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  مقدمه -1

ا هگذاري، اتخاذ راهبردها و تدوين سياستمسير توسعه فناوري كه مشتمل بر هدف هدايت در محيط پرتالطم و پوياي دنياي امروز،
هاي دانشي خود قرار دارند رود. در كشورهايي كه در مراحل ابتدايي توسعه زيرساختشمار ميي توسعه موفق آن بهاست الزمه

د با تدوين ها بايهاي بازار آزاد سپرد. در اين راستا، دولتتوان تنها به دست مكانيزمتوسعه)، توسعه يك فناوري را نمي(كشورهاي درحال
ين اهداف، با تدو ياسناد ملهاي نوظهور، به مداخله هدفمند در توسعه فناوري و صنعتي شدن بپردازند. اسناد ملي راهبردي براي فناوري

  .كنداي مطلوب براي توسعه فناوري در كشور كمك ميدهي آيندهو اقدامات فناورانه، به شكلها و راهبردها سياست

سال گذشته به مقوله سندنويسي مرتبط با علم و فناوري هم در سطح كالن (در برگيرنده اصول كلي توسعه  15در ايران و در طول 
ه است. اي شدتوسعه يك فناوري خاص يا يك صنعت) توجه ويژه علم و فناوري در كشور) و هم در سطح صنعت و فناوري (متمركز بر

هاي كلي نظام ساله كشور و سياست 20انداز ساله توسعه جمهوري اسالمي ايران، نقشه جامع علمي كشور، سند چشمهاي پنجبرنامه
ن بر روند توسعه علم و فناوري در هاي كالگيريعنوان جهتهايي از مستندات قانوني است كه بهبراي رشد و توسعه فناوري نمونه

ريزي برنامه هايي از تجاربهاي تجديدپذير، توربين گاز و غيره نيز گوشهكشور اثرگذار هستند. همچنين، اسناد ملي تدوين شده فناوري
  هاي فناورانه بوده است. و بخش براي توسعه فناوري صنعت برق

هاي راهبردي است. ماموريت ها براي تدوين اسناد ملي توسعه فناوريارائه مجموعه روششود، آنچه در اين مجموعه مطالعاتي دنبال مي
هايي هماهنگ با هم و همراستا با اهداف باالدستي، ها، اقدامات، و برنامهها، سياستانداز، اهداف، راهبردتدوين پوياي چشم"اين اسناد 

دن عاليق شهايي كه منجر به ايجاد مزيت رقابتي و برآورده توسعه فناوري منظوربا تعامل حداكثري ذينفعان در سطح يك كشور و به
-هاي اجتماعيها و ابزارها بومي شده و متناسب با ويژگيها، تكنيكي مراحل، روشاست. ضروري است تا مجموعه "ملي شوند.

  ها در حال توسعه بودن است، طراحي شده باشند.اقتصادي ايران، كه مهمترين آن
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  مباني طرح -2

 كند. اين بخش به تشريحملي را ارائه مي مقدمات الزم براي شروع تدوين اسناد مباني طرحشناسي، عنوان اولين بخش از روشبه
 گذارانهاي ذهني سياستدهنده فناوري، و چارچوبهاي ذاتي فناوري راهبردي مورد بررسي، نظام اقتصادي اجتماعي توسعهويژگي

اي سند هكند تا با قطعيت باالتري در مورد ساير بخشگذاران كمك ميپردازد. اين مولفه به سياستتوسعه فناوري مي مرتبط با
ها، تشريح ضرورت توسعه و داليل هاي فناوري، تبيين ارزشتبيين مشخصه گيري نمايند.) تصميمخردهاي كالن و گيري(جهت
  دهنده اين بخش هستند.ي تشكيلده طرح چهار مولفهپذيري، و شناخت ابعاد موضوع و محدوتوجيه

  طرح محدوده و موضوع ابعاد شناخت -2-1

گردد تا سيستم از محيط اطراف خود جدا شده و تحليل از قابليت كنترل باالتري در ارائه شناخت ابعاد موضوع و محدوده طرح باعث مي
  تحليل، تعيين افق زماني و مرزبندي تشكيل شده است.نتايج برخوردار باشد. اين بخش از سه مولفه تعيين سطح 

