سیاسی،  ساله چهارم توسعه موليه یر بننامه پنج

سا رى ییناى و   خمینى)ره(، تأوید بن منیم هاى امام اندیشه انقالبى و مبتنى بویا نرام بن
، امنیت، وارآمادى   ها حيظ ونامت و حقوق انساا ، اجتماعى هاى مشنوع، عدالت آزایى

 ،الملال   اساالم و روابا  باین    بخاش یر جهااا   و وارایى، تعامل سازنده و ماؤثن و الهاام  
اى  موازناه  عادم اما  استآمده  انداز همانند سند چشم ارى و انضباطبا وجداا و، استقالل 

نسابت باه سااین     اناداز  هاى سیاساى ساند چشام    مؤليه توسعه ارتباط با چهارم یر بننامه
ساا رى   هااى بسایارمهمى مانناد مانیم     به مقولاه بنا  مثال  .خوری مى  چشم بهها  ساحت

واه یو   یو مایه پنیاخته شده، یرحالىهاى مشنوع یر حد  اجتماعى، آزایى یینى، عدالت


