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Abstract 

STI policies face many challenges in societies 
including ambiguities and uncertainties 
toward the future. To tackle with challenges, 
many instruments are developed. 
Roadmapping as one of these instruments 
initially is used as a planning tool at the firm 
level in technology development, but during 
the last years, national science, technology 
and innovation (STI) policy makers have 
become aware of the potential roadmapping 
offers for strategic technology and innovation 
management and begun applying it in the 
context of STI policy and priority setting in 
this context especially. Recently, to meet the 
need of STI policies, some of roadmap 
features have been strengthened, including: 
holistic (attention to social issues and the 
social context of innovations and policies), 
alternative futures (use of different scenarios 
toward different perspectives), and 
participation and active learning. In this way, 
it has become a powerful instrument of STI 
policy. This paper introduces the 
roadmapping concept history, structure, and 
processes, and designing and implementing 
the STI policies, and finally, lists the STI's 
performance indicators. 
Keywords: Roadmap, Roadmapping, Foresight, 
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  دهیچک
هاي اساسی مواجه است که براي  ي با چالشنوآورگذاري علم، فناوري و  هاي پیش رو، سیاست به دلیل پیچیدگی و گستردگی مسائل اجتماعی و عدم قطعیت

ریزي، در سطح بنگاهی و  نگاري است که ابتدا به عنوان یکی از ابزارهاي برنامه یکی از این ابزارها، ره. مواجهه با آنها، ابزارهاي متعددي توسعه یافته است
هاي  زمان به ابعاد و الیه هاي ساختاري و فرآیندي آن که امکان توجه هم دلیل ویژگی سازمانی به ویژه در حوزه توسعه فناوري به کار گرفته شد اما پس از آن به

هاي مربوط به  تواند چالش نگاشت می ره. هاي دیگر نیز گسترش یافت کند در حوزه مند، مشارکتی و با نگاه به آینده فراهم می مختلف مسئله را در ساختاري زمان
توجه به مسائل اجتماعی و بسترهاي (نگري  هاي کل ي را نشان دهد و امروزه با تقویت ویژگینوآوردر راهبرد و  پیچیدگی، عدم قطعیت و ابهام موجود

و تقویت مشارکت آگاهانه ذینفعان، به ابزار ) هاي مختلف استفاده از سناریوهاي مختلف در مواجهه با آینده(، آیندهنگري )ها ها و سیاست ينوآورفنی -اجتماعی
نگاشت شامل تاریخچه و مفاهیم، ساختار، فرآیندها،  این مقاله، ضمن معرفی ره. ي تبدیل شده استنوآورگذاري علم، فناوري و  اي سیاستتوانمندي بر

ته و ي و ملزومات مرتبط پرداخنوآورهاي علم، فناوري و  نگاري براي طراحی و اجراي سیاست هاي آن به بیان رویکرد ره کارکردها و عوامل موفقیت و کاستی
  .هاي سیاستی ارائه شده است نگاشت ي رهکارآمدهاي ارزیابی  سپس شاخص

  ينوآورگذاري علم، فناوري و  نگاري؛ سیاست نگاري؛ آینده نگاشت؛ ره ره: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Rahmati, F.S., & Attari, M. (2019). Roadmapping: an Instrument for Formulating and Implementing STI 
Policies. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 543-559. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

هاي اجتماعی، اقتصادي و  گذاري ماهیتاً با ابرچالش سیاست
محیط زیستی با ابعاد گسترده و داراي عدم قطعیت باال روبرو 

نفوذ، مواجه ان پیچیدگی، تضاد منافع ذینفعان و صاحب. است
هاي ممکن و مطلوب، متأثر بودن از  اي از آینده بودن با گستره

هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، گستره  عوامل و پیشران
اثرگذاري و نیاز به دقت در آثار و پیامدهاي تصمیمات و 

هاي درهم تنیده و متعامل داخلی و خارجی، موجب  سیاست
ریزان به رویکردها،  مهگذاران و برنا نیاز روزافزون سیاست

                                                 
  Rahmati.st@irost.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

ها  ساختارها و فرآیندهایی شده که توان مقابله با این پیچیدگی
ها هستند  نگاشت از جمله این رویکردها، ره. را داشته باشند

زمان به ابعاد  یافته، توجه هم که به دلیل قالب بصري و ساخت
مختلف تصمیم و نگاه به آینده و دارا بودن فرآیندهاي 

. اند گذاران تبدیل شده ابزار محبوبی براي سیاستمشارکتی، به 
نگاري در زمینه ارتباطات،  مزایاي عملی و سریع ره

گیري و اقدام، طی دهه گذشته این روش را به یک  تصمیم
  ].1[ابزار راهبردي عام تبدیل کرده است 

شان در  هاي سطح سیاستی، در کنار کاربرد وسیع نگاشت ره
ها، براي پشتیبانی اجراي  تتگرانه سیاس طراحی آینده
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نگاري با در  در ره]. 2[شوند  نیز استفاده می STIراهبردهاي 
ریزي مبتنی بر زمان  نظر داشتن اهداف مطلوب آینده، برنامه

یک  ،نگاشت قالب بصري و به هم فشرده ره. شود انجام می
اي از نظام مورد بررسی فراهم و  صفحه دید سطح باال و تک
اندازهاي پشتیبان  اع در خصوص چشمموجب ایجاد اجم

ها را  ها و تنش ها، ریسک تصمیمات راهبردي شده و چالش
 نگاشت فرآیند تدوین رهمعموالً ]. 4و3[کند  شناسایی می
 يریادگی تجربه کی ،یاجتماع تعامل يسازوکارها دربردارنده

 نگاشت ره نیتدو در کنندگان مشارکت يبرا یارتباط ابزار و
و این موضوع نیز یکی از دالیل محبوبیت و  ]5[بوده 
  .نگاشت در کمک به اجراي سیاست است ي رهکارآمد

نگاري، بیشتر در سطح  ره مرسومهاي  قابل ذکر است که روش
و الزم است براي  1اند بنگاه و سازمان به کارگرفته شده

مواجهه با مسائل پیچیده، چندوجهی و داراي عدم قطعیت 
این ارتقاء، مستلزم تقویت . بود یابندبه STIحوزه سیاست 

 يبسترها و یاجتماع مسائل بهتوجه (نگري  هاي کل ویژگی
 يوهایسنار از استفاده(گري ن آینده ،)ها ينوآور یفن-یاجتماع
یادگیري  تقویت و )مختلفهاي  ندهیآ ابدر مواجهه  مختلف

. نگاشت است هاي تدوین ره پذیري روش آگاهانه و مشارکت
نگاشت شامل تاریخچه و  در این مقاله، ضمن معرفی ره

مفاهیم، ساختار، فرآیندها، کارکردها و عوامل موفقیت و 
نگاري براي طراحی و اجراي  هاي آن، رویکرد ره کاستی
و ملزومات آن بیان شده و سپس  STIهاي  سیاست
هاي سیاستی  نگاشت ي رهکارآمدایی براي ارزیابی ه شاخص
 نگاشت ره يمورد نمونه یبررس تینها در. شود ارائه می

 نگاشت رهیک  آن در که یعیطب منابع کپارچهی تیریمد
  .شد خواهد گذاشته بحث به شده اجرا و یطراح ،یاستیس
  
  نگاشت چیست؟ ره -2
  تاریخچه و مفاهیم 1- 2

نگاشت، مبتنی  گیري رویکرد تدوین ره به لحاظ تاریخی، شکل
                                                 

شکل گیري پیشینه مدون رویکرد  اصلیبه دلیل آنکه توسعه فناوري، خاستگاه  -1
نگاشت فناوري مورد مطالعه پژوهشـگران قـرار    نگاري است، لذا عموماً به نام ره ره

نگاشـت   هـا و نکـات زیـادي در پیشـینه ره     گرفته، هرچند ساختارها، دسـتورالعمل 
هـاي مـدیریت و سیاسـت     فناوري پیشنهاد شده که قابل اسـتفاده در سـایر حـوزه   

نگاشت مگر در مـواردي کـه بـه     ر این مقاله از واژه عمومی رهد. گذاري نیز هست
 .کند، استفاده شده است طور مشخص به توسعه فناوري در بنگاه اشاره می

اولین رویداد، تعریف دو پروژه مطالعاتی : بر دو جریان است
ي در امریکاست که به شکل نوآورمسیر  مورددر  1960دهه 

موازي در وزارت دفاع و بنیاد ملی علوم آمریکا شکل گرفتند 
میان اکتشافات ، دنبال کردن تعامالت و تبادالت هاو هدف آن

هاي فنی بود که منجر به دستاورهاي آن زمان  ينوآورعلمی با 
ها به این امید طراحی شد که مشخص  این پروژه. شده بود

هایی که اتفاق افتاده بودند  افزایی شود تحقیقات بنیادین و هم
دهند و چگونه به  چگونه رخ می -  غیرمترقبه یا عمدي –

هاي فنی و تسلیحاتی براي  هاي برتر آن زمان و سامانه فناوري
این مسئله در . ]6[کنند  دستیابی به موفقیت کمک می

خواستند بدانند مسیر  هاي بزرگ نیز وجود داشت که می بنگاه
ها، کاربردها و بازار چگونه  پیشرفت تحقیقات پایه، فناوري

  .افزایی طی کنند توانند مسیري منجر به هم می بوده و چطور
ریزي  در برنامه 2"پرت"جریان دوم تاریخی، ظهور تکنیک 

هاي یک مسیر براي رسیدن به هدف را  نمودار پرت، گام. بود
هاي  در این نمودار امکان نمایش مسیر. داد نمایش می

جایگزین وجود داشت و از همین رو، مسیرهاي بحرانی نیز 
توسعه این تکنیک از یک طرف، و . ]6[شد  می شناسایی