  فناوري هايمشخصه -2-2

دور از منظور داشتن نتايج بهها جاي داد. بهاي از فناوريهاي متمايزكننده آن در گروه و دستهتوان برحسب ويژگيهر فناوري را مي
 عبارت ديگر الزم است تا از ابزارهايروه فناوري تنظيم گردد. بههاي خاص هر گانحراف از واقعيت، اسناد راهبردي بايد بر اساس ويژگي

هاي تدوين راهبرد متناسب با هر گروه فناوري استفاده كرد. براي محقق شدن اين هدف، ضروري است تا گذاري و نيز روشسياست
وان از تهاي فناوري را مياين منظور، مشخصهبندي از مفهوم فناوري معين نمود. براي ي يك طبقهجايگاه فناوري موردنظر را با ارائه

  بندي كرد؛ ماهيت، منشاء تغييرات فناوري و چرخه عمر فناوري.سه بعد دسته

  پذيريتوجيه داليل و توسعه ضرورت -2-3

و  دهگيري تعيين شگذاران از توسعه فناوري مزبور است. اين هدف غايي در سطوح باالي تصميمضرورت توسعه هدف غايي سياست
با اهداف  توانندهاي راهبردي ميگيرد. فناوريريزي توسعه فناوري قرار ميعنوان يك فرض اساسي و غير قابل تغيير، محور برنامهبه

يا مباني توسعه متفاوتي گسترش پيدا نمايند. منطق توسعه يك فناوري بر نوع نگارش سند تاثيرگذار است. از آنجا كه اين ضرورت 
  عنوان يك گام ابتدايي در مفروضات اساسي معين گردد. رو در انجام مطالعات بوده، الزم است تا بهپيش كننده مسيرمشخص

  هوشمندي فناوري -3

النه ريزي ملي توسعه فناوري از حالت منفعاست كه منجر به تغيير حالت برنامه بخشي از يك سندمحتمل  هايآينده و فناوري شناخت
بر  ولفهمدنبال كسب آگاهي از فناوري با داشتن نگاهي رو به آينده است. نتايج حاصل از اين به بخششود. اين و به حالت فعاالنه مي

اي فناورانه هاين بخش از تركيب دو مولفه شناسايي حوزه تاثيرگذار خواهد بود. خردهاي كالن و گيريگيري در مورد كليه جهتتصميم
  گردد.پژوهي حاصل ميو آينده
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  فناورانه هايحوزه ناساييش -1-3

تدا پژوهي، الزم است تا در ابها) و نيز انجام مطالعات آيندههاي كالن (مشتمل بر راهبردها و سياستگيريگيري جهتمنظور تصميمبه
اد به استنهاي فناورانه براي ها مشخص شوند. در روش پيشنهادي، از عبارت حوزهي اين فناوريدهندههاي تشكيلاجزا و زيرسيستم

  ندي:بها،كاربردها، و يا هر دو. در يك جمعي سه مفهوم اصلي است: زيرفناوريهاي فناورانه در برگيرندهشود. حوزهاين اجزا استفاده مي

هاي داراي زمينه دانشي مشترك در كاربردهاي مختلف محصولي يا فرايندي كار رفتن زيرفناورياي از حاالت مختلف بهمجموعه "
  "است.

