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 Abstract     چکیده

ایران از اولین کشورهای خاور میان در برنامه ریزی ملی و منطقه ای بشمار 

می رود. قریب به یک قرن سابقه برنامه ریزی در ایران را نمی توان نادیده 

گرفت. لذا اگر در تحقق آنها به مشکلی مواجه می شویم، شاید بدلی همین 

برنامه ریزی مدون  زود هنگام بودن و عدم آمادگی الزم برای توسعه همراه با

و جامع باشد. طی مطالعات بدست آوده برنامه های تدوین شده چه قبل و 

چه بعد از انقالب از ویژه گیهای بسیار زیادی برخوردار بوده ند ولی متاسفانه 

بدالیلی همچون عدم اتفاق نظر بین سیاست مداران و مدیران سازمانی و یا 

ه ریزی ویا اتفاقات غیر منتظره مثل عدم اعتقاد به توسعه مبتنی بر برنام

جنگ، مانع تحقق برنامه های تدوین شده می باشد. لذا تحقق برنامه های 

توسعه ایی باید همراه با ابزارهای خود مثل: تیم کاری معتقد و متعهد، بودجه 

مالی و پیوسته، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک در کنار برنامه تدوین شده 

 زمان تعین شده محقق گردد.  باشد تا بتواند در

 Iran is one of the first countries in the Middle East in national 
and regional planning. Almost a century of history of 
planning in Iran cannot be ignored. Therefore, if we face a 
problem in realizing them, maybe it is due to the early stage 
and lack of necessary preparation for development along 
with codified and comprehensive planning. During the 
studies obtained, the programs compiled both before and 
after the revolution have had many features, but 
unfortunately due to reasons such as lack of consensus 
between politicians and organizational managers, or lack of 
belief in development based on planning or unexpected 
events. Like war, it prevents the realization of plans. 
Therefore, the realization of development plans must be 
accompanied by tools such as: a committed and committed 
work team, a financial and continuous budget, having a risk 
management plan along with the plan so that it can be 
realized in the specified time. 

    کلمات کلیدی
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  مقدمه -1

و مهم توسعه از الزامات هر  یبال اساس یکبه عنوان  یزیبرنامه ر

و عدم توجه به داشته  یزیباشد. امروزه نداشتن برنامه ر یم یکشور

 ییکنترل و ارتقاء سطح توانا یکشوربرا یک یها و نداشته ها

. یستن یرفتنیکشور پذ یک یو فرهنگ یاجتماع یاسی،س یفاقتصاد

 یاعنقاد یزیباشند که به برنامه ر یهر چند که ممکن است افراد

کشور، هر بخش  یریتشدن مد یبا توجه به بخش یکننداشته باشند ول

 یفود را تعرخ یندهو برنامه آ یریتبتواند حوزه خود را مد یدبا ییبتنها

 ینبه خاطره ابوالحسن ابتهاج، اول ینجادر ا یستبد ن ید. شایدنما

 یم ینکه در خاطراتش چن یمسازمان برنامه و بودجه اشاره کن یسرئ

در هنگامی که مشغول تهیه مقدمات برنامه برای کشور شدم، »: یسدنو

در عمل دیدم هر جا کار ما به وزارت مالیه برمی خورد با کارشکنی 

حمود بدر )کفیل وزارت مالیه( مواجه می شدم. ناچار به عال)نخست م

وزیر( گفتم که استنباط می کنم بدر با کارهایی که ما در نظر داریم 

انجام دهیم، موافق نیست و چون وزارت مالیه در کارهای ما خیلی 

مؤثر است خواهش می کنم به دیدن بدر برویم و موضوع را با او مطرح 

نفری به دفتر بدر  2ه حلی پیدا شود. عالقبول کرد و کنیم شاید را

رفتیم و همه دالیلی را که در جلسات قبل در حضور خودش گفته 

بودم دوباره تکرار کردم و لزوم تهیه برنامه بلند مدت را برای عمران 

مملکت یادآور شدم. بدر گفت: شما ایران و ایرانی را نمی شناسید 

امه بلند مدت یعنی چه؟ جواب دادم در ولی من می شناسم. اصاًل برن

کارهای مربوط به مملکت نباید روز مره و بدون برنامه زندگی کرد . 

