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 هچکید
 بررسی جامعه رایج های گفتمان دیدگاه از ،موضوع یک گوناگون های جنبه انتقادی، تحلیل در

 از بعد و قبل) ایران در توسعه های برنامه اقتصادی های هدف انتقادی تحلیل مقاله، این در. دشو می
. دشو  می بررسی مختلف های پژوهش و اه  همقال و گیرد  می قرار مدنظر( اسالمی انقالب پیروزی
 و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، مختلف و خاص های دیدگاه از ،انتقادی های گفتمان ،نتایج مطابق

 ،توسعه های برنامه اقتصادی اهداف بر بنابراین، ؛اند داشته توجه آن اهداف و ها برنامه به فرهنگی
 های برنامه در مفهوم سی به نزدیک که  طوری  هب ؛ندا  کرده ایجاد متناقض حتی و مبهم مثبت، یاهتأثیر

 آنکه مهم بسیار ۀنکت اما ،ندهست ها برنامه هدف راستای در همگی که است شده ایجاد توسعه
 کمی اهداف و کالن متغیر چند کمی اهداف یعنی ،گانه سی اهداف این از مورد دو تنها ،نهایتدر

 اقتصادی اهداف بر جامعه های گفتمان ربیشت بودنثرا  بی ،مطلب این. اند شده سنجیده بخش
 یعنی توسعه های برنامه هدف ترین مهم که داشت توجه باید البته. دهد  می نشان را توسعه های برنامه
 ترین مهم بنابراین، ؛است نشده تعریف شفافیت با ایران ریزی برنامه نظام در «توسعه» عبارت همان
 ها آن مورددر و تعریف ،علمی دقت با کشور ۀتوسع های برنامه و توسعه باید که است این نتیجه
 در خاصی علمی مکتب و نظریه گونه هیچ که است این بعدی ۀنتیج. شود حاصل علمی اجماع
 چنین در. شوند تعریف آن با توسعه های برنامه اقتصادی اهداف تا است نبوده حاکم کشور اقتصاد
 آرزوهای و آرمان و کشور مشکالت و ها نارسایی رفع برای مردم و دولت منابع تنها ،فضایی
 در و اند شده صرف آن نظر مورد راهبرد و علمی ۀنظری یک به توجه بدون البته و سیاسی ساختار
 .است نشده حاصل چندانی موفقیت عمل
 .انتقادی گفتمان ،انتقادی تحلیل توسعه، ریزی برنامه  ،ریزی برنامه ،شناسی آسیب :کلیدی های واژه

                                                                                                                                                  
 ab_arabmazar@sbu.ac.ir ،(مسئول ةنویسند) بهشتی شهید دانشگاه سیاسی و اقتصادی علوم ةدانشکد اقتصاد، گروه دانشیار. 1

 noormohamadi2004@yahoo.com ،اسالمی آزاد دانشگاه یدکتر دانشجوی و ریزی برنامه و مدیریت سازمان ارشد کارشناس. 2

mailto:Noormohamadi2004@yahoo.com


 1935 بهار ،1 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    02

 مسئله بیان و مقدمه
 یهاکشور نیاول جزء( 1040 -1022) یزیر برنامه ۀتجرب سال هفتاد به بیقرشور ما با داشتن ک

 های هدف به فقط نه سابقه،و  گاهیجا نیا رغم  یعل اما ،توسعه در جهان است یزیر برنامه یدارا

 ؛است شده ایجاد نیز دیگری فراوان مشکالت هکبل ،افتهین دست یاقتصاد توسعۀ و رشد متعارف
 نامتخصص البته .دانند نمی ضروری طورکلی  به را توسعه های برنامه وجود گروهی، که ای  گونه  به

 اشکال ،ها آن از یکی که اند کرده ارائه مختلفی دالیل کشور توسعۀ های برنامه نرسیدن  نتیجه  به برای

 تعیین دالیل به را ما که هایی روش از یکی .است شده بیان ها آن به یاعتقاد  بی یا اهداف تدوین در
 انتقادی، تحلیل روش در. است انتقادی تحلیل روش سازد،  می رهنمون ها آن نیافتن  تحقق و اهداف

 و شناخت با .دشو می بررسی جامعه رایج های گفتمان دیدگاه از موضوع یک گوناگون های جنبه

 ها آن نیافتن  تحقق و اهداف تعیین دالیل به توان می ها برنامه اجرای و تدوین زمانی شرایط بررسی

 در توسعه های برنامه اقتصادی های هدف انتقادی تحلیل دنبال  به ،مقاله این در بنابراین، ؛برد پی
 این بر مختلف های دیدگاه تأثیر ،آن طریق از تا هستیم (اسالمی انقالب پیروزی از بعد و قبل) ایران

 .یمنک شناسایی را اهداف

 هفتاد از بیش رغم  علی اما ،است داشته توسعه ریزی برنامه که است جهان کشور اولین ایران

 از بسیاری ،توجه قابل مادی منابع صرف و انسانی نیروی فراوان تالش و ریزی برنامه ۀتجرب سال
 کشور در نیز جدیدی مشکالت ،دیگر سوی از. است نشده محقق ها برنامه این اقتصادی فاهدا

 نداشته یتوجه قابل موفقیت نیز ها آن وفصل حل یبرا ها برنامه جدید هدفگذاری و شده ایجاد

 با ،مقاله این در. است شده مطرح مسئله این علت مورددر متعددی های  پرسش بنابراین، ؛است
 .دشو  می بررسی کشور توسعۀ های برنامه اقتصادی های هدف ،انتقادی تحلیل روش از استفاده

 عبارت  به. کند می تبیین را موضوع مختلف رویکردهای ،اسناد به توجه با ،انتقادی تحلیل روش

 نقدهای به توجه با را فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، مختلف شرایط و عوامل ،ردیگ

 .کند می تحلیل و شناسایی را موضوع بر آن اثر و بررسی ،شده انجام
 ؛است ایران اسالمی جمهوری توسعۀ و رشد توسعه، های برنامه اقتصادی هدف ترین مهم

. برداشت گام کشور اهداف ترین مهم تحقق درجهت توان  می پژوهش این دستاوردهای از بنابراین،

 فاهدا ارزیابی و پیگیری و تعیین ةنحو مورددر هنوز ،ریزی برنامه سال هفتاد حدود از پس
 و بررسی با پژوهش این بنابراین، ؛ندارد وجود عمومی حتی و علمی وفاق توسعه، های برنامه

 و است مؤثر توسعه های برنامه اقتصادی اهداف رشتبی و بهتر تحقق در ،کالتمش این علل شناخت

 .دنک  می کمک کشور تر سریع توسعۀ و رشد به
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 شناسی روش و تعاریف
 های  پژوهش در اغلب که است اصطالحی ،گفتمان انتقادی تحلیل یا انتقادی تحلیل عبارت

 موضوع نقد به یمختلف های حوزه از ،گفتمانی یا انتقادی های پژوهش. ودر می کار  هب شناختی جامعه

 اقتصادی های  پژوهش با متناسب ،دیاانتق تحلیل از توان می البته(. 1۸: 1010 فاضلی،) پردازند می

 قرار مدنظر را پژوهش موضوع نقد بر مؤثر وقت عوامل نوعی به ،انتقادی تحلیل .دکر استفاده نیز

 نقد بر مؤثر سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مسائل ۀهم به باید ادیانتق تحلیل. دهد می

 طور به و زوایا ۀهم از بلکه ،زاویه یک از فقط  نه را یقتحق موضوع بتواند تا بپردازد تحقیق موضوع

 از لقب های برنامه انتقادی تحلیل در ،مثال برای ؛کند بررسی نظر مورد زمان در ویژه به ،جامع

 توان نمی  نشود، لحاظ ها آن با ایران دولت ۀرابط و خارجی عامل نقش چنانچه ،اسالمی انقالب

