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	طرح پژوهش:كليات  -3

 رانيدر ا ينگرندهيآي مبانارائه چارچوب : عنوان	

 كشورمديريت بلندمدت تحول در چگونگي : مساله تحقيق	

 انداز بلندمدتاستراتژيك چشمي هاحوزهنگري در ايران و شناسايي چارچوب مطالعاتي آينده ارائهطراحي و : دفه	

 1385تا  1340 :قلمرو زماني	

  ايران و كشورهاي منتخب جهان: مكانيقلمرو	

 است شدهانجاماي و مقايسه تطبيقي روش تحقيق بر اساس مطالعات كتابخانه: روش تحقيق.	
 ندارد: مدل مورد استفاده	

 خالصه فصول:	
بر . باشديمانداز بلندمدت ي استراتژيك چشمهاحوزهنگري در ايران و شناسايي چارچوب مطالعاتي آينده ارائههدف طرح، 
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	:باشديماين اساس، طرح شامل گزارشات ذيل 
	در گذشته رانيا ينگرندهيمطالعات آ يبررس: فصل اول

 هيپاي مطالعات بررسي در گذشته، شيآماي مطالعات بررس، رانياي در شياندندهيآ: باشديمي ذيل هابخشاين فصل شامل 
 كتابي از ادهيچكو ) ياسالمتحقق تمدن ( "ش.ه" 1400 رانيابرنامه  هياولسند  سينوشيپ، 1400 ايران در طرح

 »نگرياستراتژي توسعه صنعتي كشور از منظر آينده«
 ينگرندهيآ يشناسروش: فصل دوم

 گراتيمأمور شتريبها روش نيا كهي هنجاري هاروش-1: شده است ميتقسي به دو گروه نگرندهيآي هاروشدر اين فصل 
و سپس به زمان  كننديم ميترسمطلوب تصور و  ندهيآ، به عنوان ندهيآ التيتماو  ازهاينمقاصد،  هيپاي را بر اندهيآهستند و 
ي اندهيآچه  كهنيانظر از صرف كهي است نگرندهيآي هاروشاز  گريد يگروه ،ياكتشافي هاروش-2. گردنديمحال باز 

ي اكتشافي نگرندهيآيعني،  .فتديباتفاق  ندهيآاست در  ممكني زيچچه  كه دكنيماست، مشخص ا مورد عالقه و مطلوب م
 .ي گذشته و حال استرهايمتغبرخاسته از الزامات و  كه دينماي را مشخص اندهيآتا  شوديممطمئن امروز آغاز  هيپااز 

گرفته  كاري به اصلي هاروشي به عنوان نگرندهيآ، در مطالعات هاآناز  كي متنوع هر يهاگونهو  ويسناري و دلفدو روش 
روش : از اندعبارت هاآن نيترمهم كهاند ي قرار گرفتهبررسي مورد شناسروش نيادر  زيني گريدي متعدد هاروش. شونديم

 اي يسازهيشبي، سازمدلي و مشاوره، نظرخواهروند،  ليتحلي، دبانيدي، نگاررهانداز، چشم ليتحلي متقاطع، اثرها
ي ابيردي روند، ابيبروني، الگوبردار اي يابيتراز، )يفكرتوفان (ي شياندهمي، خيتار ليتحلي، نگرپسي، نيبشيپي، ورزيباز
 پانل و متقابل راتيتأثي، شناسختير ليتحلي، وابستگي، درخت طيمح

ي از ريگبهرهي معناي به كمنگاه  تياهم. است ريناپذاجتناب هاينگرندهيآي در فيكي و كماستفاده از هر دو روش 
 ريناپذاجتنابنيز ي ليتحلي و فيكنگاه  در مقابل،. استفاده شده است هاآناز  تيموفقبا  ديجددر علوم  كهيي است هاروش
ي هاروش كه شدهروشن نكته نياامروزه . كنديمعرضه  ناقص يي، فهمفيكي بدون توجه به نگاه كمي، نگاه موارددر . است
همه مشاهدات و . برندينميي جاي، راه به تئورو  هينظري از ريگكمكها، بدون ي دادهآورجمعي بر مبتني هاوهيش اي يكم