افزایی میان تحقیقات و محصول و بازار و  توسعه بینش هم
که  نگاري شد تالقی این دو جریان، موجب اقبال به رویکرد ره

راستاسازي فناوري  براي پشتیبانی از هم 1970از اواسط دهه 
 پس از آن. ]1[شد هاي راهبردي محصول استفاده می با طرح

، 80به دنبال استفاده موتوروال از این ابزار در اواسط دهه 
به استفاده  دیگر تحقیقاتیهاي  سازمان وها  شرکت از بسیاري

و به مرور  ]7[روي آوردند  فناوري نگاشت تدوین ره از
نگاري به اصطالحی رایج،  نگاشت و ره استفاده از عبارت ره

حوزه  نهادهايهاي دولتی و  ها، سازمان در شرکت ویژهبه
  ].8[شد  بدلو فناوري علم

نگاشت  از آن زمان به بعد و با گسترش استفاده از این ابزار، ره
ي، نوآوربراي پشتیبانی از  یکپارچه کننده يابزار به عنوان

مورد  ها در سطوح بنگاهی، بخشی و ملی راهبردها و سیاست
 3نیگالو رابرتنگاشت،  در تعریف ره .استفاده قرار گرفت

نده یآ به گسترده ینگاه نگاشت، ره": ]5[پیشنهاد داد 
 یجمع تصور و دانش از که است منتخب یقاتیتحق هاي حوزه

                                                 
2- Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
3- Robert Galvin 
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 لیتشک نهیزم آن در رییتغهاي  شرانیپ نیتر روشن درباره
 دهند می یآگاه اندازها چشم مورد درها  نگاشت ره.. …شود می
 ؛کنند می جذب یدولت و یخصوص بخش از را منابع و

 نظارت کارها شرفتیپ بر و نموده بیترغ راها  یابیارز
نگاشت را به مثابه  ره ،1پروژه هزاره پژوهشگران ".کنند می

کند چگونه باید  ند که تشریح میندا نقشه راه یک بزرگراه می
این نقشه بزرگراه، . از یک نقطه آغاز کرد و به مقصد رسید

هاي مورد نیاز را  هاي جاده را نشان داده و گام بندي بخش
گر است که ن نگاشت یک نگاه آینده ره. دده می شرح

مسیرهایی را که براي رسیدن به اهداف باید دنبال شود، 
گري ن در واقع ابزاري مبتنی بر آینده و ]6[ کند بینی می پیش

است که اهداف، موانع و رهبردهاي ضروري براي دستیابی به 
ها را براي تسهیل  و اولویت ]9[انداز را فراهم کرده  چشم
به تعبیر . ]10[ کندگذاري تعیین می گیري و سیاست تصمیم
ریزي و  نگاشت، تکنیکی براي پشتیبانی، برنامه ره 2فال

ت مخصوصاً براي کشف و ارتباط پویایی روابط مدیریت اس
فرآیند ]. 11[میان منابع، اهداف و محیط در حال تغییر 

 :نگاري مستلزم توجه بر دو بعد ساختار و فرآیند است ره
نگاشت است و منظور از فرآیند،  ساختار، چارچوب بصري ره

هاي ترسیم آن  چگونگی دستیابی به اطالعات مورد نیاز و گام
  ].5[است 

  ساختار 2- 2
نگاشت، بر مبناي اطالعات تولید شده طی فرآیندها  ساختار ره
ها معموالً داراي دو بعد زمان و  نگاشت ره. گیرد شکل می

محور افقی نشان دهنده بعد زمان است که بر : ها هستند الیه
ها را با زمان آغاز و پایان  الیهترتیب، تنوع و تکامل مبناي آن، 

ها و به تبع  شود تا موجب کنترل برنامه داده میهریک نشان 
این محور، یعنی افق . آن، امکان پذیري مدیریت اهداف شود

عد الیه. انداز وابسته است زمانی به چشم ها را  محور عمودي، ب
هاي حاکم بین سطوح  روابط و برنامهدهد که در آن  نمایش می

ل سه الیه معموالً شام و شود داده میدریک زمان خاص نشان 
  :اصلی است

ها و روندهاي کلیدي است  باالترین الیه مربوط به پیشران -
نگاشت حاکم بوده و بر آن اثر  که بر اهداف یا مسیر کلی ره

                                                 
1- Millennium Project  
2- Robert Phaal 

نگاشت فناوري این الیه شامل بازارهاي  در ره. گذارند می
هاي مشتریان و  هاي صنعتی، دیدگاه خارجی، روندها و پیشران

محیطی و امثال آن است اما در هاي  رقبا، محدودیت
هاي اجتماعی،  هاي سیاستی، این الیه شامل پیشران نگاشت ره

  .اقتصادي و محیط زیستی است
گویی به  الیه زیرین به منابعی اشاره دارد که براي پاسخ -

هاي مشخص شده در الیه باالیی  ها و پیشران روندها و محرك
ها را  ها و ضعف بلیتها و قا نیاز است و انواع منابع، دارایی

هاي  نگاشت فناوري شامل دارایی این الیه در ره. گیرد دربرمی
ها  مهارتها و شایستگیتجهیزات، سرمایه مورد نیاز، سازمانی، 

هاي فناورانه  حل راه ،3ها نگاشت سیاستی، کنام بوده و در ره
هاي یک مجموعه  ها و دیگر انواع دارایی ينوآورموجود، 

 .کند هاي باالیی را تصویر می یهبراي پاسخ به ال

گیرد که الزم است با  هایی را در بر می الیه میانی فعالیت -
استفاده از منابع در دسترس سازمان، براي پاسخ به روندها و 

انداز و هدف نهایی  ها و به منظور رسیدن به چشم پیشران
این الیه در واقع، محل تالقی الیه زیرین و . انجام شود

دربرگیرنده  ، وبودههاي مشخص شده در الیه باالیی  پیشران
هایی عینی و ملموس است که ورودي آنها همان منابع  فرآیند

هایی است  در دسترس سازمان است و خروجی آنها فعالیت
ها در  این فعالیت. را پاسخ دهند توانند اهداف الیه باال میکه 
هاي مورد نیاز،  نگاشت فناوري ممکن است شامل فناوري ره

نگاشت سیاستی شامل  ر رهمحصوالت و بازارها بوده و د
اي یا بخشی  ها و ابزارهاي سیاستی ملی و منطقه سیاست
بر ورودي خود اعمال ها  فرآیندپردازشی که این . باشند
کنند تا خروجی مطلوب حاصل شود، گاه از جنس ترکیب  می

هاي  اعم از فناوري(هاي موجود  سازي داشتهو یکپارچه
هاي  با فناوري) موجود هاي سیاستی موجود، ابزارها و بسته

هاي سیاستی جدید است و گاه از  نوظهور یا ابزارها و بسته
  .ها جنس ایجاد تحول در داشته

نگاشت فناوري که قابل استفاده در انواع  ره عمومی تصویر
دلیل  .نمایش داده شده است 1هاست، در شکل  نگاشت ره

وانند ها چندالیه هستند این است که بت نگاشت اینکه اغلب ره
ها و  ها و پاسخ حل زمان به منابع، راه نگاهی کلی و هم

. ها داشته و یکپارچگی میان این اجزاء را نمایش دهند پیشران

                                                 
3- Niches  



  فناوري 

نگاشت شامل دو جزء اصلی  به صورت کلی تدوین ره
در حالت کلی، . ها و فرآیندهاي ضمن آن است

  :نگاري شامل سه گام اصلی است
سازي مقدمات تدوین  هاي پیشینی شامل آماده

  ها، تعیین قلمرو و محدوده پروژه؛ تیمنگاشت، تشکیل 
ها،  نگاشت شامل شناسایی محیط بیرونی، پیشران

انداز مورد  هاي الزم براي تحقق چشم منابع و تعریف فعالیت
 .نگاشت؛ نظر و در نهایت تصویر کردن اطالعات در قالب ره

سازي و نیز بازنگري  هاي پیاده تمهیدات پسینی، که برنامه
 .کند پایش را مشخص می

ها طی  هایی که به منظور تحقق این گام فرآیندها و روش
اما در یک چارچوب کلی . توانند متنوع باشند

نگاري با تکیه بر مستندات و اطالعات 
شده آغاز شده و در میانه راه با خالقیت  بندي

بندي خبرگان و  این جمعشود و در انتها، 
مند و مهندسی شده را در   متخصصان است که تصویري نظام
در طی فرآیندهاي ذکر . کند اي تصویري ارایه می

هاي رایج  شده و متناسب با آن تعداد زیادي از روش
، پنل اختراعاتریزي مانند، دلفی، تحلیل  نگاري و برنامه

حلیل اثرات متقابل، تحلیل روند، خبرگان، سناریونویسی، ت
. شود تحلیل متوالی فناوري و مانند آن به کار گرفته می

  
  ]1[شده 

فناوري  و هاي علم ابزار طراحی و اجراي سیاست: نگاشت ره

546  

نگاشت در  هاي ره ها و زیرالیه
هاي زیربنایی سیستم را  شود، مهم است و جنبه

چرایی، چه  سؤالبه سه  ها این الیه
  ].13و1[دهند 

نگاشت از حیث قالب و  قابل ذکر است که انواع دیگري از ره
هدف نیز وجود دارد که به تناسب ماهیت و میزان پیچیدگی 

هاي  از جمله انواع قالب. گیرند
اي، جدولی،  الیه، میله هاي تک نگاشت
نگاشت  رهمثالً . 1اي اشاره کرد متنی، مبتنی بر گراف و شبکه

هاي اصلی و  داراي بعد زمان نیست و تنها فعالیت
نوع ارتباطات متقابل آنها را براي دستیابی به هدف مورد نظر 

هایی که  نگاشت جدولی براي موقعیت
ها را در  را به آسانی کمی کرد یا فعالیت
  .بندي نمود مناسب است

نگاشت، عموماً به اندازه خروجی آن اهمیت 
ضمن تعامالت و  این اهمیت به دلیل دانش تولیدشده

. گفتگوها و نیز ایجاد همگرایی میان ذینفعان و بازیگران است

                                        
 گرانید و فال به دیتوان یماز حیث قالب  نگاشت

به صورت کلی تدوین ره
ها و فرآیندهاي ضمن آن است روش
نگاري شامل سه گام اصلی است ره
هاي پیشینی شامل آماده فعالیت ?
نگاشت، تشکیل  ره
نگاشت شامل شناسایی محیط بیرونی، پیشران ترسیم ره ?