 یا. گیرد می صورت اشتباهی حتی و ناقص شناخت بنابراین، و کرد ارائه واقعیت بر  مبتنی تحلیلی

 داخلی توان بر اتکا برای گرفته  صورت های  تالش به ،اسالمی انقالب از بعد های برنامه در اگر

 آن عنوان از که گونه همان انتقادی تحلیل ،بنابراین ؛بود خواهد ناقص ها تحلیل ،دنشو توجه

 .پردازد می تحقیق موضوع بر مؤثر عوامل همۀ به ،آید برمی

: مانند هایی بندی تقسیم شاید شناختی جامعه ةحوز داخل در گفتمانی یا انتقادی های پژوهش در

 -نظری  تجربی،) پژوهش نوع .0 و تحلیل به شدن  نزدیک یا دور .2 ،(کالن و خرد) تحلیل سطح .1

 اجتماعی، عوامل سایر به باید اقتصاد علم ةحوز در اما ،کند کفایت( 1۸: 1010 فاضلی،) (فلسفی

 که است فعالیتی ،گفتمان انتقادی تحلیل زیرا ؛داشت توجه نیز انتقادی تحلیل در فرهنگی و سیاسی

 .(11 :1010 فاضلی،) است اجتماعی و انسانی علوم مختلف های رشته مشترک مساعی حاصل

 شده  تعریف و روشن ابزارهای از ای مجموعه با منسجم ای نظریه ،گفتمان انتقادی تحلیل اگرچه

 جمله از شناختی جامعه گفتمان تحلیل شناسی روش از استفاده اب ،(19: 1010 فاضلی،) نیست

 .کرد بیان زیر شکل به را اقتصادی گفتمان تحلیل ابعاد توان می فرکالف،
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 فرکالف نظریة از برگرفته توسعه های برنامه گفتمان انتقادی تحلیل ابعاد. ۱ مدل
 

 

 توسعه های برنامه اقتصادی اهداف

 ریزی برنامه پیدایش .۱

 ۀیاول یاهنظر براساس ،1491 -149۸ یها سال یعنی دوم یجهاناز جنگ  بعد اولیۀ یها سال تا

 ای آن دخالت و مردود بازار و اقتصاد در دولت دخالت ،یدار هیسرما نظام کیکالس اقتصاد مکتب

 به ،یستیکمون نظام ،برعکس. بود یخارج و یداخل تیامن نیتأم یها نهیهز به محدود ،یعموم مالیۀ

 تا که طوری به ؛داشت اعتقاد بازار سازوکار جای به اقتصاد در دولت ةشد ریزی برنامه و کامل دخالت

 یزیر برنامه از که یشخص هر ،(1498 یها سال حدود در) نزیک ناردیم جان یاه  هینظر ۀارائ از پیش

 ،دوم یجهان جنگ از بعد اما ،شد یم پنداشته ای بود سمیکمون اردوگاه به وابسته ،کرد یم صحبت

 توسعه درحال یها دولت آن تبع به و اقتصاد در ها دولت دخالت دگاهید نز،یک های  دیدگاه از رتأثم

 ارائه یزیر برنامه مورددر یا نوشته ،بزرگ اقتصاددانان ربیشت ،دوران نیا در که طوری به ؛شد رفتهیپذ

 بازار ینیگزیجا جهت  به سمیکمون یبرا تنها ،یزیر برنامه که دش رفتهیپذ 1408 سال از و کردند

 .است بازار بهتر طیشرا تحقق یبرا دولت ۀآگاهان دخالت بلکه ؛ستین

 برنامۀ نیاول. هستندتوسعه  یزیر برنامه یدارا ۀتوسع درحال هایکشور اولین از ،هند و ایران

 ،توسعه در جهان یزیر برنامه ۀاست که سابق یحالدر نیا. شد بیتصو 1022در سال  ،رانیا توسعۀ

( .ش هـ 1022 -1029) 1491 -149۸ یها سال یعنی یبعد از جنگ دوم جهان یها به سال

اهداف  
اقتصادی  

برنامه های 
 توسعه

بعد  
 اقتصادی

بعد  
 اجتماعی

بعد   
 سیاسی

بعد   
 فرهنگی
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کمتر از دو سال از مطرح  یعنی( هـ .ش 1022) 1491در سال  رانیا برنامۀ نیاول بنابراین، ؛رسد یم

 ،یطیشرا یندر چن قطع طور  به. شد بیتصو توسعه در جهان یزیر برنامه اندیشۀ شدن  یو عموم

 بااشغال شده و  یکشور نکهیا. است بودهتوسعه در جهان محدود  یزیر برنامهدانش  یحت

 و دگاهید نیچن ی، دارا1028 ۀده در دیشد یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد مشکالت

از  یاریبس نقش به یدبا ،بنابراین ؛است سؤال موردباشد،  یزیر برنامه رشیاز پذ یقو یبستر

( یمنف یا)مثبت  مؤثر عوامل .دکر توجهآن  یاز جمله اهداف اقتصاد ،یزیر برنامهاهداف  درعوامل 

 :اند بوده مؤثر یاز جمله اهداف اقتصاد ،و اهداف آن یزیر برنامه پیدایش یانتقاد یلبر تحل زیر

 ؛جهان یعموم افکار در توسعه یزیر برنامه از استفاده رشیپذ 

 ؛یصنعت جهان یبرا نفت و رانیا کیتیژئوپل گاهیجا تیاهم 

 ؛مختلف امور در آن ۀمداخل لزوم و دولت مهم گاهیجا درمورد دولت و عامه یاسیس فرهنگ 

 ؛(تیروحان و متخصصان مجلس، مردم،) برنامه ندیفرا بر رگذاریتأث ةعمد یها گروه حذف 

 ؛یداخل تخصص و دانش ضعف 

 ؛یسلطنت ساختار ۀپشتوان عنوان به برنامه رشیپذ 

 ؛رانیا یزیر برنامه در انیخارج منافع و یتخصص دگاهید افتنی  تیاولو 

 جهان در توسعه یزیر برنامه یاتکا قابل ۀتجرب و ها روش ودنب. 

 

 (۱221 -۱221) اول عمرانی برنامة .2

 ،اول ۀبرنام .شد هیته وقت دولت هیئت سوی از 102۸ سال در رانیا اول یعمران برنامۀ

 و ندشتندا یکدیگر با یمنسجم ارتباط هک بود شورک ازین مورد یعمران های طرح از ای مجموعه

 (.۸8 :1022 ،یمل بانک) بود نشده هدفگذاری و بینی پیش ه،برنام یبرا یمشخص اقتصادی هدف

 :اول یعمران ۀبرناماهداف قانون 

 ؛صادرات یارتقا و دیتول شیافزا 

 ؛مردم در داخل کشور یعموم حتاجیما نیتأم 

 ؛عیو صنا یکشاورز یها بخش رشد 

 ؛ینیرزمیز یها ثروتاز معادن و  یبردار بهرهاکتشاف و  بهبود 

 شتیمع تیسطح آموزش و رفاه و بهبود وضع بردنباال ،یعموم بهداشت وضع بهبود 

 .(1022 ،یعمران اول برنامۀ) یزندگ ۀنیهزو کاهش  یعموم
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 .است رانیا یخارج و یداخل یاسیس های تنش و اه  تحول با زمان هم ،اول برنامۀ یاجرا دوران
 دولت کارآمدن  یرو و دولت رئیس درپی پی رییتغ با ،1008 ۀده لیاوا و 1028 ۀده اواخر در

 و نفت بخش از ویژه به برنامه یاهاعتبار ، ...و 1002 مرداد 21 یکودتا نفت، شدن  یمل مصدق،

 اعالم افتهی  خاتمه ابتهاج، حسنابوال سوی از برنامه ،1000 سال در .افتین تحقق یخارج استقراض