بدر گفت: من اعتقاد دارم در ایران باید روز مره زندگی کرد. من فکر 

فردا را هم نمـیتوانم بکنم. آن وقت شما می خواهید نقشه تهیه کنید 

م این کار در این مملکت غیر سال دیگر چه کار بکنید؟ انجا 5که 

ممکن است و این فکر اصالً عملی نیست. وقتی از دفتر بدر بیرون 

دنبال این کار را نخواهم گرفت. وقتی  گرآمدیم به عالگفتم من دی

http://www.ikiu.ac.ir/members?id=383&lang=1
http://www.ikiu.ac.ir/members?id=383&lang=1
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کفیل وزارت مالیه عقیده دارد که باید روزمره زندگی کرد و نظرش 

نخواهد درست مخالف فلسفه برنامه ریزی است، تالش ما به جایی 

امروزه کشور  یازن یپاسخگو یزیدر برنامه ر یمره گ روز[. 1] رسید

 یدبا یزیبرنامه ر ی،اعتقادات ینرغم وجود چن یباشد، لذا عل ینم

 ینبه اهداف تع یمکند تا ما بتوان یخود را ط یو تخصص یپروسه علم

 . یمکن یداشده دست پ

 جامع یطرح ها سابقه -2

 ینمجلس یباز تصو 1312سال  در یرانا یقانون شهرساز اولین

ها نام  یابانقانون مربوط به احداث و توسعه معابر و خ ینگذاشت. ا

قانون مذکور تحت عنوان قانون توسعه معابر  1320داشت، در سال 

در دهه  یزیکیف ییراتنظر قرار گرفت. تغ یدو مورد تجد یداصالح گرد

ر قرن نوزدهم  د یسبارون هوسمان در پار اماتاز اقد یتبه تبع 1320

خصوصا تهران  یرانآن در ا یو اجتماع یاقتصاد یجو بدون توجه به نتا

 ینا یکرد. هدف اصل یرا دنبال م یمدرن ساز یانجام شد که الگو

 1309بود. در سال  یغرب یمشابه با نمونه ها ییشهرها یجادا ییراتتغ

 یدانم یککه شامل  همدانشهر  یدسلماس و طرح جد یدشهر جد

به  1310منشعب از آن در سال  یدر شعاع یابانو شش خ یمرکز

(. پس از آن اقدامات و اصالحات 470: 1373 ی،)دهاقان اجرا درآمد

 یافت،اول تا پنجم ادامه  یعمران یشهرها در قالب برنامه ها یعمران

 یعال یکه طرح جامع آن توسط شورا یشهر ینکه اول یبه طور

بود و  1344ندر لنگه در سال قرار گرفت، ب یبمورد تصو ازیشهرس

 1352ماه  یر. در تیدگرد یهته 1348طرح جامع شهر تهران در سال 

 یو مسکن به وزارت مسکن و شهرساز ینام وزارت آبادان ییرقانون تغ

دهه اصطالح حوزه نفوذ و ضرروت  ینو در هم یدرس یببه تصو

وزارت  ینکه ب یجامع شهر یطرح ها یقراردادها یآن ط یبررس

شود، شکل گرفت و  یو مهندس مشاور بسته م یمسکن و شهرساز

 [.2] یافترواج 

 

و  یمنطقه ا ی،توسعه مل یطرح ها یلو تحل معرفی -3

 یشهر

از  یروند جامع ین،سرزم یشآما یزیبرنامه ر یی،طرحها توسعه ا در

 یبرا یزینوع از برنامه ر ین. ایدنما یم یهرا ارا یمنطقه ا یزیبرنامه ر

 یندر سطح کشور و استان ها، بهتر یمنطقه ا یزیبرنامه ر یریرگبکا

 یاتخصوص مهمترین است. یکالن و بخش یزیبرنامه ر یمکمل برا

 یفیتک یی،کل گرا یشی،دوراند ی،جامع نگر ین،سرزم یشبرنامه آما

 یشمناطق است. هدف برنامه آما ییفضا یو سازمان ده ییگرا

و منابع  یتفعال یت،جمع ییفضا یعتوز های یاستراتژ یهارا ینسرزم

 یتکه هر منطقه متناسب با قابل یاست. به گونه ا ینیدر پهنه سرزم

 یاقتصاد های یتاز فعال یمناسب یفخود، از ط یتزها و موقعیان ها،

خود  یتمتناسب با توان و ظرف یتیبرخوردار باشد و جمع یو اجتماع

فضا  یسازمانده ین،سرزم یشآما یهدف کل یگر،. به عبارت دیردبپذ

است.  یدر چارچوب منافع مل ینمطلوب از سرزم یبه منظور بهره ور

 یو ابراز اصل یتوسعه منطقه ا زماندهیسا یربنایز ین،سرزم یشآما

 یشاست. آما یو مل یمنطقه ا یها یریگ یمو تصم یزیبرنامه ر

 یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرنامه ها یهته یاصل ینهزم ینسرزم