 .هستند هاآنو مسبوق به  هاهينظر، ناظر به دهيچيپي هايريگاندازه
، هي، كره، تركيمالز: منتخب يكشورها( يعلوم و فناور ينگارندهيو آ يتوسعه مل يراهبردها و اندازچشم: فصل سوم

 )رانيا ياسالم يجمهور
تحوالت  و يساختار يرشد، دگرگون از يازهيآن متضمن آم محدود يمعنا در است و يخيانتقال و گذار تار يتوسعه نوع

 يمجموع كشورها در ريآن دارد كه ظرف چند دهه اخ از تيتوسعه در جهان حكا اتيحال تجرب نيدر هم. است يفناور
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 يمدارها ،عيسر يرشد انيجر در و يبه تحول صنعت يابيدست اند كه باموفق شده ياندك توسعه تنها شماردرحال
 يبه جرگه كشورها جيتدربكاهند و به يصنعت شرفتهيپ يفاصله خود با كشورها از را درهم شكنند و يافتگينتوسعه
بلندمدت تحول  نديفرآ تيريديگر، مدعبارتبه ايتوسعه،  تيريعملكردها قطعاً مد نيگيري اشكل در. دنوندييافته بپتوسعه

 نوخاسته و شرويپ يدر تجربه كشورها. اي داشته استنقش و سهم عمده ياجتماع - ياقتصاد - ياسيس يهادر عرصه
 تيريمنزله قواعد مدآن را به توانيوجود داشته كه م ييهايژگيها وبلندمدت آن و يخيتحول تار انيجر در و يصنعت

 :بوده است يعامل اساس ايچهار جزء  رندهيفرمول دربرگ نيا. استنباط كرد استخراج و ،شرفتيفرمول پ توسعه و
 يصنعت - يتحول اقتصاد يهاي مشخص براو استراتژي ندهيانداز آچشم رندهيتوسعه دربرگ يداشتن طرح هاد-1
 يهاشرفتيپ يها و خطوط راهبردها، آماججامعه و مردم نسبت به آرمان راني، مدياسينزد رهبران س يوفاق عموم-2

 ياجتماع
 هاوصول به هدف يبرا دهيشيهاي انددهي اقدامات هماهنگ و برنامهسازمان-3
 .ياجتماع يهاهدف يريگيپ در استمرار و يوستگيپ-4

سطح  در همواره زين ندهيمواجهه با آ در يفراكنش فعال و كرديو اتخاذ رو شرفتيو اراده معطوف به پ ي، رهبرنيافزون بر ا
 يدستاوردها مثال درعنوانبه. ها بوده استبنگاه اي در توسعه كشورها وكنندهها عامل تعييندر سطح بنگاه يحت كشورها و

، محمد ريهاتام تيريمد و يرهبر ديبدون ترد كروسافتيما شركت اي و هيترك و ، سنگاپوريمالز يتوسعه و پيشرفت كشورها
 در ياسيس يهاخاستگاه. است بوده رگذاريتأث اريطبعاً بس شانينگري اآينده و صيقوه تشخ و تسيگ لي، اوزال، بويكوآن  يل

 2020در افق  افتهيكشور توسعه كيبه  يمالز ليمثل تبد يكل يليخ نيابتدا با مضامعموماً  كشورها ندهيآ اندازچشم هنيزم
 و اتيياهداف و جز نيا در مراحل بعد و اندشدهآن مطرح رينظا و يجهان رومندين شهر -دولت كيسنگاپور به  ليتبد اي و

هاي بسته مدت توسعه وميان هاي بلندمدت وبرنامه و اندازچشم يبه اسناد رسم حيصورت صربه يها گاهالزامات تحقق آن
 اي اثرگذاراقدامات توسعه و هاريزيبرنامه انيجر و ريمس نشيگز در يگونه ضمن به زين يگاه اند ومبدل شده ياستيس