 نیح در .(1021 ،یوسفی  حاج) یافت لانتقا دوم ۀبرنام به ،آن یاهاعتبار درصد 18 حدود و شد
 شاهد کشور نیهمچن. کردند رییتغ برنامه سازمان در سیرئ نه و دولت هشت زیبرنامه ن یاجرا

مناسبات دولت  یرگیت ران،یا نفت دیخر میتحر نفت، صنعت شدن  یمل ،یاسیس یاه  تشنج دیتشد

 بود. 1002مرداد  21 یکودتا و کایآمر و انگلستان با رانیا
 بر یعیآثار وس ،1002مرداد  21 یکودتا تینهادرنفت و  شدن  یملمتأسفانه سرنوشت نهضت 

 یزیر برنامهاز همان آغاز،  ،بیترت نیا بهگذاشت.  یبرجا کشور یزیر برنامهاقتصاد و  زین و جامعه

 یاز فروپاش یا وارد دوران تازه کشور ،مصدق دولت سقوط از پس. شد انحراف دچار رانیا ۀتوسع

حضور  عملدر ت،یو روحان یرانیا متخصصانمردم، مجلس،  که چهار گروه یدوران ؛شد یاسیس
 ۀتوسع یها در برنامه یو منافع خارج یفن دگاهید ن،یبنابرا ؛ندشتکشور ندا یاسیس ۀدر صحن یمؤثر

 باشد. شده توجه به آن کمتر دیاست که شا یا نکته نیا. افتی تیاولو رانیا

 :اول یعمران برنامۀ ارزیابی و اجرا تدوین، اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛ایران در ریزی برنامه پیدایش های زمینه تأثیر تداوم •

 ؛برنامه تصویب و تهیه از بعد کشور ریزی برنامه سازمان تشکیالت تصویب •

 ؛داخلی تخصص و توان تجربه، ضعف •

 ؛ایران نفت تحریم و نفت صنعت شدن  ملی مصدق، حکومت •

 ؛سلطنت بازگشت و 1002 تایدکو •

 ؛کودتا دلیل  به برنامه قالب در سیاسی مشارکت رفتن  بیناز  •

 ؛سیاسی قدرت تثبیت برای برنامه از وی استفادة بنابراین، و شاه مشروعیت خأل •

 .جهانی بانک سوی از برنامه وام نشدن  پرداخت •

  
 (۱21۱ -۱221) دوم عمرانی برنامة .2

 مجموع با( 1091 مهر اول تا 1009 مهر اول) سال هفت مدت در اجرا یبرا دوم، یعمران برنامۀ

 بدون و رجامعیغ دوم برنامۀ یالگو. دیرس یمل یشورا مجلس بیتصو به ،1اعتبار الیر اردیلیم 28

                                                                                                                                                  
 .یافت افزایش ریال میلیارد 19 به 100۸ سال در. 1



 05    (اسالمي انقالب پيروزی از بعد و قبل) ایران در توسعه های برنامه اقتصادی های هدف انتقادی تحليل

 

 شورک ازین مورد یعمران های طرح از ای مجموعه از ،اول ۀبرنام مانند و است اقتصادی رشد هدف
 .است شده لیتشک نداشتند، یچندان ارتباط یکدیگر با که

 :دوم ۀبرنام اهداف

 ؛صادرات ریتکث و بهبود و دیتول شیافزا 

 ؛کشور داخل در مردم حتاجیما تهیۀ 

 ؛عیصنا و یکشاورز یترق 

 ؛ینیرزمیز های ثروت و معادن از برداری بهره و اکتشاف 

 ؛یارتباط وسایل لیتکم 

 ؛یعموم بهداشت امور اصالح 

 ؛افراد یزندگ و فرهنگ سطح بردنباال و کشور عمران یبرا یاتیعمل نوع هر دادن  انجام 

 (18: 1090 برنامه، سازمان) یعموم شتیمع وضع بهبود. 

 بزرگ سد سه ساخت: کرد اشاره ریز موارد به توان می دوم برنامۀ یدستاوردها ترین مهم از

 و ساخت. بمپور و گانیگلپا تر کوچک سد دو ساخت و کرخه سد لیتکم و دز و سفیدرود کرج،

 لومتریک 488 حدود لیتکم و ساخت ،آبادان و رازیش اصفهان، مهرآباد، فرودگاه چهار اندازی راه

 امام بندر و خرمشهر ،یانزل بندر تیظرف شیافزا آسفالته، راه لومتریک 2988 حدود و آهن راه

 .کشور شرق جنوب و خوزستان منطقۀ دو در ای منطقه عمران های برنامه یاجرا و هیته(. شاهپور)

 نیا ،بود توجه قابل کشور یعمران یاه  تحول و یاقتصاد رشد نظر از دوم برنامۀ تیموفق اگرچه

 شاه حکومت از خارجیان حمایت و نفت درآمد مانند برنامه از خارج عوامل از شدت به تیموفق

 .بود پذیرفته تأثیر

 :کشور دوم یعمران برنامۀ یداقتصا اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛(سیاسی مشارکت حذف) کودتا آثار •

 ؛شاه حکومت از خارجیان حمایت •

 ؛برنامه سازمان در ابتهاج حضور •

 ؛مشروعیت خأل جبران برای برنامه از شاه استفادة •

 ؛اقتصادی و فنی دفاتر ایجاد •

 ؛ایران در ریزی برنامه و برنامه سازمان تثبیت •

 ؛100۸ حدود از شاه نظامی -سیاسی قدرت تثبیت •



 1935 بهار ،1 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    02

 ؛برنامه سازمان و ابتهاج از شاه پشتیبانی تضعیف •

 .برنامه منابع تأمین •

 

 (۱211 -۱21۱) سوم عمرانی برنامة .1

 208 با (109۸ اسفند 24 تا 1091 مهر اول) سال 9/9 مدت در اجرا یبرا رانیا سوم یعمران برنامۀ

 جامع ریزی برنامه برنامه، یالگو. دیرس یمل یشورا مجلس بیتصو به و هیته اعتبار الیر اردیلیم

 ۸ ه،برنام رشد هدف و یداخل عیصنا از تیحما با واردات ینیگزیجا برنامه، راهبرد و یاقتصاد

 بود برنامه افق در کشور درآمد درصد 91 حدود رشد به یابیدست و برنامه طول در سال در درصد

 (.1: 109۸ برنامه، سازمان)

  :   سوم   ۀ     برنام   ی ف ی       اهداف ک

 ؛یاقتصاد رشد عیتسر 

 ؛خارج به یازمندیکاهش ن 

 ؛یصادرات یکاالها به دنیبخش  تنوع 

 سازمان ،یعمران سوم ۀبرنام)مستندات  یو بهبود خدمات ادار درآمد تر عادالنه عیتوز 

 .(12: برنامه

  :   سوم   ۀ     برنام   ی        اهداف کم

 درصد 0/4 یرشد اقتصاد 

 برنامه سازمان ،یعمران سوم ۀبرنام مستندات) درصد 29به  11از  انداز پسنسبت  شیافزا :

12). 

 :شد ارائه ریزاهداف برنامه به شرح  یگریگزارش د در

 ؛درصد در سال ۸الاقل  زانیبه م یرشد درآمد مل نیتأم 

 ؛متناسب زانیم به اشتغال جادیا 

 یرینص  هیفق) یارضاصالحات  قیاز طر ،یکشاورز بخش در ژهیو  بهدرآمد  تر عادالنه عیتوز، 

1012 :12). 