 یها یزیبرنامه ر یقتلف یسازد و ابراز اصل یرا فراهم م یمنطقه ا

خواهد بود.  فضاییو  یکالبد یها یزیبا برنامه ر یو اجتماع یاقتصاد

اعم از:  ینیتحقق اهداف توسعه همه منابع سرزم یبرا یکهاز آنجائ

به کار گرفته  یدبا ییو سازمان فضا یطیو مح یاقتصاد ی،منابع انسان

 ینسرزم یشاست، لذا آما یزیآنها مستلزم برنامه ر یریشود و به کارگ

 برنامه دهدهن یوندجامع توسعه بوده و پ های برنامه و ها طرح یمبنا

مجموع آنها در قالب  یاو  ییو فضا یاجتماع ی،اقتصاد های ریزی

 [.3] است یمنطقه ا یمل یاسجامع در مق یزیبرنامه ر

 یدارتحقق توسعه پا یاست برا یسند ینسرزم یشجامع آما طرح

 ییاجرا یها و برنامه ها یاستمجموعه اهداف، راهبردها، س یی،فضا

ها( در  یو تعاون یو خصوص ی،)عمومیدولت یرو غ یدولت های بخش

 این .یو کالبد یطیمح یستز ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،ابعاد اقتصاد

موجود و  یشهرها یندهگسترش آ یبرا یابیطرح ها با هدف مکان

کشور  یندهآ یشبکه شهر یشنهادپ ید،جد یرها و شهرکهاشه یجادا

استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله  یاندازه شهرها، چگونگ یعنی

و امر خدمات  ینسرزم یریتمد یلشهرها به منظور تسه یانمراتب م

د چهارچوب مقررات ساخت و ساز در یشنهابه مردم و پ یرسان

 یشبرنامه آما یهاز ته هدف سراسر کشور. ینهایمجاز زم یهایکاربر

منسجم،  ییاست که سازمان فضا یبه سند یابیدست ینسرزم

 یبرا ییاجرا ییروش ها یریبر احصاء و به کارگ یاثربخش، مبتن

 باشد. یم یدر چهارچوب توسعه مل یداربه توسعه پا یدنرس

 است: یربشرح ز ینسرزم یشاصول مصوب آما پایه

 یتیامن -یدفاع مالحظات 

 یاقتصاد یو بازده کارایی 

 ینسرزم یکپارچگیو  وحدت 

 یمنطقه ا یو تعادل ها یعدالت اجتماع گسترش 

 یعیمنابع طب یایو اح یستز یطمح حفاظت 

 یفرهنگ یراثو حراست از م یرانیا ی،اسالم یتهو حفظ 

 اقتصاد کشور یرونیو ب یروابط درون یمو تنظ تسهیل 

 ییها به خصوص در مناطق روستا یتمحروم رفع  

 
 طرحهای توسعه شهری در ایران 1شکل 

 

 طرح جامع کالبدی ملی و منطقه ای -1-3

گسترش  یبرا یابیبا هدف مکان یو منطقه ا یمل یکالبد یطرح ها

 یشنهادپ ید،جد های شهرها و شهرک یجادموجود و ا یشهرها یندهآ
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استقرار آنها در پهنه  یاندازه شهرها، چگونگ یعنیکشور  یندهآ یشهر