  گردد:هاي فناورانه طي كردن فرايند زير پيشنهاد ميبراي شناسايي حوزه

ي مطالعه مشخص گردد. هدف از اين بخش هاي فناورانه ابتدا الزم است تا در قالب الزامات فناورانه، هدف و حوزهدر شناخت حوزه -1
مراه ههاي شناسايي شده (ارزيابي) را نيز بهوليه از ميان حوزههاي فناورانه باشد و يا عالوه بر آن پااليش اتواند تنها شناخت حوزهمي

  گيري درمورد يك فناوري، يك محصول و يا يك حوزه كاربردي باشد.  داشته باشد. حوزه مطالعه سند راهبردي نيز ممكن است تصميم

هاي ژگيهمراه ويهاي شناسايي فناوري بهانواع روش طور موازي با مولفه الزامات فناورانه انجام شود،تواند بهي بعدي كه ميدر مولفه -2
نگرش د: گيرهاي فناورانه در اين قسمت مورد بررسي قرار ميگيرد. چهار روش شناسايي حوزهمتمايزكننده هركدام مورد بررسي قرار مي

  نگرش نگاشت فناوري.و  QFDنگرش نگرش فرايندي، فناوري، زنجيره ارزش 

هاي مختلف بر مبناي الزامات فناورانه هدف و حوزه مورد بررسي، موضوع سوم است. بر اساس ميان روش ي جدول مقايسهارائه -3
و نيز براي شناسايي  يا زينجيره ارزش پورتر QFDهاي محصول در سطح بنگاه، استفاده از روش اين مقايسه براي شناسايي فناوري

اي هطريق مشابه، در مورد شناسايي فناوريكاربردهاي فناورانه در سطح ملي يا بخشي، نگرش نگاشت فناوري مناسب خواهد بود. به
قابل استفاده در سطح بنگاه هستند. در اين شرايط اگر عالوه بر  QFDفرايند، سه نگرش زنجيره ارزش فناوري، نگرش فرايند محور و 

  ها از ارجحيت برخوردار است.اسايي، ارزيابي اوليه هم هدف مطالعه است، روش فرايند محور نسبت به ساير روششن

ناخت عنوان روش شترين روش با الزامات موضوع مورد بررسي بههاي هر روش شناسايي فناوري، منطبقدر نهايت، بر اساس ويژگي -4
  گردد.ها، ابعاد و اجزاي بر اساس آن شناسايي ميفناوري انتخاب شده و فناوري مزبور، كاربرد

  پژوهيآينده -2-3

يق و از طر ينده شدهآ ياحتمال يهاها و چالشفرصت يدادها،نسبت به رو گذارانسياست يددمنجر به باز شدن كه  هاييمجموعه روش
  دهد. مي افزايش هوشمندانه را يهاانتخاب ييتوانا ينده،فرسا يدهايها و تردكاهش ابهام

رسد. دانش حاصل از هاي هنجاري به انجام ميهاي اكتشافي و آيندهپژوهي در راستاي دو مسير آيندههاي مربوط با آيندهفعاليت
هي هنجاري پژو. در طرف مقابل، آيندهتوانند برونديدهد تا بدانند كه به كجاها ميم گذارپژوهي اكتشافي اين اجازه را به سياستآينده
  . بروند بايد به كجاهاكند كه فرايند توسعه ص ميمشخ
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  هاي كالنگيريجهت -4

مات و كننده در كليه تصميعنوان خطوط هدايتهاي كالني كه بهگيريهاي راهبردي، بايد جهتگيريعنوان اولين مرحله در تصميمبه
راي اي مطلوب بآينده محورهدفشناسي پيشنهادي، با رويكردي هاي بعدي اثرگذار است مشخص گردند. در اين بخش از روشبرنامه

فناوري  دستيابي بهكالن هاي ها و سياستراهبرد انداز، اهداف كالن،در قالب چشمي مطلوب گردد. اين آيندهتوسعه فناوري ترسيم مي
  .شودتعريف مي

  انداز پردازيچشم -1-4

فق زماني ايك در در حوزه فناوري كه و آرمان قابل دستيابي  قعي، جذاب و قابل قبول)(شفاف، وا عبارتست از تصوير مطلوبانداز چشم
سوي  هب ناوريفكه  است بيان صريح سرنوشتي انداز،به عبارت ديگر چشم گردد.تعيين ميجامعه متناسب با مباني ارزشي و  بلندمدت