منابع و تعریف فعالیت
نظر و در نهایت تصویر کردن اطالعات در قالب ره

تمهیدات پسینی، که برنامه ?
پایش را مشخص میو 

فرآیندها و روش
توانند متنوع باشند شوند می می
نگاري با تکیه بر مستندات و اطالعات  توان گفت ره می

بندي طبقهموجود و 
شود و در انتها،  آمیخته می

متخصصان است که تصویري نظام
اي تصویري ارایه می  قالب نقشه

شده و متناسب با آن تعداد زیادي از روش
نگاري و برنامه آینده

خبرگان، سناریونویسی، ت
تحلیل متوالی فناوري و مانند آن به کار گرفته می

شده  نگاشت فناوري تدوین چارچوب عمومی ره) 1 شکل

 ساختاري که براي تبیین الیه
شود، مهم است و جنبه نظر گرفته می
این الیه]. 12[کند  منعکس می

دهند  چیزي و چگونگی پاسخ می
قابل ذکر است که انواع دیگري از ره

هدف نیز وجود دارد که به تناسب ماهیت و میزان پیچیدگی 
گیرند مسئله مورد استفاده قرار می

نگاشت توان به ره نگاشت، می ره
متنی، مبتنی بر گراف و شبکه

داراي بعد زمان نیست و تنها فعالیتاي،  شبکه
نوع ارتباطات متقابل آنها را براي دستیابی به هدف مورد نظر 

نگاشت جدولی براي موقعیت کند و یا ره تصویر می
را به آسانی کمی کرد یا فعالیت عملکردبتوان 
بندي نمود مناسب است هاي زمانی خاصی دسته دوره

  ها فرآیندها و روش 3- 2
نگاشت، عموماً به اندازه خروجی آن اهمیت  فرآیند ترسیم ره

این اهمیت به دلیل دانش تولیدشده. دارد
گفتگوها و نیز ایجاد همگرایی میان ذینفعان و بازیگران است

                                                 
نگاشت ره انواع با شتریی ییآشنا يبرا -1
  .دیکن مراجعه ]1[



  ينوآورنامه جامع سیاست علم، فناوري و 

 یخارج عوامل ،یطیمح شیپو. افتی دست
 را رو شِیپ يها سکیر از یستیل و قاتیتحق
 توانند یم قبل مراحل يها يورود عنوان به که
 مطالعه از توان یم مرحله نیا در. رندیگ قرار
 یپژوه ندهیآ مراکز يها لیتحل شامل که گرفت

 و آمار و ،)راهبردها ،ها بینی پیش ،ها برنامه( 
 نیا يها تیفعال انجام يبرا. است معتبر
  .شود یم هیتوص خبرگان از هیاول یگروه
 مرحله نیا. شود یم هیته ها هیال يمحتوا سوم
 به آن، یط بتوان دیبا و است خبرگان نظر
 توسط امر نیا. افتی دست متخصصان نی

 همچون یمختلف يها گروه با یتخصص
 مختلف يها حوزه متخصصان و ها هیاتحاد 
 گلوله روش لهیوس به کارشناسان ستیل. 
 دیبا خود حوزه در کی هر تخصص و ابد
 يبرا یتخصص يها پنل ،ها مصاحبه انجام از
 همه نیب یهماهنگ با مربوطه يها روش ج

از  تواند یم زین مرحله نیا یبخش اعتبار. شود
  .ردیگ صورت یالملل نیب خبرگان
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به ابعاد  2شکل به شرح  ]14
هاي به کار گرفته شده در تدوین 

پنج مرحله عمومی  که بر این اساس،

 نیا در که است ينگار ره ینیش
 فیتعر موضوع یاصل يها تی
 و ذینفعان حاتیترج شیمایپ

 یدلف رینظ ییها روش از استفاده
 فیتعر يبرا یمناسب يها روش 

 قاتیتحق یاصل يریگ جهت. باشند
  .شوند یم نییتع ها

 مراحل يبرا يدیکل اطالعات 
 و ها داده توان یم يا کتابخانه
 ندهیآ ریمس انداز چشم ییشناسا

. داد قرار لیتحل و هیتجز مورد 
 هیاول اطالعات خاص، يفناور ک
 از طریق بررسی مراجع ندهیآ محصوالت
 یشناخت کتاب لیتحل همچون 
 يها ينوآور ندهیآ و خبرگان ن

                                        
1- Konstantin Vishnevskiy 

دست نظر مورد حوزه
تحق حوزه بر مؤثر
که کند یم ییشناسا
قرار استفاده مورد
گرفت بهره یقیتطب

 یمل اسناد معتبر،
معتبر مراکز اطالعات
گروه جادیا مرحله،
سوم مرحله در ¹

نظر بر یمبتن عمدتا
یا "یضمن دانش"

تخصص يها مصاحبه
 ،یدولت ندگانینما

. ردیگ یم صورت
ابدی یم توسعه یبرف

از پس. شود محرز
جینتا کردن یینها

شود یم انجام ذینفعان
خبرگان با مصاحبه راه

  ]14[ها  ها و روش فرآیندنگاري،  رویکرد ره) 2 شکل

سادات رحمتی فاطمه

14[و همکاران  1ویشنوسکی
هاي به کار گرفته شده در تدوین  مختلف فرآیندها و روش

که بر این اساس، اند نگاشت اشاره کرده ره
  :نگاري به شرح زیر است ره
شیپ تیفعال مرحله، نینخست ·

یاولو و پروژه قلمرو مرحله،
پ قیطر از ازهاین .شوند یم

استفاده. شود یم ییشناسا کارشناسان
 توانند یم منابع، مطالعه زین و

باشند نگاشت ره نهیزم و موضوع
 کارگاه عموماً در ها، پژوهش و
 يآور جمع دوم، مرحله ¸
کتابخانه مطالعات با. است يبعد

شناسا يبرا ازین مورد اطالعات
 راآنها  ملزومات و ها استیس
کی يبرا نگاشت ره نیتدو در

محصوالت و ها يفناور درباره
 ییابزارها با. دشو یم فراهم

نیبرتر از یفهرست به توان یم
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º انیم ارتباط يبرقرار ینوع به توان یم را چهارم مرحله 
 جمع اطالعات یتمام مرحله نیا در. گرفت نظر در ها هیال
 نیتدو متخصصان کمک با قبل مراحل در شده يآور
 لیتحل و هیتجز. ردیگ یم قرار یبررس مورد نگاشت ره

SWOT یاصل يها تیمحدود و ها تیقابل دادن نشان يبرا 
 نیتر جذاب گرفتن نظر در با 1نگري پس. شود یم انجام
 در را آن به دنیرس يبرا یمتوال ماتیتصم نده،یآ انداز چشم
 و سازها یشگفت ییشناسا. کند یم نییتع مختلف يوهایسنار

 و يراهبرد اسناد لیتحل و هیتجز با 2فیضع يها نشانک
 ییشناسا يبرا یفرصتو  شود یم انجام ها روزنامه و مقاالت
 داشته وقوع يبرا یپائین احتمال که کند یم فراهم یبحران نقاط
 است الزم آن از پس. کنند یم جادیا ییباال اریبس اثرات اما

 زینآنها  بالقوه اثرات و شده بینی پیش ذینفعان یاحتمال واکنش
. شود شنهادیپآنها  با مواجهه يبرا یاقدامات سپس و ییشناسا
 و انجام چهارم مرحله در يدیکل عوامل متقابل اثرات لیتحل
 ماتیتصم اثرات از يبرآورد ذینفعان لیتحل و هیتجز
 طول در. کند یم فراهم راآنها  تیفعال و رفتار بر نگاشت ره
 .شود یم استفاده فعال صورت به 3يزیانگ ذهن از مراحل نیا

 اهداف، به یابیدست يبرا لیبد يرهایمس پنجم، مرحله در «
 يها کارگاه شامل مرحله نیا. رندیگ یم قرار بحث مورد
 در ممکن يوهایسنار درباره بحث آن هدف که است یآموزش

 ویسنار. است انداز چشم بر تأکید با مراحل توسعه خصوص
 نسخه. شود یم استفاده ندهیآ درمورد نانیاطم عدم کاهش يبرا

 با سپس و شده نیتدو مرحله نیا در نگاشت ره یمقدمات
 به( هستند نگاشت ره از متأثر که یکسان از یعیوس فیط

 ندگانینما کارشناسان، شامل) نگاشت ره موضوع تناسب
 يها گروه گرید و شهروندان وکارها، کسب ندگانینما ،یدولت
 .شود یم انجام یتعامل يگفتگوها ذینفع

نگاشت را  مراحل پنجگانه مذکور، فرآیندهاي درونی ترسیم ره
ي بردار بهرهنگاري قابل  کنند که براي هر نوع ره تببین می

نگاري فناوري  با تکیه بر این مراحل، در حوزه ره. است
ها پیشنهاد  براي ترسیم الیه 4سریع- رویکردي موسوم به شروع