 یابیدست به موفق کشور اقتصاد ،بود رو روبه یمشکالت با اعتبارات تأمین در اگرچه ،سوم برنامۀ

 از نشان که شد برنامه انیپا در یمل درآمد درصد 91 رشد و سال در درصد 1/1 ساالنۀ رشد به

 .داشت برنامه ینسب تیموفق
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 :کشور سوم یعمران برنامۀ اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبل های برنامه و اجتماعی -اقتصادی ساختارهای تأثیر 

 ؛سلطنتی حکومت 

 ؛توسعه ریزی برنامه از غرب حمایت و دخالت 

 ؛غرب و هاروارد گروه توسط ساختاری ریزی برنامه روش از استفاده 

 ؛سیاسی مشارکت حذف 

 ایران اجتماعی بدنۀ با ریزی برنامه پیوند نبود. 

 

تحقق  زانیم براساسنه  ها برنامههمواره عملکرد  ،بعد به سوم یعمران برنامۀاست از  کرذ انیشا

که البته  دش دهیسنج یکالن اقتصاد یرهایمتغ ای ها بخش یرشد اقتصاد زانیم براساساهداف، بلکه 

 یدر انتها ،برنامه ۀیاول یاقتصاد اهداف رایز ؛ودر  یم شمار  به رانیا ۀتوسع یها برنامهدر  یانحراف

 .شود یم ارائه ریزبه شرح  ها  ولجد نیاز ا یا نمونه. دشنگرفته  نظردر یطورکل  بهبرنامه 

 
 مصوب اهداف با یعمران سوم برنامة عملکرد سةیمقا. ۱ جدول

 (درصد) یواقع ساالنة رشد (درصدمصوب ) ساالنة رشد بخش
 1/0 1/2 یکشاورز

 2/11 2/12 معادن و عیصنا
 4/18 9/11 ساختمان

 1/00 9/19 برق و آب
 9/12 ۸/10 نفت

 1/1 0/4 ها بخش ریسا
 119: 1029 ،وبودجه برنامه سازمان. 1

 1018 سال ایران، مرکزی بانک از شده محاسبه. 2

 

 (۱251 -۱211) چهارم عمرانی برنامة .5

 اردیلیم 918 اعتبار با و( 1091 -1092) سال پنج مدت در اجرا یبرا ،کشور چهارم یعمران برنامۀ

 رشد درصد 4 ،کالن سطح در برنامه یاصل هدف. دیرس یمل یشورا مجلس بیتصو به 1الیر

 از درآمدها تر عادالنه عیتوز :از بود عبارت برنامه گرید اهداف ترین  مهم. بود شده نییتع یاقتصاد

                                                                                                                                                  
 .یافت افزایش ریال میلیارد 9۸8 به عمل در. 1
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 قیطر از کشور از خارج به کاال ازین کاهش ،یرفاه و یاجتماع خدمات گسترش و کار تأمین راه

 دنیبخش  تنوع ،یکشاورز بخش رشد در عیتسر و یاساس نیازهای رفع ،یداخل دیتول قدرت شیافزا

 .یادار نظام تحول قیطر از یادار خدمات بهبود و یصادرات یکاالها به

 :کشور چهارم یعمران برنامۀ اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبلی برنامۀ سه روش و آثار تأثیر •

 ؛سلطنتی حکومت تأثیر •

 ؛اجتماعی مؤثر عوامل محدود مشارکت ساختار •

 ؛کشور در برنامه تخصصی و اجتماعی پیوند نبود •

 توسعۀ اهمیت رفتن  دستاز و سرد جنگ پایان اثر در ایران ژئوپلیتیک موقعیت آرام تغییر •

 ؛آمریکاییان برای ایران

 .نفتی درآمدهای •

 
 مصوب اقتصادی کالن اهداف با یعمران چهارم برنامة عملکرد مقایسة. 2 جدول

 (درصد) یواقع ةساالن رشد (درصدمصوب ) ةساالن رشد بخش
 9/10 9/4 یمل ناخالص دیتول
 9/10 ۸/10 یثابت داخل یگذار هیسرما

 0/19 ۸/19 خدمات و کاال صادرات
 19 1/10 خدمات و کاال واردات
 1/18 9/2 یو عموم یخصوص مصرف

 عمرانی چهارم برنامۀ مستندات ،وبودجه برنامه سازمان :منبع
 

 (۱251 -۱252) پنجم عمرانی برنامة .1

 19۸8 اعتبار مجموع با و( 109۸ -1092) سال پنج مدت در اجرا یبرا رانیا یعمران پنجم برنامۀ

 رشد ،کالن سطح در برنامه یاصل هدف. دیرس یمل یشورا مجلس بیتصو به الیر اردیلیم

 ازین به توجه با ،برنامه یمال چارچوب و یکم های هدف. بود شده نییتع درصد 2/11 یاقتصاد

 مناطق نیب یاقتصاد توسعۀ و رشد یناهماهنگ و کشور مختلف مناطق یاجتماع و یاقتصاد توسعۀ

 و ییاجرا امور در اراتیاخت ضیتفو با کشور مرکز از تمرکززدایی و یادار تحول جادیا مختلف،

 و یاقتصاد جامع ریزی برنامه برنامه، یالگو. شد نییتع کشور مناطق مراکز یانسان یروین تأمین

 گذاری سرمایه شیافزا برنامه، راهبرد و یدولت های شرکت جادیا و یخصوص و یدولت بخش شامل



 03    (اسالمي انقالب پيروزی از بعد و قبل) ایران در توسعه های برنامه اقتصادی های هدف انتقادی تحليل

 

 است تیجمع رشد کاهش و نیسنگ عیصنا ریزی پی واردات، ینیگزیجا ،یمل دیتول رشد و

 (.91: 1091 برنامه، سازمان)

 یارز یدرآمدها شیافزا آن تبع به و 1098 دهۀ لیاوا در خام نفت یجهان متیق جهش لیدل  به

 حدود به ،برنامه اعتبارات .شد بازنگری 1090 سال مردادماه در یاقتصاد توسعۀ پنجم برنامۀ ران،یا

: 1090 برنامه، سازمان) شد نییتع درصد 4/29 ،آن رشد هدف و افتی شیافزا الیر اردیلیم 2۸2۸

 1099 و 1090 ،1092 های سال در یعنی برنامه اول سال سه در پنجم برنامۀ یدستاوردها(. ۸9

 بیترت  به ثابت های قیمت به نفت بدون یداخل ناخالص دیتول رشد وقت، یمل های حساب بقاطم

 رشد از ،برنامه یانیپا سال دو در .(990 :1099 ران،یا آمار زکمر) بود درصد ۸/11 و 2/1۸ ،۸/1۸

 ،افتی انتشار انقالب از بعد هک یاقتصاد های گزارش در که طوری به ؛شد کاسته کشور یاقتصاد

 شد برآورد درصد 19 متوسط طور به نفت بدون پنجم ۀبرنام سال پنج یداخل ناخالص دیتول رشد

 .(110 :10۸8 ،یاقتصاد های حساب ةادار)

  :یعمرانپنجم  ۀاهداف برنام

 ؛    کشور   ی              و اقشار اجتماع    ها      گروه   ۀ  هم   ی    زندگ   ت ی ف ی ک   ی     ارتقا  

  ؛  ها    مت ی ق   ش ی                   همراه با حداقل افزا   ی                     متوازن و مداوم اقتصاد   ، ع ی      رشد سر    حفظ  

 ؛     درآمد    کم   ی  ها      گروه    شت ی      سطح مع   ی     ارتقا    بر    خاص    د ی   تأک                     درآمد طبقات مختلف با    ش ی    افزا  

  عیخاص بر توز دیتأکبا  یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد ،یعدالت اجتماع تر جامعگسترش 

 ؛یاجتماع یو قشرها ها گروه ۀهمخدمات در سطح  تر عادالنه

 و    ی       بـازده    ش ی      افـزا          منظـور       بـه               فعـال کشـور      ی       انسـان    ی  رو ی ن   ۀ   عرض   ش ی      و افزا   ت ی ف ی       بهبود ک  