 یریتمد یلشهرها به منظور تسه یانکشور و سلسله مراتب م

چارچوب مقررات  یشنهادمردم و پ به یو امر خدمات رسان ینیسرزم

 یم یهسراسر کشور ته یها ینمجاز زم یها یساخت و ساز در کاربر

و منطقه  یمل یطرح کالبد یهته یندکه در فرآ یمطالعات [.4] شود

 ی،منابع اراض یابیارز یت،مطالعات جمع یلاز قب یردگ یم مانجا یا

توانند به طور  می …و یشآسا یم،لرزه، اقل ینخطر زم یپهنه بند

 .و موثر واقع گردند یدمف یشهرساز یها یتمستقل در فعال

 یراندر ا یزیبرنامه ر روند -4

 7 یال 5اغاز شد وشش برنامه به فواصل  یراندر ا 1316از  یرانا در

را  یهر کدام اهداف یبرنامه ها ینشد. ا ینتدو یرانا یسال برا

هرکدام هم دولت وقت بودجه در حدود  یمشخص کرده بودند وبرا

در ابتدا  یبرنامه ها ینرا در نظر گرفته بود. ا یالیر یلیاردم 8 یال 8

هصنعت و معدن و و مهاجرت پرداختن و سپس ب یبه بخش کشاورز

توسعه اول به  یکه برنامه ها ینطوراصالحکارخانه ها و راه آهن و هم

را در برنامه  یازموارد مورد ن یششم تمام یدوم و دوم به سوم و ال

 ینسوخت، تام یروگاهبرنامه ها به احداث ن ینخود قراردادند. در ا یها

و مخابرات و... پرداخته شد. با  اطاتمسکن، بهداشت و درمان و اتب

 یدآ یکشور، بنظر م یعمران یمطالعه همه موارد ذکر شده در طرحها

 یم یدااگر همه آنها همانطور که در برنامه ها آمده بودند؛ تحقق پ

.یشدم یلتبد یاکشور تراز اول دن یکبه  یرانامروز ا یدکرد شا

 

 انقالباهداف شش برنامه توسعه عمرانی قبل از  1جدول 
 اهداف سال دوره ردیف

سال  7به مدت  1327 اول 1

به علت بحرانهای  که

سیاسی؛ ملی شدن نفت، 

اقتصادی از سال محاصره 

دولت  نُه 1332تا  1326

 عوض می شود.

*  توسعه و ترمیم بنادر و شاهراه ها و تجهیز راه آهن سراسری و اتصال خطوط راه آهن تهران به تبریز و مشهد و توسعه* 

ایجاد تأسیسات رفاه شهری *  شبکه مخابراتی و تجهیز فرودگاه های تهران و آبادان و توسعه فرودگاه های شیراز و اصفهان

توسعه  * رودخانه ها و ایجاد سد ذخیره ایتوسعه کشاورزی و تنظیم جریان آب * مانند لوله کشی آب و برق و آسفالت 

 لی و توسعه بهداشت عمومی.آموزش و پرورش در همه سطوح و مقاطع تحصی

 -کرج  سد 3ساختمان *  زیده برای اجرای طرح های عمرانیگسترش تفکر برنامه ریزی، تربیت کادر آزموده و پیمانکاران ور*  1341-1334 دوم 2

 کارخانه * احداثاحداث فرودگاه مهرآباد  * توسعه شبکه راه آهن و دو *کیلومتر راه درجه یک  5000داث اح * سفیدرود و دز

 آسفالت *شهر  144برق رسانی به *  ورود و منجیل، ریشه کنی ماالریاهای قند و چیت سازی تهران و قائم شهر، سیمان د

 شهر از اهم اقدامات به عمل آمده در طول برنامه دوم توسعه بود.  40آب لوله کشی و تصفیه شده  * شهر 63خیابان های 

 افزایش بیکاری و تورم باالو افزایش بدهی های خارجی به دلیل دریافت وام های کالن از ضعف های برنامه دوم می توان به

 اشاره نمود.

 بخش عبارت بودند از:  10بخش به طور تفصیل تهیه و تدوین گردید. این  10هدف های برنامه در  1346-1341 سوم 3

انسانی،  مخابرات، فرهنگ، بهداشت و بهداری، کار و نیرویکشاورزی و آبیاری، صنایع و معادن، نیرو و سوخت، ارتباطات و 

 عمران شهری، برنامه ریزی و آمار، خانه سازی و ساختمان.

هدف کیفی عبارت بود از: تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی  1351-1347 چهارم 4

سرمایه، توزیع عادالنه تر درآمد، کاهش نیازمندی به خارج، تنوع بخشیدن به کاالهای صادراتی و بهبود خدمات باالبردن بازده  و

 اداری. 