                                                 
1- Backcasting 
2- Wild Cards and Weak Signals (WiWe) 
3- Brain Storming  

پیشنهاد  )Fast-Start(سریع-براي شروع S-Planو  T-Planدو رویکرد اصلی  -4
هاي راهبـردي کلـی    بر چالش S-Plan. هاي اندکی با یکدیگر دارند شده که تفاوت

ایـن فرآینـد   . وکار، همکاري، بخش و سیاست متمرکز است، نوعاً در سطوح کسب

، محصول، فناوري شده که در آن چهار کارگاه مجزا براي بازار
هاي  در کارگاه بازار، مجموعه: شوند و ترسیم، تشکیل می

هاي آینده  ها و جذابیت شده از نیازمندي بندي اولویت
شود چه  شوند و ضمنا مشخص می وکار ارائه می کسب
در کارگاه . هایی از بازار باید مورد هدف قرار گیرد بخش

هاي  جذابیتمحصول، ارتباط میان ابعاد عملکرد محصول و 
بازار هدف مشخص شده و ارزیابی محصول در زمان آینده و 

کارگاه فناوري . شود نیز تعیین برنامه تکامل محصول انجام می
هایی است که  فناوري بندي اولویتبا هدف شناسایی و 

هاي مورد نظر براي بهبود در کارایی محصوالت را  ویژگی
شود  نگاشت ترسیم می کارگاه آخر که در آن ره. کند فراهم می

هاي  هاي اقدامی است که براي توسعه فناوري شناسایی برنامه
در این کارگاه ارتباط . مشخص شده در کارگاه سوم الزمند

شود و همه اطالعات مفیدي  برقرار مینگاشت  هاي ره بین الیه
اي  نگاشت به دست آمده، به گونه که در طول فرآیند ترسیم ره

قابل فهم در قالب نموداري بر محور زمان نمایش داده 
  ].5[شود  می
  کارکردها 4- 2

تواند می ،هاي ذینفع با توجه به ترکیب گروه رينگا اهداف ره
 وتوسعه تحقیقنظارت بر واحدهاي . متفاوت باشند

، تسهیل هماهنگی عملکردهاي گوناگون شرکتی درون
ها از جمله این اهداف هستند  بازیگران نظام، هماهنگی فعالیت

اهداف ابزاري براي پیوند میان نگاشت  رهاما در نهایت  ]15[
که آن اهداف را از مسیري است  ،مدت و بلندمدت کوتاه

 مقایسه در ها نگاشت ره مشخصه ویژگی]. 16[ کنند محقق می
 ي،نوآورو راهبرد پشتیبانی براي موجود رویکردهاي سایر با

 يرنگاریتصو ابزار ،نگاشت ره درواقع. است آن گرافیکی قالب
 ای يشنهادیپ یپژوهش يها برنامه انیم روابط که است یمهم

 شکل را ازهاین و الزم، يتوانمند توسعه، يها برنامه موجود،
 افراد انیم مباحثه يبرا را یفرصت نگاشت رهتدوین . دهد می
 محققان و دارند وکار کسب قصد که یدولت و یصنعت ،یعلم

                                                                            
آورد تا  روزه گردهم می 2-1هاي بزرگی از ذینفعان مختلف را در یک کارگاه  گروه

ي وپـژوهش را  نوآوردي کنند، راهبردهاي بن مباحث راهبردي را جستجو و اولویت
بـر   T-Plan. توسعه داده و همراستا سازند و در مورد مسیر آینده به توافـق برسـند  

هـاي داراي انـدازه متوسـط از     فناوري متمرکز است و گـروه  یا نگاري محصول ره
ي نـوآور آورد تا یک  اي را در یک کارگاه نیم روزه گرد هم می ذینفعان میان وظیفه

  .]1[ ریزي کنند را جستجو و برنامه انیصول بنمح
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 دایپ يورافن توسعه يبرا را یمنطق يها راه تا کند یم فراهم
  ].1[ کنند

نگاري جایی بکار رفته که این  در عین حال، در تمام موارد، ره
  :اند سه ویژگی وجود داشته

هاي مورد بحث، بزرگ و درجۀ پیچیدگی  سامانهمقیاس ) الف
  .است  آنها باال بوده

هاي مربوط  تصمیمات راهبردي مورد نظر با عدم قطعیت) ب
  .اند به آینده به طور اساسی درگیر بوده

ها  سازي، حمایت و استفاده از این سامانه در تدوین، پیاده) پ
ي ارتباطی ها اند که منجر به چالش دخیل بوده متعدديذینفعان 
هاي متفاوت  ها و انگیزه فرض به دلیل نظرات، پیش. شده است

افراد درگیر، این موضوع منشاء ابهامات بالقوة بسیاري 
  .گردد می
هاي مربوط به پیچیدگی، عدم  نگاشت باید بتواند چالش ره

. ي را نشان دهدنوآورقطعیت و ابهام موجود در راهبرد و 
هاي مسیر که داراي جزئیات  اطلسها را نباید مشابه  نگاشت ره

نگاشت، حالت نقشه ساده  کامل هستند در نظر گرفت، بلکه ره
یاب براي حرکت رو به  اي را دارد که مانند یک جهت و کلی

امروز اتخاذ  جلو عمل کرده و از تصمیمات راهبردي که باید
نگاري آن است که بر  کارکرد اصلی ره. دهد شوند، خبر می

محیط رقابتی (د نسبت به آینده راهبردي اساس درك موجو
و به کمک ) ها و تهدیدها مانند فرصت(و شرایط کلیدي ) آتی

که با روشن شدن رویدادها به (نگاشت  ماهیت راهبرانه ره
در مورد اقدامات و تصمیماتی که ) شود روز می تدریج، به

سازمان را در مسیري به سمت وضعیت مطلوب آینده سوق 
  ].1[مشترك و وفاق ایجاد نماید دهند، فهم  می
   عوامل موفقیت و کاستی 5- 2

نگاشت، به سابقه سازمان یا  واقعیت آن است که اعتبار هر ره
. هاي آن برمی گردد ها و ظرفیت نهاد مجري و قابلیت

نگاشت بسیار حیاتی  و شایستگی گروه تدوین ره توانمندي
 نکهیا از نظر صرف(نگاشت  هاي ره یکی از ویژگی ]5[است 
این است که جدا ) ی باشداستیس ای، فناوري یصنعتنگاشت  ره

 به شده پردازش اطالعاتنگاشت،  از گروه اصلی تدوین ره
اجراي  سازمان به اغلب کهمتکی است  دانش کسانی به شدت
 و هیتجز و يآور جمع ن،یا بر عالوه. ستندین متعلق نگاشت ره
 ست،ین یکاف نگاشت ره براي تدوین به تنهایی دانش لیتحل

این . کند می میان نقش مهمی ایفادر این  یضمن دانش بلکه
 صاحبان دانش تیصالح و تجارب براساس دانش ضمنی

 پس .]17[شکل گرفته است  دهیچیپ طیشرا درك يبرا
تدوین هر  کار در آنها مشارکت و دانشاین  صاحبان ییشناسا
بر آن باید در  غلبهه براي ک است یمهم چالش نگاشت نوع ره

به دلیل . نگاري تمهیدات الزم اندیشیده شود فرآیند ره
، استفاده ]18[پیچیدگی مسائل و نیاز به دانش عمیق خبرگان 

از بیشترین تعداد کارشناسان موجود امري ضروري است و در 
نگاشت یه یک نماي تصویري  صورت انجام نشدن این کار، ره

وه بر این الزم است تعهد عال]. 6[شود  عادي تبدیل می
مدیران ارشد سازمان یا دولت، در باالترین سطح براي تدوین 

نگاشت جلب شده باشد تا ضریب تحقق پذیري  و اجراي ره
  ].19و5[نگاشت باال رود  ره

این است که بسیاري از  ،یک موضوع مهم و قابل توجه
نگاري  شوند، در حالی که ره ها تنها یک بار انجام می نگاشت ره

باید ساختاري براي یادگیري درباره گذار به وضعیت مطلوب 
روزرسانی و  فراهم کند و به این منظور باید تا حد ممکن، به

به عبارت دیگر، . نگاشت را نهادینه کنند ارزیابی مستمر ره
نگاري به صورتی  باید اجازه بدهند که فرآیند ره ها نگاشت ره

یادگیرنده و بازتاب دهنده از طریق آرایش نهادي موجود، 
ضمن اینکه تعهد مدیران ارشد نیز باید در ]. 20[انجام شود 

نگاشت به صورت راهبردي و  جهت فرآیند تدوین ره
بلندمدت باشد، نه به شکل یک رویدادي که فقط یک مرتبه 

نظام پایش و ، الزم است عالوه بر این. ]5[پذیرد  انجام می
  .نگاشت دیده شود ریزي ره در فرآیندهاي برنامه ]21[ارزیابی 

نگاشت،  هاي ره با وجود تنوع در رویکردها، ساختارها و قالب
نگاشت فناوري کالسیک براي پاسخگویی به مسائل سطح  ره

غم نخست آنکه علیر: هایی است داراي کاستی STIسیاست 
 مشارکت يجا عموماً بهها  نگاشت رهبر بعد مشارکتی،  تأکید

همه درست است که . هستند رانیمد تیذهن حاصل گسترده،
 یمشارکت یا یفرآیند مشورت یشامل نوع يهاي راهبرد نقشه

به نظر  حال ینبا ا هستند؛ اما شود می یديکل ینفعانکه شامل ذ
اطمینان از وجود مشارکت بدون ها  فعالیت یرسد برخ می