  ؛     توسعه   ی            کردن تنگناها         برطرف

 ـ  ف ی ک   ی      اعـتال        سـت،  ی ز   ط ی          و بهبود مح   ا ی         حفاظت، اح ـ  و      بـه         جامعـه     ی      زنـدگ    ت   ی           در نقـاط      ژه   ی

  ؛ ت ی     پرجمع

 ؛                   خالقه و ابتکار جامعه   ة  قو        و گسترش    ی              علوم و تکنولوژ   ۀ    توسع  

 ؛ ی     الملل   ن ی ب       در سطح    ی    صنعت   ی            و صدور کاالها   د ی      در تول   ی   نسب   ت ی  مز     جاد ی ا  

 ؛ ی    تورم   ی                 و مهارکردن فشارها   ی    داخل   ی             جبران کمبودها   ی   برا   ی                           حداکثر استفاده از منابع ارز  

 ـ   پا             کردن منـابع       ن ی  گز ی  جا    جهت   در   ی  مل   ی  ها      ثروت     جاد ی           در خارج و ا   ی    گذار   ه ی    سرما    ر ی    پـذ     ان   ی

  ؛   نفت

 یهنر و یفرهنگ آموزش و پژوهش ،یفرهنگ ةارزند راثیکردن م  زندهو  ینگهدار، 
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 روابط گسترش و یادب و یهنر نشیآفر یبرا التیتسه جادیا هنر، و فرهنگ گسترش

 .(9: 1010 اسالمی، شورای مجلس های پژوهش مرکز) یفرهنگ

 :کشور پنجم یعمران برنامۀ اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبلی ۀبرنام چهار روش و آثار تأثیر •

 ؛کشور در برنامه اجتماعی -اقتصادی پیوند نبود •

 ؛سیاسی مشارکت ضعف •

 ؛ایران ژئوپلیتیک موقعیت تغییر •

 ؛جامع ریزی برنامه آغاز و برنامه سازمان به دارایی وزارت از بودجه آمدن •

 ؛ینفت درآمدهای افزایش شوک •

 ؛اطرافیان و شاه در قدرت توهم •

 ؛فرهنگی افسارگسیختگی و مالی فساد •

 .(ره) خمینی امام رهبری به اسالمی انقالب شکوهمند پیروزی ،هنتیجدر و مردمی های قیام شروع •

 

 ید اقتصادرش افبا اهد یپنجم عمران ةنامربعملکرد  سةیمقا. 2جدول 
 عملکرد رشد )درصد( هدف رشد )درصد( بخش
 ۸/9 2 یکشاورز
 9/19 11 صنعت
 0/19 9/1۸ خدمات

 0/10 19 (نفت از ریغناخالص ) دیتول
 2/2۸ 9/91 نفت

 12 4/29 با نفت(ناخالص ) دیتول
         د برنامه     عملکر       گزارش   ،      وبودجه        برنامه         : سازمان     منبع

 

 یاسالم یجمهور توسعة اول برنامة تا یاسالم انقالب پیروزی بدو از توسعه ریزی برنامه .1

 (۱211 -۱251) رانیا

 :10۸1 -1092 یها سال یط ریزی برنامه اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبلی برنامۀ پنج تأثیر •

 ؛تحمیلی جنگ آغاز •

 ؛10۸9 سال در نفتی درآمدهای کاهش •
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 .انقالب فضای هایتأثیر •

که  دشبرخوردار  یطیشرا از)در آغاز(  یاسالم انقالب یروزیپ از پس رانیا یاسالم یجمهور

)قبل، هنگام و بعد  دوران نیا در. برد نامدوران بدون برنامه  عنوان بهدوران  کیآن را در  توانیم

 شدن  روشنو  یبدون بررس ،پنجم ۀبرنام شکستو  دشن توجه یزیر برنامه به ،انقالب( یروزیاز پ

انقالب  یابتدا یها دگاهیو با د افکند هیسا یزیر برنامهو تفکر  وبودجه برنامهبر سازمان  ،آن علل

 بیتصو اما ،نوشته شد زین ییها برنامهبرنامه انجام گرفت و  میتنظ یبرا ییها تالشالبته  .خوردگره 

 .نشد یینها و

 

 (۱212 -۱211) توسعه اول برنامة .1

 ،یسازندگ دولت کارآمدن  یرو و جنگ انیپا شور،ک یادار نظام در تحول و رییتغ جادیا از پس

 ةماد کی در ،10۸1 سال در یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع -یاقتصاد توسعۀ اول ۀبرنام

 اهداف ۀمجموع در. شد هیته( 1022 -10۸1) سال 9 مدت در اجرا یبرا تبصره 92 و واحده

 تهران از تمرکززدایی و تیجمع ییایجغراف عیتوز و ییفضا یسامانده های بحث اول، ۀبرنام ۀگان ده

 و درصد 1/1 ساالنه ،یاقتصاد رشد متوسط برنامه، سند انیپا های جدول در. است شده مطرح

 یالگو. شد بینی پیش درصد 4/9 ساالنه (سال در درصد 2/0) تیجمع رشد به توجه با سرانه دیتول

 و یداخل عیصنا از تیحما با واردات ینیگزیجا ،برنامه راهبرد و یاقتصاد جامع ریزی برنامه برنامه،

 های حساب گزارش به بنا(. 12: 10۸1 برنامه، سازمان) شد نییتع نفت درآمد به یوابستگ کاهش

 و ۸/10 ،9/9 بیترت  به یاقتصاد رشد برنامه، یاجرا اولیۀ سال سه در هکنیا ضمن ،عمل در یمل

. یافت تنزل درصد 1/1 و 2/9 به بیترت  به یاقتصاد رشد برنامۀ آخر سال دو در بود، درصد 9/12

 سال تا اول، ۀبرنام یاجرا در التکمش جادیا به توجه با ،1022 سال در توسعه اول برنامۀ انیپا با

 بدون سال دو به نزدیک شورک عملدر و افتاد تأخیر به توسعه دوم ۀبرنام یاجرا و بیتصو 1029

 .شد اداره برنامه داشتن

 های  تخسار بازسازی ۀزمین در دولت گذاری سرمایه با که بود این اول ۀبرنام اصلی هدف

 به را حاکم اقتصادی منفی روندهای موجود، های ظرفیت از اکثردح برداری بهره و تحمیلی جنگ

 خالصی) سازد فراهم را آینده در رشد تداوم بستر و دهد تغییر کشور در اقتصادی رشد ایجاد نفع

 .(9: 1011 کیا،  فرهادی و
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  :     توسعه     اول        برنامۀ       اهداف

 و وابستگی کاهش بر تأکید با اقتصادی رشد مولد، اشتغال ،گذاری سرمایه در تحرک ایجاد 

 ؛تورم مهار و کشاورزی راهبردی محصوالت خودکفایی

 ؛دیده خسارت زیربنایی و تولیدی های ظرفیت و دفاعی بنیۀ تجهیز و نوسازی و بازسازی 

 ؛کشور قضایی و اجرایی مدیریت و سازمان اصالح 

 ؛جوان نسل به خاص توجه با عمومی، فرهنگ کیفی ارتقای و کمی گسترش 

 پوشش و باسوادی نرخ افزایش ،ومیر مرگ نرخ کاهش و جمعیت رشد نرخ کاهش 

 ؛تحصیلی

 اسالمی اجتماعی عدالت تأمین منظور به تالش. 