درصد برای تولید ناخالص ملی، رشد سالیانه جمعیت به  9اما هدف های کمی از این قرار بودند: پیش بینی متوسط رشد سالیانه 

 18د ریال سرمایه گذاری ثابت و افزایش نسبت پس انداز به تولید ناخالص ملی از میلیار 810درصد، پیش بینی  2/6 میزان

کردن  درصد و محدود 15/6ات کشور در حد درصد، پیش بینی متوسط رشد سالیانه ارزش صادرات کاالها و خدم 25درصد به 

 درصد در سال. 6/7درصد و  10بخش عمومی و خصوصی به ترتیب در حد  رشد مصارف

حفظ رشد سریع، متوازن مداوم اقتصادی همراه با حداقل * ارتقای کیفیت زندگی همه گروه ها و اقشار اجتماعی کشور *  1356-1352 پنجم 5

گسترش *  افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکید خاص در مورد ارتقای سطح معیشت گروه های کم درآمد* افزایش قیمت ها 

گروه ها و  یاسی و فرهنگی با تأکید خاص در مورد توزیع عادالنه تر خدمات در سطح همهجامع تر عدالت اجتماعی، اقتصادی، س

بهبود کیفیت و افزایش عرضه نیروی انسانی فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و برطرف کردن * قشرهای اجتماعی 

توسعه * صوص در نقاط پرجمعیت حفاظت، احیا و بهبود محیط زیست، اعتالی کیفیت زندگی جامعه بخ* تنگناهای توسعه 

ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهای صنعتی در سطح بین * علوم و تکنولوژی و گسترش قوه خالقه و ابتکار جامعه 

حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورمی سرمایه گذاری در خارج و * المللی 

نگهداری و زنده کردن میراث ارزنده فرهنگی، پژوهش و *  های ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایان پذیر نفت ثروتایجاد 

 آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی. آموزش فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ و هنر، ایجاد تسهیالت برای

افزایش سهم تولیدات * ی از طریق کاهش صادرات آن و درآمدهای حاصل از آن. کاهش سهم نفت در مجموعه اقتصاد مل*  1361-1357 ششم 6

واگذاری  عدم تمرکز * صنعتی در مجموع تولید ناخالص ملی، خودکفایی در زمینه فرآورده های اساسی بخش کشاورزی

وسیع شبکه مخابراتی و اختیارات الزم به مردم و تخصیص منابع مناسب به مناطق و استان ها، کنترل رشد جمعیت، توسعه 

 ترابری، کنترل مهاجرت از روستا به شهر از طریق افزایش کیفیت زیست و میزان درآمد و تنوع اشتغال.
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با توجه به ماهیت و چشم اندازهای مطرح شده در برنامه های ششگانه 

قبل از انقالب؛ می توان گفت که برنامه ریزان کشوری چیزی را از 

نظر پنهان نکرده بودند. اتفاقاتی که درمدت زمان برنامه پیش میاید 

غیر قابل پیش بین بوده و موجب به تاخیر افتادن و یا بطور کل 

 امه گردد. متوقف شدن برن

 پیدایش برنامه ریزی -1-4

( بر اساس 1948-1946تا سالهای اولیه بعد از جنگ جهانی دوم )