در واقع عموماً در این ]. 20[شوند  بازیگران کلیدي انجام می
براي تحقق . اجرا نه و بوده ریزي برنامه بر شتریب تمرکزروش، 
هاي مختلف  ها الزم است فرآیندهاي جلب تعهد گروه برنامه
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  .ریزي شود و ایجاد اجماع میان آنها با دقت باالیی برنامه
با مفروض گرفتن یک آینده  نگاشت ره ینکه درا نکته بعد

گیرد، در حالی که  ریزي صورت می محتوم یا مطلوب، برنامه
هاي بدیل  هاي آینده، الزم است آینده با توجه به عدم قطعیت

ریزان قرار گرفته و به تبع  گذاران و برنامه مورد توجه سیاست
  .نگاشت نیز متبلور شود آن، در ره

نگاشت  نگاشت این است که ره صوص رهسومین مالحظه درخ
مخصوصاً در سطح صنعتی و ملی، براي اینکه در حل مسائل 

هاي اساسی مورد استفاده قرار گیرد، باید با در نظر  و چالش
  .داشتن عوامل اجتماعی و اقتصادي و سیاستی طراحی شود

 يبرا نگاري ره که یارزش به توجه وبا توجه به نکات مذکور 
و  گاهیارتقاء جا يبرا دارد یطراح مرحله در يگذار سیاست
شکل سنتی و بنگاهی  در یراتییتغ دیبا ،از آن کارآمداستفاده 

 ،يگرن آینده" عوامل شدن اضافه با راتییتغ نیا. دهد رخ آن
آنچه  .دهد می رخ "ذینفعان مشارکت چرخه اصالح و ينگر کل

که در بخش بعدي این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تشریح 
  .است STIنگاشت سیاستی  این سه ویژگی در تدوین ره

  
نگاشت براي طراحی و اجراي  رویکرد تدوین ره -3

  ينوآورعلم، فناوري و سیاست 
نگاشت سیاستی با ساختار و فرآیندي مشابه آنچه که در  ره
فرآیندهاي . شود تدوین مینگاشت عمومی وجود دارد  ره

نگاشت و تمهیدات اجرایی  سازي و ترسیم ره اصلی آماده
تنها . سازي و نظارت بر آن در این رویکرد نیز قابل اجراست
ها و  به دلیل گستره وسیع آن و تفاوت در ماهیت ورودي

نگاشت، مستلزم اقتضائات  هاي ره تشکیل دهنده الیه ياجزا
ور در اینجا مدلی عمومی براي به همین منظ. متفاوتی است
این مدل با عنوان . شود نگاشت سیاستی معرفی می تدوین ره

 1توسط کارایانیس STIگذاري  نگاشت هوشمند در سیاست ره
پیشنهاد شده و در آن با هدف عملیاتی کردن  ]17[و دیگران 

نگاشت و برطرف کردن مشکالت واقعی ناشی از مشارکت  ره
هاي  اي از فعالیت ب بندي عمومی و اولیهذینفعان و اجرا، ترکی

نگاشت هوشمند  مدل ره. نگاري ارائه شده است الزم براي ره
گري است و ن نگري و آینده هاي مهمی براي کل داراي ظرفیت

براي حل مسئله مشارکت ذینفعان از مفهوم یادگیري آگاهانه 
                                                 
1- Elias Carayannis 

نگاشت سیاستی  ابتدا فرآیند عمومی ره. استفاده کرده است
شود  شود و در بخش دوم تالش می ی بر این مدل ارائه میمبتن

تگري که در این  نگري و آینده هاي یادگیرنده بودن، کل ویژگی
  .مدل وجود دارد تقویت شود

 STIنگاشت سیاست  فرآیند عمومی تدوین ره 1- 3

بر استفاده از ابزارهاي  تأکیدبا  STIنگاشت سیاست  ره
سیاستی و آمیخته سیاستی، مشتمل بر دو بخش طراحی 
سیاست و ارزیابی و اجرا طراحی شده که هر یک به تنهایی و 

  .برداري هستند یا به صورت ترکیبی، قابل بهره
هاي موجود  ، ابتدا سیاست)3قسمت باالي شکل (در گام اول 

ی وابستگی متقابل در این بررس. شوند شناسایی و بررسی می
ها بررسی شده و سپس تحلیل اقدامات سیاستی  سیاست

پس از . گیرد هاي قانونی الزم انجام می تکمیلی و چارچوب
پژوهی انجام شده و آینده  ها، آینده آن با هدف توسعه سیاست

گام بعدي تحلیل شکاف میان وضع . گردد مطلوب ترسیم می
هاي  تدوین اولویت این کار به. موجود و وضع بایسته است
هاي  قبل از آغاز فعالیت .کند اقدامات سیاستی کمک می

عملیاتی، تجزیه و تحلیل ذینفعان به منظور اطمینان از 
اي  به طور معمول طیف گسترده. همگرایی در اجرا الزم است

گذاران  از سهامداران شامل جامعه علمی، صنعتی، سیاست
غیر دولتی و بدنه  هاي اي، سازمان سطح ملی و سطح منطقه

هاي چندملیتی  جامعه و نیز ذینفعان دیگر کشورها و سازمان
به دلیل تعارض منافع . باید در این تحلیل در نظر گرفته شوند

هاي مختلف، تجزیه و تحلیل  احتمالی میان بازیگران و سازمان
نگاشت هستند  اتی که بالقوه درگیر و تحث تأثیر رهمؤسس

نهادي در برخی  بازآرایی ممکن استضروري است و 
در نهایت مبتنی بر تجزیه و . ضرورت داشته باشد ها قسمت
نگاشت تدوین  هاي انجام گرفته، شرح خدمات کلی ره تحلیل
هاي  دستورالعمل فاهدا و قیدق فیوظا شاملشود که  می
ات و نهادهایی که مؤسستعهدات  نیهمچن واست  ییاجرا
  .شود نگاشت به آنها مربوط می ره

 ک، ی)3قسمت پائین شکل (نگاشت اجرا و ارزیابی  اما در ره
و بررسی  یاستیس اقدامات اصالح ،هیاول مهم تیفعال

به  که یاتمؤسس سپس باید به. هاست ها و تناقض همپوشانی
رسانی شده و کارکنان  نگاشت مرتبط هستند اطالع اجراي ره

آنها براي درك کامل اقدامات مرتبط و اجراي صحیح آن 
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نشان  STIهاي  استیس یابیتجارب ارز .آموزش ببینند
در  ژهیبه و یاستیسازي اقدامات س دهد که اغلب پیاده می

کارکنان مواجه  ییبا چالش کمبود دانش و توانا هیمراحل اول
ارتباطات و  يبرقرار يهاي گسترده برا تیلذا فعال. است
 هیصتو STIجامعه مرتبط با  يتوانمند شیو افزا یرسان یاگاه
 ،یاستیاقدامات س يدر طول اجرا دیبا مناض. شود می
و  هاضعف ییشناسا يمداوم برا ایمدت  هاي میان یابیارز

ها  استیس ياجرا يریادگیرصد اثرات  زیبهبود و ن يها قابلیت
هاي  استیها عموماً با رصد اقدامات س تیفعال نیا. انجام شود

STI کشورها و  گریدر سطح جهان به منظور حفظ رقابت با د
و در مراحل مختلف ذینفعان را  همراه است ینقش جهانایفاء 

  .کندمیبه صورت گسترده درگیر 
  هاي درونی مدل تقویت ویژگی 2- 3
  نگري کل 2-1- 3

، نقطه توجه STIگذاري  در رویکردهاي متأخر سیاست
ها از مسائل فناورانه به حوزه مسائل اجتماعی و  سیاست
و این تغییر انگاره، به دو ] 23و22[تغییر کرده  1ها ابرچالش

ها  نخست تغییر نقطه تمرکز دولت: صورت تبلور یافته است
بر مسائل اجتماعی همچون محیط زیست و تالش براي حل 
                                                 
1- Grand challenges  

ي و دوم تغییر نوآورها به کمک فناوري و  مسائل این حوزه
، از توجه صرف به علم، فناوري و STIگذاري  تمرکز سیاست

در این چرخش اساسی، . فنی آن- ي به نظام اجتماعینوآور
ها محسوب شده که به وسیله  نگاشت نیز ابزاري براي دولت ره

دهند، بلکه با  آن نه تنها رقابت پذیري خود را افزایش می
هاي  ي، در پی مواجهه با چالشنوآورتوسعه فناوري و 

هاي حوزه  هاي کم کربن، چالش اجتماعی همچون فناوري
  .پیري جمعیت و امثال آن هستند انرژي،

ها به عنوان بخشی  نگاشت در واقع در رویکردهاي جدید، ره
فنی جوامع -از فرآیند جهت دهی براي توسعه اجتماعی

در این انتقال از صنعت و فناوري به سیاست . اند توسعه یافته
نگاشت با مالحظات  هاي تدوین ره فعالیتطبعاً عمومی، 
نگاشت فناوري در  تدوین ره. ه استتري منطبق شد گسترده

مدت و کامال فنی گرایش  صنعت به تمرکز بر توسعه کوتاه
ها و حامیان سیاست گرایش دارند که از  در مقابل، دولت. دارد

نگاشت فناوري براي پرداختن به  ابزار، رویکرد و زبان ره
ها  نگاشت ره. مباحثی که طبیعت بلندمدتی دارند استفاده کنند

هاي مسیر توسعه محصوالت جدید  نی به عنوان نقشهکه زما
شدند در حال حاضر براي ایجاد مسیرهاي پایداري  استفاده می