  است. در جستجوي خلق آن كشور كه  است ايتصوير آيندهو  كندميآن حركت 

. اين ي زماني دست يافته باشدانداز تصويري از وضعيت يك كشور است، زماني كه به اهداف و راهبردهاي خود در يك بازهبيانيه چشم
 رهاي تعيين شده كيفي در سند، ارتباط مستقيم و معناداري با يكديگهاي راهبردي و هدفشود كه چالشبيانيه به نحوي تنظيم مي

عنوان هماهنگي بين جامعه و تصوير آينده در بيان كلمات و جمالت يكسان نمايد؛ و داشته باشند؛ نيازهاي جامعه را در آينده و حال، به
  پردازي سند استفاده نمايد.از كلمات و جمالت آرماني، قابل دست يافتني، ارزشي، مقدس و نهادينه براي عبارت

  گذاري كالنهدف -2-4

 فافمنظور شانداز تعريف شده و بهتدوين اهداف توسعه با رويكرد باال به پايين، در راستاي چشم كالن عبارت است از گذاريهدف
انداز در براي رسيدن به چشم"انداز. در حقيقت اهداف مذكور، پاسخگوي يك سؤال اساسي است با عنوان نمودن مسير نيل به چشم

  توانند هم ماهيت كمي و هم ماهيتي كيفي داشته باشند. اين اهداف مي "بايد دست يافت؟ افق زماني تعيين شده، به چه مقاصدي

هاي ف حوزهانداز و با تعريگيرد. به اين معنا كه اين اهداف در راستاي چشمپايين صورت مي-به-فرايند تدوين اهداف كالن با نگاهي باال
ن ها نيز بايد با مشخص نمودننده ابعاد اهداف تعريف شده است، كيفيت آنكهاي هدف كه بيانشوند. عالوه بر حوزههدف مشخص مي

  هاي اهداف معين شود.ويژگي

  تدوين راهبرد -3-4

به  گذاران در مسير دستيابيهايي است كه به سواالت اساسي سياستگيرياي از جهتي مجموعههاي ملي فناوري دربرگيرندهراهبرد
   هاي اصلي براي دستيابي به اهداف دانست.گيريكننده مجموعه جهتتوان معينها را ميكه راهبردوريطدهد؛ بهاهداف كالن پاسخ مي
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  :كه هر يك محاط بر ركن بعدي است راهبرد ملي توسعه فناوري مشتمل بر سه ركن اصلي زير است

  :ذاران گتشريح نگرش كالن سياستترين ركن در تدوين راهبرد، رويكرد توسعه به عنوان محوريبهتعيين رويكرد توسعه
ندي و بپردازد. رويكرد اتخاذ شده در اين مرحله بر ضرورت يا عدم ضرورت اولويتنسبت به توسعه فناوري در سطح ملي مي

 نيز نحوه اكتساب فناوري در ركن سوم تاثيرگذار خواهد بود.

 ندي بپردازد. ضرورت انجام اولويتهاي توسعه مياولويتهاي برگزيده فناوري و تعيين به انتخاب حوزهبندي: اين ركن اولويت
  وابسته به رويكرد اتخاذ شده در مرحله قبل است.

 و  كند. اين ركن از راهبرد متاثر از رويكرد توسعه انتخاب شدهتعيين سبك اكتساب: بيان روش دستيابي به فناوري اشاره مي
   شود.يبندي شده طراحي مهاي اولويتبراي هريك از فناوري

  هاي كالنتدوين سياست -4-4

جهت  آوري بسترهاي الزمدنبال بهبود شرايط كالن اقتصادي، اجتماعي و فراهمگرا، بههاي كالن با داشتن رويكردي تنظيمسياست
  شوند. سازي، انسجام، و تضمين كيفيت اجراي راهبردهاي فناوري اتخاذ شده ميپياده

ه راهبردها است. راهبرد، راه رسيدن به اهداف تعيين شده است. اين راه در حقيقت منتخبي از هاي كالن مفهومي نزديك بسياست
شود. در طرف مقابل، سياست چارچوبي هاي جايگزين است. عملكرد يك راهبرد با ميزان محقق شدن هدف مذكور سنجيده ميگزينه

 ي مالحظات الزم دركند. اين چارچوب دربرگيرندهيف مياست كه كيفيت و چگنگي رسيدن به هدف و محقق شدن راهبردها را تعر
طراحي و اجراي راهبردهاي توسعه است. اين مالحظات مشتمل بر اهداف كالن تعيين شده از يك طرف و اصول تدوين سياست از 

  طرف ديگر است.