نظریه های اولیه مکتب اقتصاد کالسیک نظام سرمایه داری، دخالت 

در اقتصاد و بازار مردود و دخالت آن با مالیه عمومی، محدود به هزینه 

س، نظام کمونیستی به های تامین امنیت داخلی و خارجی بود. برعک

دولت در اقتصاد به جای سازو کار  ۀدخالت کامل و برنامه ربزی شد

بازار اعتقاد داشت؛ بطوریکه تا پیش از ارائه نظریه های جان مینارد 

(، هر شخصی که از برنامه ریزی صحبت می کرد، وابسته 1940) کینز

گ جهانی به اردوگاه کمونیسم بود یا پنداشته میشد، اما بعد از جن

دوم، متاثر از دیدگاه های کینز، دیدگاه دخالت دولتها در اقتصاد و به 

تبع آن دولتهای در حال توسعه پذیرفتع شد؛ بطوریکه در ایران، 

بیشتر اقتصاددانان بزرگ، نوشته ای در مورد برنامه ریزی ارائه کردند 

به پذیرفته شد که برنامه ریزی، تنها برای کمونیسم  1930و از سال 

جهت جایگزینی بازار نیست؛ بلکه دخالت آکاهانه دولت برای تحقق 

 [.5] شرایط بهتر بازار است

طبق مستندات فوق برنامه ریزی به صورت امروزی از جنگ جهانی 

دوم آغاز شده است. برنامه ریزی ابتدا ماهیت نظامی داشته و بعدها 

و فراگیر بخود با استفاده از نظریه جان مینارد کنیز ماهیت اقتصادی 

می گیرد. شاید بخواهیم بگوئیم که برنامه ریزی یک فرایند علمی 

نبوده و بلکه ذاتی می باشد؛ همانگونه که در مدیریت گفته می شود، 

مدیریت هم اکتسابی ایت و هم ذاتی. همه مدیریت را در دانشگاه یاد 

و با  نمی گیرند بلکه عده ایی از ابتداء شمه مدیریت را با خود دارند

 علم آنرا تکمیل تر و کامل تر می کنند.  

 برنامه ریزی توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی  -5

شد سه  یانقالب شش برنامه توسعه در کشور طراح یروزیپس از پ

نرسد و در  بیبعد از انقالب به تصو یبحران طیبرنامه اول تحت شرا

دو برنامه  گریشد از سه برنامه د لیتبد یمقطع یعمل به برنامه ها

از اول  یو فرهنگ یو اجتماع یاقتصاد وسعهت یتحت عنوان برنامه ها

و برنامه سوم توسعه  دیاجرا گرد 1378سال  انیتا پا 1368سال 

که از سال  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع یاقتصاد

مقطع توسعه  نیباشد در ا یآغاز شد اکنون در حال اجرا م 1379

 یاز برنامه دوم به بعد کشاورز ژهیران روستاها به وو عم یکشاورز

. تا قبل از پیروزی قرار گرفت یشد مورد توجه جد یمحور توسعه تلق

انقالب، شش برنامه تهیه و تنظیم شد که پنج برنامه اجرا گردید و 

 1357برنامه ششم به دلیل تقارن با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

با فکر و نگرش برنامه ریزی در  1327ر سال اجرا نشد. اولین برنامه د

کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه با مکانیزم کار و ایجاد نظم در 

امور اقتصادی مطرح گردید. برنامه دوم با همان روش تهیه شد ولی 

 به عنوان شالوده ریز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شهرت یافت

[6.] 

 کشور بعد از انقالب اسالمی توسعهوضعیت برنامه های  -1-5

بطور کل شش برنامه بعد از پیروزی انقالب تدوین شده که عمال سه 

برنامه اول تا سوم آن به اجرا نرسید. یکی از دالیل اصلی آن جنگ 

سال  20تحمیلی می باشد که تا هشت سال طول کشید و بیش از 

اقتصاد کشور را تحث شعاع خود قرارداد. بازسازی مناطق جنگی، 

و اولویت دادن به تهیه امکانات  1364کاهش درآمد نفتی در سال 

برای محرومان جنگی و همینطور اولویت دادن به تجهیزات نظامی 

بخاطر جنگ احتمالی مجدد با عراق و یا امریکا و بطور خالصه برنامه 

 ریزی در چنین شرایطی نمی تواند خیلی آسان و تحقق پذیر باشد. 

مناطق جنگی  هدف اصلی دولت در برنامه اول در خصوص بازسازی

و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در کشور ویا منطقه بود. در تدوین 

اهداف مواردی همچون: رشد اقتصادی، کاهش وابستگی، باز سازی و 

نوسازی، کاهش نرخ جمعیت، عدالت اجتماعی،افزایش نرخ باسوادی، 

 توجه به نسل جوان و ....را نیز داشتیم که با اغاز جنگ تحمیلی تمامی

 آنها دچار برنامه ریزی روزمره گی شدند. 

