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. باشديمانداز بلندمدت ي استراتژيك چشمهاحوزهنگري در ايران و شناسايي چارچوب مطالعاتي آينده ارائههدف طرح، 
آينده،  يهامواجهه با چالش اجتماعي و -رفع مسائل اقتصادي واقتصاد ايران  كنونيوضعيت  رفت ازبه برون ضرورت و نياز

 قرينگي ساختار اقتصادي وبي پذيري ناشي ازكاهش آسيب جهينت	در شكل دادن به اقتصادي با توليد و تجارت متنوع و
 جمهوري اسالمي و اندازسند چشم آن داشت تا در بر توسعه، ايران را نيزكشورهاي درحال مالحظه شواهد پيشرفت در

 پذيري و، رقابتيجهان اقتصادتوسعه پايدار، تعامل فعال با  كلي برنامه چهارم رويكردهاي چهارگانه رشد و يهااستيس
	.دهد قرار مدنظر ،بلندمدت مدت وافق ميان در اقتصاد دانايي را به منزله اصول پيشرفت كشور

مختلف مرتبط  ميمفاهسپس  .پرداخته شده است رانيادر  نگريآيندهپژوهش، ابتدا به ارائه و بررسي سابقه مطالعات  نيادر 
 .شده است انيبي زيربرنامهي و نيبشيپي با نگرندهيآي قرار گرفته و تفاوت بررسي مورد پژوهندهيآو  ندهيآبا 

ي بررسي جداگانه مورد تكنولوژي، و شناستيجمعي، اقتصادي، اجتماعي، اسيسي مختلف هاحوزهي در نگرندهيآي هاروش
يي در مطالعات اجراي هاوهيشي از انمونهي همراه با نگرندهيآمطالعات  دهيسازمانيي و اجراي هاوهيشقرار گرفته و 

 كهي است گريدموضوع  زيني نگرندهيآي مختلف در مطالعات هاروشي شناسبيآس. ارائه شده است ليتفصي به نگرندهيآ
 .شده است حيتشرمورد توجه قرار گرفته و 

 شرفتيدر پاي ههمواره نقش و سهم عمد ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيهاي سبلندمدت تحول در عرصه نديفرآ تيريمد 
 وجود ييهايژگيو هابلندمدت آن و يخيتحول تار انيجر در موفق و و شرويپ يدر تجربه كشورها. كشورها داشته است

 رندهيفرمول دربرگ نيا. داستخراج و استنباط كر شرفتيفرمول پ توسعه و تيريمنزله قواعد مدبه آن را توانيداشته كه م
 :بوده است يعامل اساس ايچهار جزء 

 ،يصنعت – يتحول اقتصاد يمشخص برا يهاياستراتژو  ندهيانداز آچشم رندهيتوسعه دربرگ يداشتن طرح هاد .1
 يهـا شـرفت يپ يهـا و خطـوط راهبـرد   ها، آمـاج جامعه و مردم نسبت به آرمان راني، مدياسيهبران سر نزد يوفاق عموم .2

 ،ياجتماع
 ها ووصول به هدف يبراشده  دهيشياند يهااقدامات هماهنگ و برنامهدهي سازمان .3
 .ياجتماع يهاهدف يريگيپ در استمرار و يوستگيسرانجام پ .4

 و هـا تيـ موقع صيتشـخ  انديشي،آينده با اندكه توانستهو نوخواسته  كشور منتخب توسعه چند اتيمطالعه تجرب نيدر ا
تحـول صـنعتي بلندمـدت بـه      كيـ  انيـ در جر مناسـب و  ياسـت يس ساختاري، نهادي، سازماني و راتييانجام تغ و هافرصت
 .است بررسي شده ،ابنديدست  يريچشمگ نسبتاً يهاتيموفق
زاد برون يهاچرخه معرضر ايران كه د حال توسعه همانندركشورهاي د تحقق چشم اندازهاي بلندمدت در و اجرا، تهيه
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تنگناهاي ساختاري جدي مواجه  و هاتيمحدود ياآن قرار دارند با پاره ناشي از يبهاي نفت و رونق و ركودها يزهايوخافت
دوران ركودهاي نفتي  در و شوديم پديدار ينگرندهيبه آ يازينينوعي احساس ب ،فراواني نفتي و يهادوران رونق در. است

 همين حال تله نفتي از موانع گذارر د. گذارديباقي نم يشياندندهيكه فرصتي براي آ رديگيشرايط اضطراري خاصي شكل م
 هاجامعه، تنش تجميع، محيط مناسبي را براي آورديكه به وجود م يرانت، تبعيض و فساد يهانهيزم به دموكراسي است و

، كه كنديپوپوليستي فراهم م يهاخشچر ثروت نفتي و منابع و سياسي جناحي براي دستيابي به قدرت و يهاو رقابت
 يهاجهت تغيير و ينيبمردم، كوته انتظارات بيجا در تعارضات اجتماعي، ايجاد تعهدات و ها وحاصل آن گسترش گسست

تقويت  بستر بلندمدت توسعه دري هاپيگيري هدف است كه با يثباتينهايتاً شكل دادن به فضاي ب ناسنجيده و بزرگ و
اجتماعي ايران  -عملكرد و تحوالت اقتصادي در مصاديق اين قانونمندي را. اجتماعي منافات دارد يهايهمبستگ پيوندها و

 .مشاهده كرد توانيوضوح مچند دهه اخير به در
 