تناقضات راهبردها در مسير دستيابي به  ) به يكپارچگي و رفع1ي راهنماهاي كلي بر مبناي اين مالحظات، هاي كالن با ارائهسياست
  .كنددهي به راهبردها نقش ايفا ميعنوان يك راهنما در جهت) به3، كند) مسير اجراي راهبردها را تسهيل مي2كند، اهداف كمك مي

  كاركردهاي پشتيبان -5

نداز و اخرد هستند كه براي رسيدن به چشمهاي مياني و ي اهداف، تصميمات، و برنامهي مجموعهكنندهتعيين كاركردهاي پشتيبان
ل شده در مرحله قب هاي كالن تعيينها و سياستها بايد در چارچوب راهبردگيرياهداف كالن ترسيم شده ضروري هستند. اين جهت

  .دي اين مولفه هستندهندهاجزاي تشكيل هاي پشتيبانسياستو تدوين  هااقدامگذاري خرد، تدوين د. هدفنشو طراحي

  گذاري خردهدف -1-5

ر مسير گگذاري با رويكرد حكمراني مشاركتي هستند. اين اهداف هدايتاهداف خرد بيانگر نقاطي از مسير گذاراند كه نيازمند سياست
هداف اكند. روش تعيين ها با مسايل و نيازهاي موجود گذار جلوگيري ميگذاري بوده و از پراكنده شدن و غير مرتبط بودن آنسياست

  برحسب فاز توسعه گذار فناورانه مورد بررسي متفاوت خواهد بود:
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 توسعه و برخاست)، اهداف با ها در مراحل ابتدايي خود قرار دارد (پيشهايي كه در فاز توسعه گذار فناورانه در آندر فناوري
مايت شوند. در اين حالت، نقش دولت در حتمركز بيشتر بر رويكرد باال به پايين و برمبناي ترجمه اهداف باالدستي معين مي

كه در تعادل نقش دولت، بازار و جامعه در حكمراني فرايند گذار، دولت نقش طوريها بسيار پررنگ خواهد بود، بهاز توسعه آن
 عهده خواهد داشت.اصلي را به

 ايداري)، اهداف با رويكرد پايين به باال و ها در مراحل انتهايي خود قرار دارند (جهش و پهايي كه فاز توسعه گذار آنفناوري
ها در حقيقت ضعف و تهديدها، و نقاط قوت و موانع و محرك شوند. اينها مشخص ميبر اساس شناسايي موانع و محرك

 اقتصادي-فناورانه-هاي اجتماعياي از سوابق فعاليتها، مجموعهگونه از فناوريها در شرايط موجود هستند. در اينفرصت
  گيرد.گذاري قرار ميموجود بوده و تالش در جهت بهبود شرايط موجود و ادامه مسير كنوني هدف سياست

  تدوين اقدامات -2-5

هاي كالن و نيز همراستا با راهبردهاي اتخاذ شده در ي سياستهاي الزم اجرايي هستند كه با درنظرگيري مالحظهاقدامات فعاليت
  كنند. دستيابي به اهداف را مشخص ميهاي كالن، مسيرهاي گيريجهت

  فرايند تدوين اقدامات مشتمل بر سه مرحله اصلي است:

مشتمل بر يك گزينه اصلي است كه براي دستيابي به اهداف خرد تعيين شده انتخاب شده است.  اتخاذ اقدامات پايه: اقدامات پايه -1
ها تها از طريق انجام فعالينمودن اهدافي كه نيازمند مداخله مستقيم دولتمنظور محقق اين اقدامات پايه با تكيه بر نظر جمعي و به