خته یآم نگاشت ره
 STI یاستیس

از  برداري بهره
 موجود يها استیس

اف کل شیتحل
 شرح خدمات موجود

 يها ختهیآم یابیارز
 یفعلی استیس

 انذینفعل یتحل

توسعه  انداز چشم
 یپژوه ه ندیو آ یاستیس

 ينهاد ییبازآرا

 يم ابزارهایتنظ
  یرصد جهان ارتباطات دیجد یاستیس

 اتیعمل نگاشت رهانتشار 

بدنه  يریارگکب
 سازي پیاده

 یابیارز

  نگاشت ره -
 استیس یطراح -

  نگاشت ره -
 یابیارزاجرا و  -

 ]STI ]17نگاشت آمیخته سیاستی  چارچوب تدوین ره) 3 شکل



  فناوري 

-یبستر اجتماع کیدر  ی رااستیس يها روش
بر  تأکیدبا  یبخش توسعه سطح سوم،. کند

سطح  نیا. است هاي احتمالی ينوآورجدید و 
سطح . ها است استیس يمهم برا یطیبستر مح
هایی  يبر فناور هیبا تمرکز اول يدیکلي توانمندسازها
  .سازند یم ریرا امکان پذ یاست که توسعه بخش
 میکه فرهنگ ترس است یبیروش ترک کی نگاري،
 یفن-یتحوالت اجتماعمقتضیات نظام  را بافناوري 

 لیوتحل هیتجز کی نگاشت قادر است ین ره
 توانند از که می ارائه کند محور ندهیهاي آ

 یتوسعه اجتماع ای یاستیهاي س تیفعال 
  .]24[ تر سربرآورند
  نگاري

نگاشت به فرآیندي  ترین ابزار ارتقاء رویکرد تدوین ره
بسیاري بر استفاده از  تأکید. تگر، سناریونویسی است

هاي سناریومحور به منظور مواجهه با پیچیدگی و 
به منظور تحقق ]. 16و26[عدم قطعیت آینده وجود دارد 

ن از تدوین توا هاي چندگانه، می نگاشتی با آینده
نگاشت  سناریو در سه مرحله پیش، حین و پس از تدوین ره

 
24[  
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به کار  ]24[ 2یا گذارهاي فناورانه
انداز توسعه  به عبارت دیگر، آنها براي ایجاد چشم
زش و توسعه ها، بازار، سیاست، آمو

آموزشی و قوانین، به همان اندازه مباحث فناورانه، استفاده 

نگاشت به عنوان بخشی از  گذاران در حال حاضر از ره
کنند که از طریق آن تالش  معماري سیاست استفاده می

د گذار به سمت ترتیبات اجتماعی و فنی پایدارتري 
با اتخاذ هر ( STIگذار  سیاست

مند یا مدیریت گذار و  ي نظامنوآور
مواجهه با عوامل اجتماعی و تالش 

تواند از  براي حل مسائل اصلی جامعه را هدف بگیرد، می
با مقایسه برخی  ]24[و همکاران 

نگاشت فناوري  ره ]25[هاي نظریه مدیریت گذار 
  .)4شکل 

در سطح . در ساختار پیشنهادي، چهار سطح وجود دارد
ترین  شوند که مهم هاي کلیدي شناسایی می

 ،سطح دومدر . ها هستند دهنده ابرچالش
. دارند تیاهم یقانون راتییتغ و

                                        
1- Systems innovations 
2- Technological transitions 
3- Toni Ahlqvist 

روش گاهیجا الیه نیا
کند فنی تعیین می

جدید و  يها حل راه
بستر مح کی دیمؤ

توانمندسازهاچهارم، 
است که توسعه بخش

نگاري، این نوع ره
فناوري نگاشت  ره
ین رها. کند می بیترک
هاي آ دهیاز ا مند نظام

 ،يفناور توسعه
تر سربرآورند یعموم

نگاري آینده 2-2- 3
ترین ابزار ارتقاء رویکرد تدوین ره مهم
تگر، سناریونویسی است آینده
هاي سناریومحور به منظور مواجهه با پیچیدگی و  نگاشت ره

عدم قطعیت آینده وجود دارد 
نگاشتی با آینده تدوین ره

سناریو در سه مرحله پیش، حین و پس از تدوین ره

24[ی ستمینگاشت گذار س ره یساختار عموم) 4شکل 

یا گذارهاي فناورانه 1مند ي نظامنوآوربلندمدت 
به عبارت دیگر، آنها براي ایجاد چشم. روند می

ها، بازار، سیاست، آمو کل نظام شامل زیرساخت
آموزشی و قوانین، به همان اندازه مباحث فناورانه، استفاده 

  ].20[شوند  می
گذاران در حال حاضر از ره سیاست

معماري سیاست استفاده می
د گذار به سمت ترتیبات اجتماعی و فنی پایدارتري شو می

سیاست در صورتی که. فراهم شود
نوآوررویکردي اعم از رویکرد 

مواجهه با عوامل اجتماعی و تالش ) انداز چندسطحی چشم
براي حل مسائل اصلی جامعه را هدف بگیرد، می

و همکاران  3ساختاري که الکویست
هاي نظریه مدیریت گذار  ویژگی

شکل ( اند استفاده کند پیشنهاد کرده
در ساختار پیشنهادي، چهار سطح وجود دارد

هاي کلیدي شناسایی می نخست پیشران
دهنده ابرچالش عوامل شکل

و یاستیس يابزارهاها،  استیس
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استفاده از سناریو پیش از تدوین ]. 27[استفاده کرد 
هاي مسئله  ها و عدم قطعیت نگاشت، به شناسایی قطعیت ره

هاي محتمل و امکان  بینی آینده کنند و نیز پیش اصلی کمک می
کنند که مسیرهاي  یسناریوها کمک م. سازند پذیر را ممکن می

حیاتی که منجر به تحوالت اساسی در سیستم شده و اثرات 
اي احتمالی  جدي بر آن دارند شناسایی شوند و تغییرات ریشه

فضاي سناریوهاي ساخته شده به مثابه . کنند را تببین می
هاي  آزمایشگاهی براي تدوین کنندگان به ویژه براي نشست

هاي تعاملی میان  یا نشست خالقانه بحث میان کارشناسان و
استفاده از سناریوها در حین ]. 28[ذینفعان عمل خواهد کرد 

. نگاشت در رویکرد سنتی کاربرد فراوانی دارد تدوین ره
اي براي توصیف ارتباط  سناریوها در این مرحله به مثابه بیانیه

نگاشت هستند و لذا به توسعه  هاي مختلف ره میان الیه
به صورتی سازگار با محیط داخلی کمک مسیرهاي جایگزین 

توانند تقاط عطف تغییر مسیرهاي مورد  می همچنین. کنند می
سناریوهاي تدوین شده،  به عالوه،. ]27[نیاز را نیز تعیین کنند 

نگاشت تصویري تدوین  فراروایتی براي تفسیر و استفاده از ره
 10تا  5ها آینده بین  نگاشت معموالً بازه زمانی ره. شده هستند
این بازه زمانی در مقایسه با تحوالت اجتماعی که . سال است

مدت محسوب  سال دارند، کوتاه 20و  15افقی بیش از 
طور ارزیابی  به همین دلیل الزم است استفاده و همین. شود می

تري انجام شود  نگاشت در بستر زمانی گسترده و اصالح ره
بینانه و  یوهاي خوشهاي زمانی طوالنی، سنار چرا که در بازه

بدبینانه امکان جایگزینی عوامل کلیدي مؤثر بر فضاي سناریو 
نگاشت قابل ترسیم است و در هر یک از سناریوهاي  و ره
مدت و  شده می توان به خوبی از نقشه راه کوتاه ترسیم
  .مدت، آگاهانه و هوشیارانه استفاده کرد میان

  پذیري یادگیري آگاهانه و مشارکت 2-3- 3
هاي تدوین شده  نگاشت و هم ره STIنگاشت سیاست  هم ره

) هاي سنتی فناوري نگاشت به طور مثال ره(ها  در سایر حوزه
تجربه . سازي و اجرا برخوردار نیستند از تجریه زیادي در پیاده

هاي موفق  مطالعه بنگاهنیز تر مدیریت فناوري و  طوالنی
محور، نشان داده که مزیت رقابتی و موفقیت بنگاهی فناوري

هاي  در شرکت. آید از طریق یادگیري آگاهانه به وجود می
 بکارگیريموفق، یادگیري آگاهانه از فرآیند حل مسئله، نحوه 

تجربه خبرگان، و دانش مدون تدوین شده در شرکت امکان 

هاي جدید و بروز خالقیت و آمادگی براي  طرح پرسش
دهد  هاي نو را به شرکت می و مواجهه با موقعیت توسعه

این تجربه در سطح بنگاهی و مطالعات وسیعی که ]. 17[
ها انجام  ها و اجزاء یادگیري در سطح شرکت درباره ویژگی

شده این ایده را مطرح ساخته که سه الیه اصلی در یادگیري 
ه یادگیري در سطح عملیات و برآمد. باید مورد نظر قرار گیرند

توان روش درست یادگیري از (ها  از تجارب، یادگیري تاکتیک
تري از شناخت بوده و به نوعی ها که معادل سطح عمیق تجربه

و یادگیري راهبردي که در ) شود فراشناخت محسوب می
مواجهه با محیط سیاسی و با برساختن مفاهیم جدید بر پایه 

اي ه تجارب تاکتیکی و عملیاتی از یک سو و پیچیدگی
توجه به سه الیه  .)شود سیاستی از سوي دیگر شناخته می

هاي اصلی براي  یادگیري عملیاتی، تاکتیکی و راهبردي قاعده
ها  تر در اجراي سیاستکارآمدتدوین هوشمندانه و در نتیجه 

نگاشت باید زمینه مشارکت  در تدوین ره. دهد را به دست می
اگر فرآیند . ذینفعان به ویژه در سطح عملیات فراهم شود

