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

فناتان از اجانا     یعناى  ؛ارشایى و مولوى یاری. چوا سط  وار مجم  اجنایاى نیسات  
تشاویق قضاایى    و  یلیل یر عین حال وه قانونى است ولى تنبیاه  همین وند به اقدام مى

وجاوی یاری. یرحقیقات     سان ایان نراارت    نداری اما قاعدتاً خواست حاومیت پشات 
اظهاارات   «وناد.  ماى  اباالا   مجم  تذوناتى را با نرن و تأیید رهبنى تهیه و به سه قاوه 

ساند   اجاناى   ونتنل میزاا خوبى بیانگن یعف یمانت اجنا و نرارت بن آا و فوق به
 (106: 1384)اخواا واظمی, . مصلحت است تشخی  مجم انداز توس   چشم

 بندی معجگيری و  نتيجه

یر  سیاسای  مقاله مبنی بن چگونگی اثنبخشی توسعهپنسش یر این قسمت بناساس 
بناد  انجاام    ارائاه و جما    ،نتیجاه  ،اناداز  ساند چشام   با ساله مطابق ها  پنج بننامه
اناداز   شوی. بنا  پاسخ به پنسش پیشینه تحقیق و مطالعات و بنرسی سند چشم می

هاا   ساله منتب  با آا، موری بنرسی و تحلیال قنارگنفات. بنرسای    ها  پنج و بننامه
سیاسای منطباق باا     هاا  توساعه   حاوی از آا است وه به یلیل عدم ويایت شاخ 

حاداقلی باه     رویکانی  ،سااله  انداز بیسات  نی، سند چشمآا یر گستنه جها ایبیات
چهارم، پانجم و   ساله توسعه ها  پنج رویکنی یر بننامهولی این سیاسی یاشته  توسعه

بناد  نهاایی    است و یر جم  شده ششم با فناز و فنوی و از شدید به یعیف لحا 
ایان نتیجاه و   یرنرنگنفتن  با است. این رویکنی از اثنبخشی مطلو  بنخوریارنبویه

هااا   یااعف و جبااناا سااال یا نقاااطواان شناساای مویااوع باانا  بنطاانف آساایب
مجنیاه و   شوی مقامات مسئول یر قاوا   ساله پیشنهای می ها  پنج رفته بننامه ازیست

مصالحت،   تشاخی   هایی همچاوا مجما    فکن  نهای مقننه با همکار  و مشاروت
ایناا و  مدنی ظنفیت جامعه خصوصی و استيایه از نهایها  یانشگاهی، فعا ا بخش

سااله هياتم توساعه و تهیاه      اوناوا بانا  تادوین بنناماه پانج      رسانه از هم اصحا 
توجاه باه    ،ند. بنا  این امن مهمونریز  و اقدام  انداز بعد  بننامه نویس چشم  پیش

 ری.ویهه یر حوزه سیاسی ینورت یا هها ب عنصن نهایمند  یر همه حوزه
اناداز یاا سااین     موفقیات ساند راهبانی  چشام    یر  مویوع بااهمیات بعاد  واه   

واه یر   . همچنااا اسات اعتمای منیم و آگااهی آنااا    ،ها  والا نقش ولید  یاری بننامه
اراا وانادر  بوی اما توس  بنخی از یست شده انداز به این یو مویوع توجه نقشه راه چشم