  باشد.هستند، مي

ي كه هايبايست اقدامات و سياستهاي كالن بوده است، ميگيريپس از تدوين اهداف خرد كه در جهتاقدامات: تنظيم ترتيب راه -2
امات بايست اين اقدهاي پيشين ارائه گرديد مينمود. از آنجا كه در بخش شوند (اهداف خرد) را تنظيممنجر به رفع موانع پيش رو مي

يستم، دهي به سدر راستاي كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه موردنظر باشد. اين كاركردها عبارتند از توسعه دانش، انتشار دانش، جهت
الزم به ذكر است كه ارائه اقدامات مي بايست با توجه به  دهي به بازارو مشروعيت بخشي.هاي كارآفريني، تامين منابع، شكلفعاليت

فاز توسعه نظام نوآوري فناورانه انتخاب شود كه در قسمتهاي پيشين ارائه گرديد. اين اقدامات همگي برعهده دولت يا حاكميت بوده و 
  موقت هستند. گرا و يا تسهيلگر هاي فيزيكي الزم، ايجاد نهادهاي تنظيمعمدتا از جنس احداث زيرساخت

گردآوري اقدامات همراه: انتخاب هر اقدام در مسير دستيابي به اهداف منجر به پديد آمدن اثرات منفي در كنار اثرات مثبت و سازنده  -3
كنش ان به واتوها جلوگيري كرد، بلكه تنها ميتوان از وقوع آناي هستند كه نميشود. اين اثرات جانبي منفي، نتايج ناخواستهآن مي

پذير تا چه سطح است (معين و نامعين بودن اثرات منفي)، الزم ها پرداخت. بر حسب اينكه قطعيت اين نقاط آسيبفعاالنه در برابر آن
ت ااست تا دو دسته اقدام همراه براي پشتيباني اقدامات پايه انتخاب گردد. در شرايطي كه اثرات منفي اقدامات پايه معين باشد، بايد اقدام

منظور كاهش اثرات منفي اقدام پايه هايي هستند كه از قبل و بهدهنده اتخاذ گردد. اقدامات تخفيف دهنده، مجموعه فعاليتيفتخف
گيرند. اين دسته از اقدامات همراه براي كاهش ريسك تاثيرات منفي شوند. در طرف مقابل آن، اقدامات حفاظتي قرار ميانتخاب مي

 شوند.ب مياحتمالي اقدام پايه انتخا
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  هاي خردتدوين سياست -3-5

 گذاران در شرايطهاي موردنظر سياستها و دستيابي به هدفمنظور تحقق آرمانهاي خرد اصول و مالحظاتي هستند كه بهسياست
دو بخش  زهاي خرد متشكل است اشوند. فرايند تدوين سياستعدم ضرورت بر دخالت مستقيم و نياز به تنظيم روابط موجود تدوين مي

ا غايت كننده مقصود كلي يآيند و منعكسحساب ميمهم تدوين اهداف سياست و انتخاب ابزار سياست. اهداف سياست آمال سياست به
تيبان به هاي پشهاي تحقق يك هدف سياستي است. تفكيك فرايند تدوين سياستباشند. اما ابزار اجراي سياست، راهنهايي آن مي

  تواند با چندين ابزار برآورده شود.اين جهت مفيد است كه اغلب يك هدف مي اهداف و ابزارها از

رد گذاري خرد و به كمك دو رويكهاي خرد كه تعيين اهداف سياست است در بخش هدفتاكنون اولين بخش از فرايند تدوين سياست
مورد  است تا تنها به انتخاب ابزار مناسب براي تحقق هدفباال  به انجام رسيده است. بنابراين در اينجا الزم -به-پايين و پايين-به-باال

  نظر بسنده شود.

  عملياتي برنامه و نگاشتره -6

هاي كالن و پشتيبان طراحي شده كمك كرده و گيريبرنامه عملياتي مجموعه اقدامات مشخص و عملياتي كه به اجرايي شدن جهت
هاي ها و سياستگردد، اجرايي شدن اقدامدرحقيقت آنچه در اين بخش محقق ميكند. ها و اجزاي ذينفع را مشخص ميوظايف سازمان

  پشتيبان تعريف شده در مراحل قبل است.   