 :کشور توسعۀ اول برنامۀ اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبلی های برنامه روش و آثار تأثیر •

 ؛ها واقعیت و برنامه های سیاست میان راهبردی انطباق نبود •

 ؛(عمرانی پنجم برنامۀ روش) برنامه راهبرد •

 ؛توسعه ریزی برنامه سر بر علمی تفاهم ضعف •

 ؛جامع ریزی برنامه روش از استفاده •

 .سیاسی های جناح میان زیستی  هم و مشارکت ضعف •

 
 یداقتصا کالن افداه با سهیمقا رد اول توسعه ةبرنامعملکرد . 1 ولدج
 عملکرد رشد هدف رشد شرح

 9/2 1/1 (درصد) یاقتصادرشد 
 2/4 ۸/11 (درصد) یگذار هیسرمارشد 

 2/22 11 یدولت 
 9/1 2/12 یردولتیغ 

 019 049 هزار نفر() دیجداشتغال 
 9/11 9/10 درصد() یکاریبنرخ 
 1/29 2/1 ینگینقد
 4/11 9/19 تورم

  ی        و اجتماع   ی      اقتصاد   ۀ    توسع     اول        برنامۀ        مستندات    ،10۸1   ،      وبودجه        برنامه         : سازمان     منبع
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 (۱211 -۱211) توسعه دوم برنامة .9

 تبصره 181 و ماده کی در یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع -یاقتصاد توسعۀ دوم برنامۀ

 در درصد 1/9 ،برنامه ساالنۀ رشد هدف. شد هیته( 1021 -1029) سال پنج مدت در اجرا یبرا

 .بود شده بینی پیش برنامه طول

 :دوم توسعه ۀاهداف برنام

 ؛یتحقق عدالت اجتماع یتالش برا 

 ؛یفرهنگ عموم یو ارتقا یاخالق اسالم براساس لیرشد فضا 

  ؛    مردم   ت ی               قانون و حفظ امن   ت ی    حاکم       منظور    به    تالش  

 ؛     قانون    به        احترام       فرهنگ   ج ی   ترو  

 ؛ ی          نظم اجتماع  

 ؛ ی         وجدان کار  

 ی      اقتصاد   ی  ها      حوزه   در     ها    آن                 گوناگون و مشارکت    ی  ها      عرصه   در        جوانان          نوجوان و    ت ی   هدا ،   

  ؛ ی     فرهنگ  و    ی      اجتماع

 ؛    کشور   ی    دفاع    یۀ  بن   ت ی  قو ت     است ی س  

  ؛ ی          بخش کشاورز   ت ی       با محور     دار ی  پا   ۀ    توسع      رشد و  

 ؛ ی  ور      بهره   ش ی    افزا  

 ؛  ست ی ز   ط ی      حفظ مح  

 ؛    کشور       منابع    از    نه ی  به   ة      استفاد  

  ؛   نفت   ی                 اقتصاد به درآمدها   ی           کاهش وابستگ       منظور    به    تالش  

 ( 9  :     1029         وبودجه،        برنامه        سازمان )   ی    رنفت ی غ       صادرات    ۀ    توسع .  

 :کشور توسعۀ دوم برنامۀ اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبل شرایط و ها برنامه تأثیر •

 ؛(...و ارز نرخ تورم،) داخلی اقتصادی مشکالت •

 ؛برنامه در سیاسی های گروه میان زیستی  هم و تفاهم نبود •

 ؛توسعه ریزی برنامه سر بر علمی تفاهم ضعف •

 ؛برنامه راهبرد •

 .نفتی درآمدهای کاهش •
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 به دوم، برنامۀ های سیاست و ها مشی خط اهداف، نواقص ترین مهم سوم، برنامۀ مستندات در

  :است شده عنوان یرز شرح

 ؛کیفی کالن اهداف بندی دسته 

 ؛کلی های مشی خط ارائۀ در نامناسب بندی سطح 

 ؛کلی های مشی خط از تعدادی نبودنابجا 

 ؛کلی های سیاست ارائۀ در نامناسب بندی سطح 

 (4۸  چهارم، جلد سوم، برنامۀ مستندات) کلی های سیاست از تعدادی بودننابجا. 

 
 یداقتصا کالن افداه ردوم توسعه د ةعملکرد برنام ةسیمقا. 5جدول 

 عملکرد رشد هدف رشد شرح
 2/0 1/9 (درصد) یاقتصادرشد 
 1 2/۸ (درصد) یگذار هیسرمارشد 

 2/1 - یدولت 
 2/10 - یردولتیغ 

 2۸0 9/9 هزار نفر() دیجداشتغال 
 1/10 ۸/12 درصد() یکاریبنرخ 
 9/29 9/12 ینگینقد
 ۸/29 9/12 تورم

 یو اجتماع یاقتصاد ۀتوسع ومد برنامۀمستندات  ،1029 ،وبودجه برنامه: سازمان منبع

 

 (۱212 -۱219) توسعه سوم برنامة .۱1

 144 و فصل 2۸ بخش، 0 در یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع -یاقتصاد توسعۀ سوم برنامۀ

 اردیلیم 9/1011 ،آن گذاری سرمایه یاهاعتبار مجموع. شد هیته سال پنج مدت در اجرا یبرا ماده

 ناخالص دیتول رشد) یاقتصاد رشد ،سوم ۀبرنام ۀحیال های پیوست در .بود شده بینی پیش الیر

 درصد 1/2 ،دوران نیا در گذاری سرمایه رشد نیانگیم. شد گرفته نظردر درصد ۸ ساالنه( یداخل

 .(1021 ،وبودجه برنامه سازمان) بود شده نییتع( درصد 9 یدولت و 9/1 یخصوص بخش)

 سوم توسعه: ۀاهداف برنام

 همراه گسترش   به دیاشتغال و تول ،یتجار ،یارز ،یپول ،یمال یها استیس میو تنظ یبازنگر

 ؛نظم
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 ؛یتیحما یها استیسکردن بر هدفمند دیتأکبا  یاجتماع نیتأم 

 ؛یساز یخصوص مولد اشتغال شیافزا 

  ؛دولت یگریتصدکاهش 

 ؛از صدور نفت خام حاصل یبه درآمدها یکاهش وابستگ 

 ؛یرنفتیغ صادرات در جهش جادیا 

 ؛یو مشاوران داخل مانکارانیپ تیمناسب از توان ساخت داخل و تقو ةاستفاد 

  ؛وصول عوارض یو چگونگ میمستق یها اتیمالاصالح قانون 

 ؛یو اقتصاد یاز ساختار ادار ییتمرکززدا 

  ؛یانسان یها ارزشرشد 

 کشور یفرهنگ ۀتوسع منظور به ینید یباورها تیجامعه و تقو یمعنو یها تیظرف یارتقا. 

 
 کالن یداقتصا افداه رد سوم توسعه ةبرنامعملکرد  سةیمقا. 1جدول 

 عملکرد رشد هدف رشد شرح
 1/۸ ۸ (درصد) یاقتصادرشد 
 2/18 1/2 (درصد) یگذار هیسرمارشد 

 1/۸ 1/9 یدولت 
 10 0/12 یردولتیغ 

 914 2۸9 هزار نفر() دیجداشتغال 
 0/12 ۸/12 درصد() یکاریبنرخ 
 4/21 9/1۸ ینگینقد
 1/19 4/19 تورم

 برنامه نظارت دفتر و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسعه، سوم برنامۀ قانون: منبع

 

 :کشور توسعۀ سوم برنامۀ اقتصادی اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛قبل شرایط و ها برنامه تأثیر •

 ؛جامع ریزی برنامه روش از استفاده •

 ؛برنامه راهبرد •

 ؛برنامه قالب در سیاسی های گروه نسبی تفاهم •

 .نفتی درآمدهای کاهش •
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 (۱211 -۱211) توسعه چهارم برنامة .۱۱

 درصد 1 ،برنامه ساالنۀ رشد هدف. شد هیته ماده 1۸1 و فصل 19 بخش، ۸ در توسعه چهارم برنامۀ

 به توجه ران،یا توسعۀ های برنامه در چهارم برنامۀ عیبد اتکن از. است شده نییتع برنامه طول در