نگاشت از پائین به باال انجام شود، سیاست نهایی  تدوین ره
در این . تنها تصویر ذهنی مدیران راهبردي نخواهد بود

هاي به دست آماده در  اي یادگیري، از دانش ساختار سه الیه
آمده در آن براي خلق  هاي پیش صحنه عملیات و پرسش

. شود استفاده می هاي جدید در سطح تاکتیک و راهبرد پرسش
هاي نهایی نسبت به آنچه که در  یعنی راهبردها و سیاست

ها و  تر هستند و در نتیجه سیاست گذرد آگاه سطح عملیات می
نگاشت مبنی بر آنها ترسیم شده یا  تصمیمات راهبردي که ره

سازي در صحنه اجرا را  نگاري نیز قابلیت پیاده طی فرآیند ره
  .خواهند یافت

  
  STIنگاشت سیاست  ي رهدکارآم -4
انجام  در را ییایمزا ،یشکل هر در نگاشت ره که است یهیبد

سازي اقدامات براي دستیابی به  آماده و هاي راهبردي فعالیت
نگاشت  ي رهکارآمدا تعیین میزان ام آورد، می همراه به ،اهداف

ریزي موضوع قابل توجهی است  گذاري و برنامه در سیاست
ها  نگاشت الزم است رهطبعاً . که اندازه گیري آن دشوار است

به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و عالوه بر کیفیت 
نگاشت، آثار و پیامدهاي آن نیز مورد بررسی قرار  خود ره

نگاشت  ص تأثیرات رهگیرد اما حقیقت آن است که در خصو
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این موضوع به چند دلیل باز . شواهد زیادي وجود ندارد
نگاشت خود  ره "آثار"نخست اینکه تعریف : گردد می

نگاشت ابزاري براي بصري  موضوعی مبهم است، چرا که ره
کردن سناریوهاي ممکن و اقدامات است، اما انجام عملیاتی 

اینکه در کنار  دوم. شود اقدامات در سطحی دیگر انجام می
نگاشت، ابزارهاي دیگري همچون ابزارهاي استاندارد  ره

 اینها مدیریت پروژه وجود دارد که تعیین وزن تأثیر هر یک از
  ].17[شود  در آثار نهایی حاصله، یک چالش محسوب می

هایی براي تعیین میزان  اما به هر حال الزم است سنجه
با محور  ]20[ 1دوالمک . نگاشت تعیین کرد ي یک رهکارآمد

، "مطلوبیت"، "اعتبار"قراردادن چهار شاخص اصلی 
پیشنهاد کرده که به هنگام تدوین  "سازگاري"و  "سودمند"
ها توسط  آیا این شاخص که نگاشت سیاستی بررسی شود ره
ت سؤاالها و  این شاخص. شوند یا نه ه میبرآوردنگاشت  ره

  .اند فهرست شده 1مرتبط در جدول 
  

نگاشت مدیریت یکپارچه منابع  ره العه مورديمط -5
  طبیعی
 فانواع مختل تواند ها می پیشرفت فناوريو  تیجمع شیافزا

مسئله در  نیا. کند دیها را در سراسر جهان تهدسازگان بوم 
معضلی جدي است چرا که در آن  در حال توسعه يکشورها
هاي نوظهور به سرعت معرفی شده و بدون لحاظ  فناوري

                                                 
1- Will McDowall 
2- Credibility 
3- Desirability 
4- Utility 
5- Adaptability 

هاي محیط  کردن شرایط و آثار آن، و بررسی جامع جنبه
به همین . گیرند زیستی و اجتماعی آن، مورد استفاده قرار می

هایی که درك عمیق و متقنی درباره آثار و  دلیل تنها با برنامه
پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم مداخالت انسانی در زیست 

محیط زیستی  بوم طبیعی دارند، سالمت اقتصادي، اجتماعی و
گذاري و  رویکردهاي متأخر در سیاست. شود می تأمینجوامع 
ها به عنوان  ریزي محیط زیست، با لحاظ کردن فناوري برنامه

هاي مسائل محیط زیستی، ابعاد اجتماعی و  حل بخشی از راه
هاي مدیریتی غیرفناورانه را به صورت جدي وارد  نظام

از همین رو . اند گیري کرده معادالت خود در تصمیم
رویکردهاي مدیریت یکپارچه منابع طبیعی توجه زیادي به 

  .تگر دارند نگر و آینده رویکردهاي کل
در سال  INRM(6(نگاشت مدیریت یکپارچه منابع طبیعی  ره

تعریف  کشور يزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگلدر  1392
ه به دلیل ماهیت چندالیه این موضوع و لزوم ورود آن ب. شد

سطوح استانی و جوامع محلی، ذیل سطح ملی و نیز تعدد 
هاي این رویکرد و تعدد ذینفعان، مسئله از  باالي فعالیت

 "سازي پیاده"ضمن اینکه . پیچیدگی باالیی برخوردار بود
از جمله عوامل بسیار مهم به  INRMهاي  ها و برنامه سیاست

ن ای. رفت منظور تحقق اهداف این رویکرد به شمار می
با اتخاذ دو رویکرد  7نگاشت توسط بنیاد توسعه فردا ره
زمان هنجاري و اکتشافی براي دستیابی به اهداف پروژه  هم

                                                 
6- Integrated Natural Resource Management  
7- http://farda.ir 

  ]20[ی استینگاشت س ره يها شاخص) 1جدول 
  سواالت اصلی  ها شاخص

  2اعتبار

  است؟ "نیاز" لیتحل بر یمبتن ،نگاشت رهآیا  -
  ؟شتهدا وجودها  تخصص از یعیوس ي گستره ،نگاشت رهدر فرآیند تدوین  ایآ -

  ؟ کرده نیتضم را ينوآور ستمیس در يدیکل کنانیباز تعهد و مشارکتنگاري  فرآیند ره ایآ -
  پردازد؟ می ياقتصاد و یاجتماع ،یاسیسهاي  جنبه به یکاف اندازه به نگاشت ره ایآ -

  3مطلوبیت
  کند؟ ه میبرآورد، اند شده جادیا ساالر مردم ينهادها قیطر از کهرا  یاجتماع اهداف نگاشت ره ایآ -

  شفاف است؟ )روندو  اهدافشامل مجریان، ( نگاشت ره مسیر پیشنهادي ایآ -
  است؟ یمشارکت و جامع نگاشت ره فرآیند ایآ -

  4کاربردي بودن/ سودمندي
  کند؟ فعال را مشترك اهدافحول  سازي هماهنگ تواندب که روال مؤثري پیش رو دارد نگاشت ره ایآ -

  است؟ي نوآور نظام بلوغ مرحلهمناسب با  نگاشت تدوین ره کردیرو ایآ -

  5سازگاري/ پذیري انطباق
  ؟شود می يریادگی و یروزرسان به اي، دوره بررسی شاملنگاشت  تدوین ره فرآیند ایآ -

  کند؟ یم ریپذ امکان را يریادگی و بازتاب که است تر عیوس ينهاد ساختار کی درنگاشت  تدوین ره فرآیند ایآ -
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سازمانی و  به دلیل نیاز به تعامالت گسترده بین. تعریف شد
ها،  ی ملی در سازمان جنگلناي و محلی، اندیشگا ملی، منطقه

تشکیل  INRMنگاشت  مراتع و آبخیزداري براي تدوین ره
شد که در آن مدیران ملی و استانی حضور داشتند و از 

در این . ي شدبردار بهرههاي ملی  هاي پروژه تجارب و داشته
: فرآیند به طور ویژه سه منبع اصلی مورد استفاده قرار گرفتند
هاي  نخست تجارب طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه

بسیاري در آبخیز کشور که حاوي تجارب دانشی و علمی 
سطح ایران و جهان بوده و منبع دوم و سوم، تجارب اجرایی 

هاي تدوین  و حبله رود، که در آن سیاست 1دیهاي منار پروژه
  .اند شده به خوبی به مرحله اجرا درآمده

هاي  پروژه نخست، یعنی طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه
ل متشک ومیکنسرس کبا تشکیل ی، 2012در سال  آبخیز کشور

ایجاد شد و در  یمل یقاتیسازمان تحق کیاز چهار دانشگاه و 
ها و راهبردها، شناخت  آن الگوي مدیریت یکپارچه، سیاست

]. 29[هاي ارزیابی انجام شد  وضع موجود و تعریف شاخص
تقویت و انسجام ( دیمنار یالملل نیپروژه بپروژه دوم، 

اي  روژهپ) سازمانی به منظور مدیریت یکپارچه منابع طبیعی
، آننهایی  هدفو  2بین المللی است که در ایران نیز اجرا شده

و منابع طبیعی تجدید شونده  کپارچهیتوسعه مدیریت 
معاش مردم  تأمیندر جهت  ها بوم ستیز تیظرف حفاظت از

پروژه سوم، پروژه بین المللی حبله رود با  .]30[است  یمحل
عنوان طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاك حبله رود از 

برنامه توسعه و با توافق جمهوري اسالمی ایران و  1377سال 
در دو استان تهران و سمنان اجرا شده ) UNDP( ملل متحد

در این پروژه در مرحله نخست تمرکز بر مدیریت . است
اي حراست از منابع آب و خاك و ایجاد مشارکتی بر

هاي مرتبط بوده و فاز  هاي محلی براي اجراي پروژه تشکل
 تدوین الگوي مدیریت یکپارچه در حوزه آبخیزدوم با هدف 