  شود:هاي زير انجام ميريزي عملياتي در قالب بخشبرنامه

 كه  ي استي وظايفكنندههاي تعريف شده، مشخصها و سياستتقسيم كار ملي: اين مولفه با نگاشت نهادي بر اقدام
گران درگير در توسعه فناوري بايد از آن پيروي كنند. در قالب تقسيم كار ملي، هم الزم است تا هم متولي اصلي توسعه كنش

 هاي پشتيبان مشخص گردد. ها) و هم براي مسئول ساير نقشكننده برنامهبرنده و هماهنگفناوري معين گردد (پيش

 ا است، هترين (و شايد مهمترين) عوامل توسعه موفق فناوريمالي مستمر يكي از اصلي بندي: از آنجا كه وجود منبعبودجه
ي  هاهاي تعريف شده مشخص شده و رديفها و سياستبيني منابع مالي الزم براي هريك از اقدامضروري است تا پيش

 بيني گردد.  ها پيشبودجه مشخصي براي آن

 اي زماني هها براي دورهحمايتي،  مناسب است تا برنامه هايبرنامه نمودن بينيپيش قابل و منظور پايدار نمودنبندي: بهزمان
توان به روشن و در كنترل بودن بودجه موردنياز، فراهم شدن امكانات مشخص و محدود طراحي و اجرا شوند. با اين كار مي

 ها با شرايط زمان، اشاره كرد.تطابق بيشتر در برنامهارزيابي بهتر نتايج و دستاوردها و امكان اصالح، بازنگري و ايجاد 

 ا ههايي كه برنامهها يا حوزهها، الزم است تا نهادهاي اصلي هدف، يعني مشموالن برنامهتعيين حوزه اثر: در تدوين برنامه
ه براي يك گروه هدف خاص، ها بايد با باتوجها و سياستها را دارند شناسايي نمود. هر نوع از اقدامقصد تاثيرگذاري بر آن

 ود. شمانند يك بخش يا يك خوشه خاص، يك شركت كوچك يا متوسط و يا يك شركت زايشي جديد بازآرايي و سازگار 
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 ارها، كنگاشت يا نقشه راه برنامه عملياتي بيانگر ارتباط ميان اهداف كالن، اهداف خرد، راهبردها، راهنگاشت: رهترسيم ره
اين  اند. با ترسيمهاي پشتيبان، منابع و مجريان است كه در طول مراحل قبلي استخراج شدهياستهاي كالن، سسياست

 گردد. ها با هم مشخص ميهاي مختلف آن و ارتباط بخشنقشه، تصويري  كالن از مسير توسعه متشكل از بخش

  

  روزرسانيبرنامه ارزيابي و به -7

هاي آن بر حسب يا پيامد كار، برنامه، راهمند و هدفمند بر روي تأثيرات يك سياستعملياتي، نظامارزيابي (تحليل تاثيرات) يك تحقيق 
ختلف هاي مروز كردن بخشكند متناسب و بههدفي كه اين ارزيابي و تحليل دنبال مي اهدافي است كه در جهت رسيدن به آن است.

  سند راهبردي تدوين شده با شرايط حاضر است.

  روزرساني، مناسب است تا مراحل زير درنظر گرفته شود:رزيابي و بهمنظور ابه

راستا و منطبق با ماموريت و اهداف برنامه انجام پذيرد. در اين راستا بايد با ترسيم درخت ارزيابي هنگامي اثربخش خواهد بود كه هم -1
نامه عملياتي)، ارزيابي و تحليل تاثيرات را منطبق با نگاشت حاصل در برهاي عملياتي (رههدف، راهبرد، سياست، اقدام و مكانيزم

تواند در تحليل اين تاثيرات (تدريجي) كه در طول داد، دستاورد و پيامد ميهاي باالدستي نمود. مدل منطقي ورودي، برونگيريجهت
  شوند مورد استفاده قرار گيرند.ها حاصل ميانجام فعاليت