 برنامۀ دوم بخش از ۸ و 9 فصل در ستیز طیمح از حفاظت و ای منطقه توازن ن،یسرزم شیآما

 برنامه کنندگان تهیه توجه لیدل رسد می نظر  به (.1010 ،ریزی برنامه و تیریمد سازمان) است چهارم

 ۀجینت هک باشد شورک موجود محیطی زیست التکمش و ای منطقه  نیب توازن نبود ،اه  موضوع نیا به

 .است یمل سطح در توسعه های برنامه یاجرا یعیطب

 پایدار رشد» سرمشق با و بلندمدت افق در آینده انداز چشم چارچوب در چهارم ۀبرنام

 و تهیه جامعه یندهایافر و ساختارها اصالح برای ،«جهانی رویکرد و دانایی بر استوار اقتصادی

 و اقبال نیکو) بود برنامه این مهم های ویژگی دیگر از ،بلندمدت انداز چشم ترسیم .شد تدوین

 (.19: 1040 ،کریمی  یزدان

   :      چهارم   ۀ     برنام   ی         اهداف اصل

 ؛ ی      اقتصاد   ع ی      رشد سر   ی   برا   ی       بسترساز  

 ؛ ی                         تعامل فعال با اقتصاد جهان  

 ؛ ی      اقتصاد   ی ر ی  پذ       رقابت  

 ؛  یی       بر دانا     ی    مبتن   ۀ    توسع  

 ؛  ست ی ز   ط ی      حفظ مح  

 ؛ ی ا       منطقه        و توازن    ن ی    سرزم   ش ی   آما  

 ؛ ی      اجتماع       عدالت   و   ی     انسان   ت ی   امن   ی     ارتقا  

 ؛ ی     فرهنگ   ۀ    توسع  

 ؛ ی  مل   ت ی   امن  

 ؛  یی        امور قضا   ۀ    توسع  

 ؛ ت ی    حاکم   ی      اثربخش   ی            دولت و ارتقا   ی     نوساز  

 (.  12  :     1019   ، ی ز ی ر          و برنامه   ت ی ر ی          )سازمان مد   ی    زندگ   ت ی ف ی              سالمت و بهبود ک   ی     ارتقا   

  :  شد   ف ی   تعر   ر ی ز      صورت    به       چهارم   ۀ     برنام   ی        اهداف کل   ،     انداز     چشم               اهداف مندرج در        تناسب    به

 ؛    جهان    با       تعامل    در   و      محور         عدالت    ه، ی  پا        دانش   ۀ    توسع  

 ؛     جانبه     همه   ی           و بازدارندگ   ی        مطمئن مل   ت ی   امن   ن ی   تأم  
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 ؛ ی   ران ی ا  - ی    اسالم       فرهنگ   و   ت ی  هو    از     انت ی ص  

 سته ی                 و استقرار دولت شا      مؤثر   ت ی    حاکم   .  

 :کشور توسعۀ چهارم برنامۀ  ی      اقتصاد اهداف بر مؤثر عوامل

 ؛   قبل   ط ی     و شرا    ها        برنامه   ر ی   تأث  

 ؛     انداز     چشم      و سند        چهارم        برنامۀ            کنارگذاشتن  

 ؛ ی ز ی ر        برنامه  و    ت ی ر ی         سازمان مد       انحالل  

 ؛ ی        استاندار    در        سازمان   ی     استان   ی      واحدها       ادغام  

 ؛    جامع   ی ز ی ر        برنامه       از روش          استفاده  

 ؛ ی   نفت   ی       درآمدها   د ی  شد   ش ی    افزا  

 برنامه      قالب    در   ی  اس ی س   ی  ها      گروه   ی  ست ی ز      هم   و        مشارکت      نبود      .  

 

 های شاخص است، نشده اعالم هنوز توسعه چهارم برنامۀ عملکرد نهایی نتایج اگرچه

 بیکاری، نرخ جدید، اشتغال ،گذاری سرمایه رشد اقتصادی، رشد های شاخص همان آن، عملکردی

 .است تورم و نقدینگی

 

 توسعه های برنامه اقتصادی اهداف انتقادی تحلیل های یافته
 و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، عوامل از ،کشور توسعۀ و عمرانی های برنامه ،شد گفته کهطور همان

 جمله از برنامه مختلف های حوزه در بسیاری یاهتأثیر ،عوامل این .پذیرند  می تأثیر متعدد فرهنگی

 شتهذاگ... و برنامه اجرای یندافر برنامه، ۀتهی یندافر برنامه، محتوای برنامه، نظام برنامه، نیازهای پیش

 های برنامه اقتصادی اهداف بررسی در .گذارندتأثیر برنامه اهداف بر ،عوامل این ،قطعطور  به. است

 نزدیک ،ها برنامه این در که رسیم می نتیجه این به اسالمی شکوهمند انقالب از بعد و قبل عمرانی

 برنامه اهداف یامعن توان می ها  آن همگی از که دارد وجود زیر شرح به مفهوم و تعریف نوع 08 به

 را توسعه های برنامه اقتصادی عملکرد ارزیابی تواند می کسهر دیگر، عبارت  به .کرد اشتدبر را

 .کند سنجش اهداف این از نمونه چند یا یک براساس

 :ایران توسعۀ های برنامه در اقتصادی اهداف هب طوبمر مفاهیم و ها  تعبار

 اهداف .1

 کمی اهداف .2
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 کیفی اهداف .0

 کلی اهداف .9

 اصلی اهداف .9

 فرعی اهداف .۸

 بلندمدت اهداف .2
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 93    (اسالمي انقالب پيروزی از بعد و قبل) ایران در توسعه های برنامه اقتصادی های هدف انتقادی تحليل

 

 نیز ها آن تعیین ةنحو و اقتصادی افداه هب طوبمر مفاهیم و ها  تعبار در اساسی ایرادهای البته

 .شود نمی بررسی مقاله این در که دارد وجود

 

 ریاخ سال 11 در رانیا ةتوسع یزیر برنامه بر مؤثر عوامل. ۱ نمودار

 

 
 

 گیری نتیجه و بحث
 افتاده اتفاق آنچه و موجود های  تواقعی براساس را ها  موضوع که است روشی ،انتقادی تحلیل

 انتقادی تحلیل روش به کشور توسعۀ های برنامه یداقتصا افداه بررسی با. دکن می نقد و بررسی

 مشخص، اقتصادی اهداف دارای ایران، در اقتصادی توسعۀ یها برنامه دریافت توان  می روشنی  به

 یا غیرعلمی فضایی در ها برنامه ،ردیگ عبارت  به. اند نبوده علمی منسجم و شفاف ،محدود

 مشخص نظری الگوی ،خاص علمی مکتب ،نظریه گونه هیچ و اند شده تدوین و طراحی منسجمغیر

 .شوند تعریف آن طریق از اهداف تا است نبوده حاکم کشور اقتصاد در کارشناسی و

 نیز اندازی چشم و بلندمدت نگاه تا شده سبب علمی منسجم دیدگاه این نبود ،دیگر سوی از
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 با متناسب و روزمره نگاهی ،شرایطی چنین در رسد می نظر  به بنابراین، ؛نشود حاکم ها برنامه بر

 به دولت از نیز ها برنامه بر نظارت حتی که  طوری  هب است؛ شده حاکم ها برنامه بر جاری شرایط

 و سازمانی فردی، های دیدگاه با متناسب و است نشده انگاشته جدی و کرده تغییر دیگر دولت

 ،نهایتدر شود می سبب مسئله این .است شده توجه ها برنامه اهداف به مختلف های دولت

 که ندشو سنجش اقتصادی های بخش رشد و اقتصادی کالن متغیرهای براساس توسعه های برنامه

 .اند نیافته توفیق      کامال  نیز محدود اهداف این تحقق در حتی

 وجود برنامه ۀتهی هنگام و قبل ،اقتصادی اهداف از مختلف تعابیر و تعاریف این آنکه مهم ۀنکت