مطرح  هياقتصاد ترك يرا برا يديهاي جدگيريجهت 1980دهه  لياوا ، تورگوت اوزال درهيمثال در تركعنوانبه. اندبوده
 هيترك يرسم اندازچشم. هاي بعد قلمداد كردسال در هيترك شرفتيپ ريمس يضمن اندازنوعي چشمآن را به توانيكرد كه م

در  يفناور نگاري علوم وآينده يهانينوع تمر گسترده از يبررس مطالعه و كي انيجر در» تركيه 2023انداز چشم«عنوان  با
آميزي برنامه درهم بلندمدت، برنامه هشتم توسعه و ياستراتژ يمبنا و هيمنزله پابه شد و نيتدو 21قرن  نيهاي آغازسال

	.بكار گرفته شد) 2004 - 2006 يبرنامه توسعه مل( ييبا جامعه اروپا هيترك ياجتماع - ياقتصاد
پرداخته  اروپا، انگلستان و آلمان هياتحاد ينگارندهيو آ ينگرندهيو ارائه گزارش مطالعات آ يقيتطب سهيمقابه : فصل چهارم
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 است.
نگاري نگري و آيندهگزارشات آينده ودر اين بخش به مقايسه تطبيقي وضعيت ايران با كشورهاي منتخب پرداخته 

	.شده است ارائهكشورهاي منتخب نيز 
 نتايج:	

معطوف  ياسيرهبري و اراده س تيبر نقش و اهم هيبا تكانديشي، آينده در رگذاريتأث و عناصر مشتركدر اين تحقيق نهايتاً 
آزادي اقتصادي، توسعه بخش خصوصي، استقرار ، ندهينسبت به آ نگرش راهبردي فعال و كرديرو و اتخاذ شرفتيپ به

و  نگريآيندهها، شكدهياندي تفكر و هاكانون، اجتماعي يهابحث و گفتگوها، مشاركتي، زني، راكيدموكرات ينهادها
 نيدكتر با الزامات و انطباق الملليبينآميزي درهم نيو همچن ستهيشا ريتدب، نظام كياستراتژ ريزيو برنامهي نگارندهيآ
	.است شده و تبيينتوسعه، مطرح  نينو

 

 :واژگان كليدي -4
 1400ايران ، مديريت بلندمدت تحول، چشم انداز، ايران، ينگارندهيآ، ينگرندهيآ

Futures, Foresight, Iran, Vision, Long, term management of change, Iran ١٤٠٠ 

 
 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

در  توسعه، نبود وفاق عمومي يهايقانونمند با و غلبه رويكردهاي مغاير وضعيت خاص ايران همواره تنگناهاي ذهني در
به  تعهد و عدم تقيد مسيرهاي توسعه و چارچوب پيشرفت، مديريت اقتصادي و اجتماعي نسبت به ساختارهاي سياسي و

موانع جدي  با را كشور بلندمدت تحول ساختاري و هاهدف عواملي بوده است كه پيگيري عمراني از يهابرنامه اجراي
 چالشي رشد و يهاحوزه الزامات و نيترزمره مهم بايد در اين شرايط بازدارنده را بنابراين دگرگوني در مواجه ساخته است و
 .قلمداد كرد 1404افق در انداز جمهوري اسالمي ايران چشم يهاهدفتحقق  و توسعه آينده كشور

توسعه پايدار،  رويكردهاي چهارگانه رشد و ستيبايم، كلي برنامه چهارم يهااستيس جمهوري اسالمي و اندازچشم سند در
بلندمـدت   و مـدت انيـ م افـق  در و اقتصاد دانايي به منزله اصول پيشرفت كشـور  يريپذرقابت، يتعامل فعال با اقتصاد جهان

	.گيرد قرار مدنظر
	

 