  ].32و31[طراحی شده است 
، فرآیندي با سه مرحله اصلی INRMنگاشت  براي تدوین ره

  :تعریف شدنگاشت و تمهیدات پسینی  سازي، ترسیم ره آماده

                                                 
1- MENARID 

ــد  -2 ــدر چــارچوب برنامــه توســعه پاپــروژه مناری  يکشــورها کپارچــهیو  داری
ـ در اشـده و  در هفـت کشـور اجـرا     قایو شمال آفر انهیخاورم بـا مشـارکت    ران،ی
و ) UNDP( ، برنامـه توسـعه ملـل متحـد    )GEF( سـت یز طیمح یجهان التیتسه

  .آغاز شد 1390 وریکشور از شهر يزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگل

Ã سازي بود که طی آن در نخستین گام،  مرحله نخست آماده
از جمله تعیین قلمرو پروژه، (نگاري  هاي پیشینی ره فعالیت

در . انجام شد) ها تعیین مرزهاي نظام، بازه زمانی و تشکیل تیم
هاي  یکی از فعالیت. ی آغاز شدناین مرحله جلسات اندیشگا

نتایج قابل انتظار از پروژه بود  اصلی این مرحله، توافق بر سر
سالمت  يارتقا. که طی جلسات همفکري صورت پذیرفت

، ارتقاء معیشت ساکنین، توانمندسازي ساختارها، سازگانبوم 
هاي عمومی به  و افزایش آگاهی متعادل منافع ذینفعان تأمین

  .عنوان نتایج مورد توافق تعیین شدند
Ã در این مرحله . نگاشت انجام شد در مرحله دوم ترسیم ره

  :اقدامات زیر صورت گرفت
هاي موجود در  ها و فعالیت شناسایی و بررسی سیاست) 1

عرصه مدیریت منابع طبیعی به منظور تعیین موقعیت فعلی و 
مشخص کردن ترکیب ) 2هاي مورد نیاز پیش رو؛  گام

ناسایی وابستگی متقابل ها و تعامالت آنها با هدف ش فعالیت
اي و  انجام مطالعات کتابخانه) 3ها؛  ها و سیاست فعالیت

هاي علمی، شناسایی متخصصین  تحقیقات، بررسی تحلیل
شامل افراد معتبر دانشگاهی و اجرایی، مطالعه تطبیقی 

در دیگر کشورهاي جهان و شناسایی  INRMهاي  فعالیت
هاي  ورود داده) 4هاي کلیدي در سطح ملی و محلی؛  چالش

 يها جامع حوزه تیریمد یطرح کالن ملعلمی و تخصصی 
که اطالعات جامعی در خصوص مدیریت منابع  کشور زیآبخ

) 5هاي آبخیز در آن وجود داشت؛  طبیعی با محوریت حوزه
هاي انجام  ها شامل شبکه فعالیت اعتباردهی و تکمیل یافته

سازمانی و نیز  هاي مختلف پروژه، تعارضات بین شده در هسته
اي و محلی موجود و عناوین  بین سطوح ملی، منطقه

هاي اصلی با بهره گیري از شبکه متخصصان ملی و  چالش
تحلیل ) 6اي طی جلسات اعتباربخشی و تسهیم دانش؛  منطقه

شکاف میان وضع موجود و وضع بایسته نیز به منظور تدوین 
سیاستی  تحلیل و تعیین اقدامات) 7هاي اقدامات؛  اولویت

ساختاردهی به ) 8هاي قانونی الزم؛  تکمیلی و چارچوب
ها، تحلیل ذینفعان، تعیین شرایط مرزي و مسیر پیش رو؛  یافته

تقسیم کار اجمالی با در نظر داشتن نهادهاي هم ارز و نیز ) 9
طراحی و ترسیم ) 10 نهادهاي سطوح مختلف و نهایتاً

نگاشت با در نظر داشتن اهداف و نتایج مورد انتظار،  ره
وضعیت فعلی، منابع در دسترس، اقدامات مورد نیاز براي طی 
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فاصله وضعیت موجود تا مطلوب و ترسیم سناریوهاي 
  . دستیابی به وضعیت مطلوب

نخست  :هاي این مرحله چند نکته وجود داشت در فعالیت
ی تشکیل شده، عالوه بر نت اندیشگاآنکه در جلسا

دانشگاهیان و کارشناسان اندیشگاهی، مدیران و کارشناسان 
هاي  ها و یافته داده. سطوح ملی و استانی نیز حضور داشتند

گانه به عنوان منابع عملیاتی  هاي سه علمی و عملی پروژه
، با بهره گیري از دانش و تجربه مدیران و INRMنگاشت  ره

نگاشت نقش کلیدي  ها، در تدوین ره این پروژهکارشناسان 
استفاده از دانش عینی و ضمنی فعاالن کلیدي این . داشتند
نگاشت  هاي متناسب و واقعی به ره ها موجب ورود داده پروژه
از طریق  INRMنگاشت در اندیشگاه  فرآیند تدوین ره. بود

هاي خبره محور و مشارکتی  برگزاري جلسات و کارگاه
هاي مورد نیاز براي  فت و طی آن با تعریف گامصورت گر

هاي انجام شده در سطح  دستیابی به وضعیت مطلوب، فعالیت
کشور شناسایی شده، توان بالقوه و بالفعل کشور در این زمینه 

هاي موجود  ریزي براي پر کردن خالء مشخص شد و برنامه
صورت گرفت و تطبیق دانش و تجربه بین المللی و داخلی و 

اي و محلی نسبت  اسایی موقعیت دقیق سطوح ملی، منطقهشن
) نگاشت هدف ره(به تحقق مدیریت یکپارچه منابع طبیعی 
  .شد موجب افزایش ضریب تحقق پذیري آن

Ã نگاشت تدوین شده انجام  در مرحله سوم اعتباربخشی ره
در جلسات  INRMسازي  نگاشت توسعه مدل و پیاده ره. شد

سازمانی  هاي بین محلی و نیز همکاري هاي استانی و و کارگاه
طی این مرحله در واقع . ارائه و تکمیل و تصحیح شد

سازي و  بدنه پیاده بکارگیرينگاشت،  هاي انتشار ره فعالیت
 .ها و عملیات صورت گرفت آغاز تقسیم نقش

این  .نمایش داده شده است 5در شکل  INRMنگاشت  ره
  :چند مزیت کلیدي داشت ،نگاشت ره
نگاشت با رویکردي آینده نگارانه و به  خست آنکه رهن ±

در . نگاري و مدیریت راهبردي تنظیم شد کمک ابزارهاي آینده
نظر داشتن سناریوهاي دستیابی به آینده مطلوب و نیز بهره 

ها،  نگاري همچون کارگاه گیري از ابزارهاي مشارکتی آینده
  .دامات بودندپنل خبرگان، تحلیل اثرات متقابل از جمله این اق

هاي شناسایی وضعیت و طراحی  در گام دوم اینکه ±
اقدامات الزم براي دستیابی به اهداف، ابعاد اجتماعی و 

هاي  زمینه و بافتار فعالیت ها به عنوان پس سیاسی فعالیت
هاي  نگاشت قرار داشت و طی آن نظام کارگروه تدوین ره

ر دولتی، تبیین نقش جوامع محلی و نهادهاي غی(مشارکتی 
هاي مشارکت عمودي و افقی، و طراحی سازوکارطراحی 

، نظام )مدخالن و ذینفعان سازوکارهاي توزیع متعادل منافع ذي
و نظام ) فرآیندها و اقدامات پشتیبان سیستم(فنی 
با  INRMها  گیري، تصویب طرح گذاري، تصمیم سیاست

  .ذینفعان مورد نظر بودمشارکت 
نگاشت  مراحل مهم و کلیدي تدوین رهجزء مرحله سوم  ±

دهی بصري وضعیت موجود،  شد چرا که با شکل محسوب می
اقدامات الزم براي تحقق مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و 
اهداف و نتایج قابل انتظار و ارائه آن به گستره عظیمی از 

، تسهیل تصمیم گیري و رسانی اطالعذینفعان سطوح مختلف، 
همانطور که گفته شد این امر . گرفت ایجاد اجماع صورت

ها و جلسات ملی،  طی مراحل دوم و سوم با برگزاري کارگاه
اي صورت پذیرفت و عالوه بر جلب  استانی و منطقه

هاي بازخورد و یادگیري نیز  مشارکت عمودي ذینفعان، حلقه
نگاشت در تمامی  این ره. طی این جلسات شکل گرفت

نگاشت منتشر شد و با  ر پروژه رههاي فعال د ها و هسته استان
هاي الزم براي دستیابی به هدف  توجه به اینکه تمامی فعالیت
د در یهاي فعال در پروژه منار در آن ترسیم شده بود، هسته

سطح کشور، هر یک جایگاه خود را شناسایی نموده و براي 
  .ي کردندبردار بهرهطی ادامه مسیر از این قالب 

نخست  :مواردي نیاز به تقویت داشت نگاشت در اما این ره
هاي بدیل  پژوهی و توجه به آینده آنکه الزم بود رویکرد آینده

ها و عوامل کلیدي  تر شده و عالوه بر پیشران در آن پررنگ
ها  خارجی مؤثر بر نقشه راه که استفاده از جلسات و کارگاه

هاي  سازها و نشانک بایست شگفتی شناسایی شده بود، می
یز با مطالعه روندهاي جهانی و نیز جلسات تخصصی ضعیف ن

 ثانیاً. گذاري اضافه گردند گیري و سیاست به عوامل تصمیم
سازمانی  مدیریت یکپارچه منابع طبیعی مستلزم همکاري بین

اي است که صورت دادن آن در سطح  در سطح ملی و منطقه
 INRMنگاشت  تدوین ره. گسترده امري دشوار است

این زمینه تأثیرگذاري باالیی داشته باشد که به  توانست در می
تري انجام شد  در دامنه کوچک ي پروژهها محدودیت دلیل

]33.[  
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  INRMسازي  نگاشت توسعه مدل و پیاده ره) 5شکل 
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