 رشد و یداقتصا کالن متغیرهای اهداف براساس اغلب ،ها برنامه عملکرد ارزیابی اما ،دارند

 ترین مهم. رددا وجود محدودی توجه افاهد سایر به و شود می انجام اقتصادی اصلی های بخش

 در حداقل یا شود می گرفته نادیده توسعه خود یعنی توسعه، های برنامه هدف ترین مهم اینکه نتیجه

 یمتغیرها این .شود می متوقف اقتصادی های بخش رشد و اقتصادی کالن متغیرهای فده سطح

 ،اشتغال ،ها بخش اقتصادی رشد ،(ملی ناخالص تولید رشد) اقتصاد کل رشد شامل اقتصادی کالن

 دالیل از یکی که گرفت نتیجه توان می .ندهست... و تورم ،صادرات ،انداز پس ،گذاری سرمایه

 این .است متناقض گاه اهداف این ازدیاد و ابهام کشور، توسعۀ های برنامه اهداف نیافتن  تحقق

 اقتصاددانان اجماع دمور و صحیح تعریف نبود از ناشی توان می انتقادی تحلیل گاهدید از را مشکل

 های برنامه یداقتصا اهداف و توسعه های برنامه ،توسعه از کشور اجرایی و سیاسی نمسئوال و

 .دانست توسعه

 و دولت منابع تنها ،کشور اقتصاد در خاص علمی مکتب و نظریه نبود در اینکه نهایی ۀنتیج

 بدون البته و سیاسی ساختار آرزوهای و آرمان و کشور مشکالت و ها نارسایی رفع برای مردم

 مورد نسبی موفقیت نیز عمل در و اند شده صرف آن نظر مورد راهبرد و علمی نظریۀ یک به توجه

 شده سبب دیدگاهی چنین نبود رسد می نظر  به .است نشده حاصل غیرعلمی شرایط چنین در نظر

 ،ها سیاستگذاری در شدید یاه  نوسان ضمن و نگیرد شکل ایران اقتصادی مشخص نظام تا است

 کردن  دولتی زمانی ،مثال برای ؛شود حرکت جاری امور برای نفتی درآمدهای خرج سمت  به       عمدتا 

 شده مطرح ایران اقتصاد نجات حل راه عنوان به سازی خصوصی زمانی و راه بهترین اقتصاد افراطی

 دچار بالطبع نیز کشور اقتصاد سیاستی و گیری تصمیم یاه  نوسان از ،شرایطی چنین در. است

 .است شده ضعف و شکنندگی و شدید یاه  نوسان

 های سیاست و اهداف براساس توان می اقتصادی منسجم بینش این نبود در رسد می نظر  به
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 های دیدگاه دارای مقاومتی اقتصاد. کرد دور شکنندگی و ضعف از را ایران اقتصاد مقاومتی، اقتصاد

 و شود دور بنیادی های ضعف از باید ایران اقتصاد که کند  می تأکید حداقل و است بینابینی و معتدل

 علمی، مختلف های گفتمان از توسعه های برنامه اهداف که کنونی شرایط در ،بنابراین ؛یابد نجات

 مشکل مشترک، سازی  گفتمان با که دارد را آن قابلیت مقاومتی اقتصاد است، پذیرفته تأثیر سیاسی

 .دهد کاهش یا کند رفع را مختلف های سیاست و اهداف بنیادین و تاریخی

 

 منابع
 انتشارات: تهران ایران، آبادانی و عمران سالة هفت برنامه تنظیم تاریخچة ،(1022) ایران ملی بانک 

 .ایران ملی بانک

 ،برنامه، سازمان تشکیل چگونگی و ایران در ریزی برنامه و توسعه اندیشة ،(1010) احمد تابش 
 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان انتشارات: تهران

 ،و آموزش عالی مؤسسۀ انتشارات: تهران ریزی، برنامه در کشور چند تجربة ،(1010) فیروز توفیق 
 .ریزی برنامه و مدیریت پژوهش

 توسعه ریزی برنامه سال پنجاه همایش های سخنرانی و مقاالت  مجموعه ،(1021) علی یوسفی،  حاج 
 .ایران اقتصاد تحقیقات مرکز: تهران ایران، در

 ،از بعد چهارم تا اول توسعة های برنامه شناسی آسیب ،(1011) علیرضا کیا،  فرهادی و امیر خالصی 
 .جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت انتشارات: تهران اسالمی، انقالب

 ،اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات: تهران توسعه، اقتصاد ،(1029) محمدعلی خطیب. 

 سازمان انتشارات: تهران اول، چاپ ایران، در ریزی برنامه سابقة ،(1022) کالن اقتصاد دفتر 
 .وبودجه برنامه

 انتشارات: تهران تجدیدنظرشده، خالصة عمرانی، اول ةبرنام ،(1024) وبودجه برنامه سازمان 
 .وبودجه برنامه سازمان

 فرهنگی و اجتماعی –اقتصادی توسعة چهارم برنامة قانون ،(1019) ـــــــــــــــــــ 
 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان انتشارات: تهران ایران، اسالمی جمهوری

 برنامه سازمان انتشارات: تهران کشور، عمرانی چهارم برنامة قانون ،(1092) ـــــــــــــــــــ. 

 برنامه سازمان انتشارات: تهران کشور، عمرانی پنجم برنامة قانون ،(1091) ــــــــــــــــــ. 

 برنامه سازمان انتشارات: تهران ،(تجدیدنظرشده) کشور عمرانی پنجم برنامة ،(1090) ــــــــــــــــــ. 

 انتشارات: تهران توسعه، و عمرانی های برنامه مستندات ،(مختلف های سال) ـــــــــــــــــــ 
 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 ،علمی انتشارات: تهران ابتهاج، ابوالحسن خاطرات ،(1021) علیرضا عروضی. 
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 ،مؤسسة در و ریزی برنامه و مدیریت سازمان در وظایف و ها رسالت ،(1011) حسین عظیمی 
 مدیریت پژوهش و آموزش عالی مؤسسۀ: تهران ریزی، برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی

 .ریزی برنامه و

 خسرو کوشش به فرهنگ، و سیاست ،ریزی برنامه توسعه،: ایران اقتصاد ،(1040) ــــــــــــ 
 .نی نشر: تهران نورمحمدی،

 ،اجتماعی، و انسانی علوم پژوهشنامة ،«انتقادی گفتمان تحلیل و گفتمان» ،(1010) محمد فاضلی 
 .181 -11: 19 شمارة

 تطبیقی مطالعة و مفاهیم مبانی، توسعه، ریزی برنامه ،(1012) همکاران و مرجان نصیری،  فقیه 
 .بازرگانی نشر و چاپ شرکت: تهران ،(2 و ۱ جلد) ایران و منتخب کشورهای ةتجرب

 ( شدهتجدیدنظر) کشور عمرانی پنجم برنامة ،(1010) اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز
 .اسالمی شورای مجلس انتشارات: تهران ،۱251 –۱252

 ایران اسالمی جمهوری توسعة ششم برنامة تدوین و تهیه نظام ،(1040) ریزی برنامه معاونت 
 .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان انتشارات: تهران ،(۱299 -۱295)

 ،چاپخانۀ: تهران ،ساله هفت برنامة به  راجع نفیسی مشرف آقای گزارش ،(102۸) مشرف نفیسی 
 .مجلس

 برای ابزاری ایران، در ریزی برنامه شناسی آسیب» ،(1040) غزاله کریمی،  یزدان و اکبر علی اقبال، نیکو 
  .49 -11: 242 شمارة اقتصادی، -سیاسی فصلنامة ،«صادرات توسعۀ و مقاومتی اقتصاد تقویت