 عتای: طبیحزب موتلفه اسالم یمرکز یعضو شورا یترق درضایحم

برنامه متعدد بوده است  نیموانع و مشکالت بر سر راه تحقق اهداف ا

 نیدولت به ا حیصح کردیو عدم رو تیریاز ضعف مد یناش یکه بعض

 یتن به مسائل فرعپرداخ لیبه دل زین گرید یشاخص ها بوده و برخ

 .شده است جادیبرنامه ا یبه مسائل اصل یتوجه یو ب
 

 برنامه های عمرانی پس از پیروزی انقالب 2جدول 

 محل تصویب نوع برنامه مدت برنامه تاریخ پایان برنامه تاریخ آغاز برنامه عنوان برنامه ردیف

 هیات دولت جامع سال5 اجرا نشد اجرا نشد برنامه اول توسعه 1

 —— جامع سال5 اجرا نشد اجرا نشد اصالحیه برنامه اول 2

 شورای اقتصاد افق محدود سال2 اجرا نشد اجرا نشد برنامه شرایط استقالل اقتصادی کشور 3

 مجلس شورای اسالمی جامع سال5 1372 1368 برنامه اول توسعه 4

 مجلس شورای اسالمی جامع سال5 1378 1374 برنامه دوم توسعه 5

 مجلس شورای اسالمی جامع سال5 1383 1379 برنامه سوم توسعه 6

 مجلس شورای اسالمی جامع سال5 1388 1384 برنامه چهارم توسعه 7

 مجلس شورای اسالمی جامع سال5 1393 1389 برنامه پنجم توسعه 8

عوامل تاثیر گذار بر عدم تحقق طرحهای عمرانی  -2-5

 پنجم 

برخی از عوامل تاثیر گذار بر عدم تحقق برنامه های عمرانی را 

قسمتهای قبلی به آنه اشاره کردیم. ولی مسئولین دست اندرکار در 

دولت و مجلس این عدم تحقق را به ضعف مدیریتی و عدم رویکرد 
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 لویت دار کشور ربط میدهندصحیح دولتها به مشکالت و موضعات او

(. بدنبال ان مشکالتی همچون 1400)ترقی، عضو شورای موتلفه، 

تحریم، کمبود اعتبارات ارزی، ساختار نامناسب سیستم بانکی و 

نداشتن یک سیستم پیشرفته مالیاتی و کاهش ارزش ریالی کشور 

 بوده است.  بدلیل عدم وجود یک سیستم مالی در کشور

 یو کمبود اعتبارات مال میهمچون مشکالت تحر یاملعو نیبر ا عالوه

عدم تحقق اهداف برنامه پنجم را فراهم کرده  نهیزم زیدر کشور ن

 ستمیکشور اعم از س یاشکاالت وارد بر ساختار اقتصاد دیاست. البه با

به آن اضافه  زیرا ن یو نحوه نگهداشت ارزش پول مل یاتیو مال یبانک

تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه،  صوصدر خ در همین رابطه کرد.