توان به ارزيابي سياست و ايسه ميان دو حالت حال و گذشته است، بر اساس چهار قالب كلي ميجا كه مبناي ارزيابي مقاز آن -2
  تحليل تاثيرات آن پرداخت:

 ها و ديگري بعد از اجرايمقايسه وضعيت قبل و بعد از برنامه: مقايسه وضعيت در دو نقطه يكي قبل از اجراي برنامه  
 يسه دو نقطه يكي در شرايط حاضر و يكي روند وضعيت گذشته در زمان مقايسه روند گذشته و وضعيت بعد برنامه: مقا

  حاضر
 ار هايي است كه تحت تاثير سياست موردنظر قرمقايسه وضعيت در دو حالت بود يا نبود برنامه: مقايسه ميان وضعيت بخش

  هااند يا ساير بخشگرفته
 رنامه: مقايسه وضعيت ميان دو گروه تحت كنترل (بدون هاي كنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجراي بمقايسه وضعيت گروه

 ها)ها) و آزمايشي (با اجراي سياستاجرا سياست

  با درنظر داشتن يكي از حاالت مقايسه حال و گذشته، الزم است تا از يك روش براي ارزيابي استفاده شود: -3

  ر ها (مشتمل بر بررسي عوامل موثها و ميان آنبنگاهپيمايش نوآوري: پيمايش نوآوري تصوير واضحي از وضعيت نوآوري در
هاي نوآور، پيامدهاي نوآوري) را به نمايش هاي بنگاهها، ويژگيهاي نوآوري در بنگاهها و هزينهبر نوآوري فناورانه، فعاليت

 دهد. ها را در اختيار قرار ميگذارد و از اين طريق اطالعات الزم براي ارزيابي سياستمي



 هاي راهبرديشناسي اسناد ملي فناوريروش

  علمي كشور مركز تحقيقات سياست
9  

 

 

 ها نهگذاران نتايج مورد انتظار گزيسازي كه در آن سياستسازي اقتصاد كالن و شبيههاي اقتصادسنجي: مشتمل بر مدلمدل
هاي اقتصادسنجي خرد كه به بررسي عملكرد و وضعيت واحدهاي كنند، مدلهاي سياستي را تحليل و مقايسه ميو انتخاب

وري يك وري نيروي كار، بهرهگيري بهرهوري كه به اندازهگيري بهرهزههاي انداپردازد، و مدلاقتصادي در يك كشور مي
وري در يك منطقه يا كشور (سطح كالن) وري يك بخش صنعتي (سطح مياني) و يا بهرهواحد اقتصادي (سطح خرد)، بهره

 پردازد. مي

 ها در مواقعي كه اطالعات و شواهدروش ارزيابي توسط خبرگان: استفاده از پنل خبرگان و ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي 
يري گيري نيست، تصوها قابل اندازهها از ساير روشها و پروژهكافي وجود ندارد و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي برنامه

 دهد.ها ارائه ميكلي از كيفيت و تاثير اين سياست

اثيرات، الزم است تا تصميم مقتضي در سه مورد انجام اقدام تدافعي، اتخاذ تصميم مقتضي: در پاسخ به نتيجه حاصل از تحليل ت -4
اقدام اصالحي، و يا ارزيابي مجدد فرايند اتخاذ شود. تا زماني نتيجه تحليل تاثيرات انحراف منفي  زيادي را نشان ندهد، تصميم مقتضي 

ود. در شرايطي كه نياز به اصالح در بخشي از سند تدوين هاي گذشته خواهد بمعني پافشاري بر اجراي برنامهانجام اقدام تدافعي، به
شود. در نهايت، زماني كه مفروضات كليدي معناي تنظيم مجدد برخي از اركان سند انجام ميشده احساس شود، اقدامات اصالحي به

ند به ارزيابي مجدد و تدوين دوباره سسياست به وضوح اعتبار خود را از دست بدهد، انجام اقدامات تدافعي و اصالحي مفيد نبوده و بايد 
 پرداخته شود.

  

 


