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 ردیف ی کشورهاافتگیموثر بر توسعه  لیعوامل و دال توسعه ریدر مسکشورها  قیعوامل عدم توف

 1 استراتژی و برنامه بلند مدت  و پایبندی به آنداشتن  به برنامه های توسعه الزم و عدم توجه نبلندمدت و روشفاقد استراتژی 

 2 با نظم و کیفیت مناسب طرحها و برنامه های بودن در اجرای جد ا و عدم توجه به کیفیت و دقتاجر در شتابزدهرفتار ضربتی و 

 3 تعامل و دیپلماسی اقتصادی فعال در روابط بین الملل خارجی و تعامل با سایر کشورها نبود استراتژی روشن و پایدار در سیاست

 4 و ثبات داشتن قوانینحرمت  تغییر زیاد قوانین و عدم توجه و رعایت آنها در بسیاری از موارد

 5 اقشار خاص دانشگاهیان معلمان و کارآفریناناحترام به شهروندان به ویژه  ندانستن قدر و منزلت مردم به ویژه نخبگان و نیروهای کارآمد

 6 محیط کسب و کار شرایط مناسبتوجه ویژه به رشد کیفیت در تولیدات صنعتی و کشاورزی و  توجه به سود و منافع آنیو رفتار سرهم بندی در تولید و نبود تعهدات شغلی و حرفه ای 

 7 و کشورمردم  عامه منافعدادن به اولویت  و به منافع ملیویژه توجه  دنبال نمودن منافع  قومی، بخشی و حزبی و کلی

 8 توجه به دانش مدیریت به عنوان یک فن و تخصص در بهبود سازمان ها و شرکت ها ناآگاهی بسیاری از مدیران از دانش و مسائل تخصصی مدیریت

 9 و انتصاب مدیران بانتخاصالحیتها در توجه به شایستگی و در انتصاب مدیران ، جناحی و قومیحاکمیت روابط دوستی

 10 و هماهنگی مشارکت در مدیریت و همکاری ،توجه به کار جمعی گروهی و تیمی، ضعیف بودن روحیه کار جمعی

 11 فراهم نمودن زمینه رشد خالقیت و نوآوری در جامعه در پیج و خم های مختلف نوآوران و صنعتگران نخبگان،گرفتار شدن 

 12 نه مدرک زدگی و هدفمند یادگیری و کسب علم به صورت عمیق کیفیت حداقل با دانشگاهی  دوره های و گذراندناصالت به مدرک گرایی 

 13 امیدواری نسل جوان به آینده نداشتن تصویر روشن و امیدبخش جوانان نسبت به آینده

 14 سازمان های غیردولتی در امور اجتماعی و اداره امورنهاد ها و فعال بودن  سوء ظن داشتن به نهادهای مدنی فعال و میدان ندادن به آنها

 15 نقد پذیر بودن مدیران و آزاد بودن فضای انتقاد از مدیران و مدیحه سرا ملقمیدان دار بودن نیروهای مت

 16 اقتصاد  در رقابتو مناسب محیط کسب و کار   وجود مقررات محدود کننده و بازدارنده برای تولید و خدمت

 17 محیط زیست و منابع طبیعی ،خاک ،توجه ویژه به حفظ آب فدا نمودن محیط زیست برای نیازهای کوتاه مدت و عدم توجه به آالینده ها

 18 وری در اقتصاد و تولیدنقش اصلی و محوری داشتن بهره وری های فراوانوری و وجود نا بهرهبودن شدید نرخ رشد بهره پایین

 19 مقابله جدی و اثربخش با هر نوع فساد و سوء استفاده گسترش بی رویه انواع فساد و تخلف

 20 بیکاری و سرمایه گذاری ها ، مدیریت اصولی نرخ تورم ، برنامه ها و مقررات اقتصادیسیاست ها در بی ثباتی 

 