مصلحت  صیو مجمع تشخ یاسالم یتوسط مجلس شورا یگزارش

دهد که  ینشان م اتی وجود دارد کهگزارش نیشده است؛ ا هینظام ته

 یو در بعض میاز برنامه جلو باش میاز شاخص ها توانسته ا یدر بعض

ر توسعه توان گفت که د یم بای. تقرمیاز آن عقب هست زیشاخص ها ن

اما  میدر برنامه پنجم بوده ا یشاهد رشد قابل مالحظه ا ،یانسان

درصد از اهداف برنامه عقب  5حدود  یمتاسفانه در رشد اقتصاد

 5 نیعدم جبران ا عتایکه هنوز جبران نشده و طب یزانیم م،یهست

رشد  نیکنترل تورم و همچن از،یدرصد در مساله تحقق اشتغال مورد ن

  .داشته است یا الحظهقابل م یمنف راتیتاث د،یتول

نبودن را مانع تحقق کامل برنامه  ریپذ تیمسئول یپورمحمد یمصطف

 یهامدل یستیپنجم توسعه دانسته و اظهارداشته است: نبا

باشند بلکه با توجه  ییو فضا یافتنیکه دست ن میارائه کن یاشرفتهیپ

و هماهنگ  یزیرموجود جامعه خود برنامه لیو پتانس هاتیبه ظرف

 یدر حوزه پژوهش، فناور ییاجرا یعملکرد دستگاه ها یبررس .باشد

اکثر احکام  یدهد که اجرا یدر برنامه پنجم توسعه نشان م یو نوآور

 شرفتیپ لیدل نیروبرو است و به هم یبرنامه پنجم با موانع متعدد

عدم تحقق  لیدال نینداشته است. در کل، از مهمتر یقابل توجه

در برنامه پنجم ،  یو نوآور یفناور ،کامل احکام مربوط به پژوهش

مراجع  یکار یو مواز یتعدد، همپوشان ،یتوان به کمبود منابع مال یم

نبود  ،ییو اجرا رندهیگ میتصم ینهادها فیتعامل ضع ،یریگ میتصم

، فراهم نبودن  یتیریمد یو مناسب، چالش ها قیدق ینظام آمار

 نیسنگ یها یراسو مناسب، وجود بوروک یکاف یقانون یها رساختیز

 یدر کشور و نگاه بخش یگذار هیسرما تیبودن امن نییپا ،یادار

  اشاره کرد. انهیگرا
 همپوشانی و موانع تحقق برنامه پنجم توسعه عمرانی کشور 2شکل 

 

 

 اهداف برنامه های بعد از پیروزی انقالب 3جدول 

 1372-1368( دوره اول، سال 1

 یدفاع هیبن زیتجه (1

 یتیو مراکز جمع ییربنایو ز یدیتول یتهایظرف یو نوساز یبازساز (2

 یلیدر طول جنگ تحم دهیخسارت د

 گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی (3

 تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم (4

 تعیین و اصالح الگوی مصرف (5

 اصالح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (6

 1378-1374( دوره دوم، سال 2

 تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی (1

 رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمی (2

 هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی (3

 ، افزایش بهره وری…فرهنگ خودی، خالفیت و  (4

 تربیت نیروی انسانی مورد نیاز (5

حاصل از تالش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای  (6

 نفت

 ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی )تعاونی،خصوصی و دولتی( (7

 رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی (8

 تقویت بنیه دفاعی کشور (9

 نتیجه -6

اینکه برنامه ریزی توسعه عمرانی برای هر کشوری از ضروریات آن 

کشور بشمار می آید؛ در آن شکی نیست. ولی تحقق و عدم تحقق آن 

تابع عوامل متعددی هستند که گاه قابل پیش بینی و گاه غیر قابل 

پیش بینی هستند. در زمانها و شرایط مختلف عواملی همچون دخالت 

جب توقف و ناکارآمدی برنامه می شوند و یا بیگانگان و یا جنگ مو

در برخی از مواقع عدم توان مالی و اعتبارات الزم موجب بیهودگی 

برنامه ریزی می گردد. چیزی که در این اواخر برنامه ریزیهای کشور 

را تحت شعاع قرار داد بحث مدیریت و توان نیروی انسانی واز طرف 

به این مقوله گره خور و دیگر عدم صداقت برخی از مسئولین هم 

بخشی از برنامه های توسعه عمرانی پس از پیروزی انقالب را که 

امکان تحقق آنرا داشت، با مشکالت عدیده ایی مواجه گرده و محقق 

 نگردیدند.  

 مراجع -7

 1400، آبان  http://odm.tbzmed.ac.ir دپور،یجواد س د یس [1]
وزارت راه و مسکن و  ، 1382گزارش عملکرد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  [2]

 شهرسازی
ز راهنمــاي شــهرداريــها، جلــد ششــم، ســاخت و   ،1383ســعيدنيا، احمــد،  [3] كتــاب ســب 

 ســازهاي شـــهري، انتشـــارات ســـازمان شـــهرداريــها و دهياريــهاي كشور
ز و مقررات شهرسازی: از آغاز تا پایان سال  [4] وزارت مسکن و ، 1378مجموعه قوانی 

 شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری
(، تحلیل انتقادی هدفهای اقتصادی 1395عرب مازار عباس، نور محمدی خرسو) [5]

و  یه مطالعات برنامه های توسعه در ایران )قبل و بعد از پب  زی انقالب اسالیم(، نرسر
 1395. بهار 42-19و تحقیقات اجتمایع در ایران، برنامه آن اصال به اجرا نرسید 

[6]  ، ؛ نجفز کانز عیل اکب  (. برنامه های توسعه بعد از 1382قدیری معصوم مجتب 
 ، ، پژوهشهای جغرافیانی -111انقالب اسالیم ایران و تاثب  آنها بر نوایح روستانی

 . 1382بهار ،121

http://odm.tbzmed.ac.ir/
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.gisoom.com/book/1272547/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1378-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8640/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8640/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-8640/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

