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Abstract 
This research has designed and conducted to 

adapting Strategy Map and Balanced Scorecard 

techniques in the case of national technology 

strategy for evaluating the progress of National 

Iranian Nanotechnology Initiative (NINI). While 

conducting research, it realized that the layers of 

Strategy Map are in high accordance with National 

Innovation System (NIS) levels. Therefore, these 

two mentioned approaches combined by survey of 

experts. Integrating two approaches concluded us 

placing "Social Capital" at the bottom layer of the 

Strategy Map as the NIS infrastructure and 

economic development at its top layer as the NIS 

obtained.  
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فنّاوري

 

 7831، زمستان 4سال اول، شماره 

 

 

 ارزیابی برنامه ملی فنّاوري نانو ایران با کارت امتیازي متوازن 

 نظام ملی نوآوري هماعی به عنوان حلقه مفقودو تبیین جایگاه سرمایه اجت
  

 2زاده ، صادق توسلی1*سيد سپهر قاضی نوري

 دانشیار گروه مدیریت فنّاوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرس -1

 هاي فنّاوري ریاست جمهوري کارشناس ارشد مدیریت فنّاوري، دفتر همکاري -2

 

 

 چكيده
نقشه استراتژي و كارت امتيازي متوازن در مورد استراتژي فنّاوري در سطح ملي طراحي و اجرا شد كه هدف از آن ارزيابي  هاي كارگيري روش تحقيق حاضر به منظور به

زي متوازن حالت وجوه كارت امتيا كارايي و اثربخشي برنامه ملي فنّاوري نانو ايران براي اطمينان از تکميل زنجيره نوآوري نانو در چارچوب نظام ملي نوآوري بود. در اين

هاي مورد نياز تعريف شد. نتيجه جالب حاصل از ادغام مفاهيم نظام ملي نوآوري و  در چارچوب نظام ملي نوآوري و بر اساس اهداف و كاركردهاي آن تنظيم و سنجه

ساخت نظام ملي نوآوري قرار گيرد و نظام ملي نوآوري نيز ترين سطح نقشه استراتژي بايد سرمايه اجتماعي به عنوان زير كارت امتيازي متوازن استنباط آن بود كه در پايين

 به نوبه خود زيرساخت توسعه اقتصادي است كه در باالترين سطح نقشه استراتژي قرار خواهد گرفت.

 

 نظام ملي نوآوري، سرمايه اجتماعي، فنّاوري نانو، نقشه استراتژي، كارت امتيازي متوازن.ها:  كليد واژه

 

 

 مقدمه  -1

د بتوان گفت فنّاوري نانو، اولين فنّاوري است كه دولت و كشور شاي

ريزي شده به استقبال آن رفته و برخالف  ايران به شکل از قبل برنامه

اند. پس چه از نظر  هاي قبلي در برابر ورود آن غافلگير نشده فنّاوري

هاي اهميت ذاتي اين فنّاوري و چه به عنوان يک الگو براي ساير فنّاوري

 فنّاوريدارد كه كارايي و اثربخشي برنامه ملي  وظهور، اهميت زيادين

كژه اصژوال    نانو ايران قابل اطمينان و تحت كنترل باشد، به ويژژه آن 

بژيش از مرحلژه تژدوين، در     اسژتراتژي هاي اساسي مديريت چالش

مرحله تبديل حرف  استراتژينهفته است. اجراي  ها استراتژياجراي 

امر به لحاظ گستردگي ابعاد كار و تعدد عوامژل   به عمل است و اين

هاي سازماني و ملي  ترين و ارزشمندترين قابليتبازدارنده، از پيچيده

                                                                 
 Ghazinoory@modares.ac.irدار مکاتبات:  نويسنده عهده *

مطالعژات  ، هژا  استراتژيشکست دليل آيد. براي توضيح به شمار مي

زيادي انجام گرفته و علل متعددي نيز ذكر شژده اسژت. از ديژدگاه    

ف بژين اليژه اسژتراتژي و    سيستمي دليل اصژلي ايژن مسژ،له، شژکا    

اليژژه عمليژژاتي در نهادهاسژژت كژژه در اثژژر آن، اقژژدامات عملژژي و  

گژااران منفژک    گيژري سياسژت  هاي روزمره از جهژت  گيريتصميم

 كند.   شده و در مسير متفاوتي جريان پيدا مي

با توجه به همين نکات بود كه در زمان طراحژي برنامژه ملژي    

ي هژا  هي آن، براي هريک از برنامنانو ايران و در سند تکميل فنّاوري

ي ها هبودجه، دستگا گانه، كاربرگي تکميل شد كه عالوه بر38اجرايي 

نظام ملي در هاي كمي، كاركردهاي برنامه مزبور را  و شاخص مس،ول

داد. به عبارت ديگر مشخص شده بود كژه  نوآوري كشور نشان مي

دهژاي نظژام   ي در پيشبرد اهداف و كاركرتأثيراجراي آن برنامه چه 

از آن روي  دغدغژه  موضوع ملي نوآوري ايران خواهد داشت. اين 
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كشور بود كه بر  فنّاوريريزان علم و ران و برنامهگاا سياستاصلي 

هاي نوظهور، امکان  فنّاورياساس تجربه ملي در مورد برخي ديگر از 

علژم يژا    به سمت صژرفا   فنّاوريانحراف برنامه و مسير توسعه اين 

تکميل چرخه نوآوري نژانو   بنابراين. كار وجود داشتوسبك صرفا 

، موضوعي گرفتدر كشور از همان ابتدا مورد توجه و نگراني قرار 

پژاير  گيري از چارچوب نظام ملي نوآوري امکانكه حل آن با بهره

مند طراحي . اما مشکل آن بود كه هنوز چارچوبي نظامديرس نظر مي به

ي مزبور را در تعامل با هم ها هت همه برنامنشده بود كه ميزان پيشرف

هژاي برنامژه و   ثر بژا اهژداف كژالن و اسژتراتژي    أو ت تأثيرو نيز در 

در ارتباط با سطوح و كاركردهاي مختلف نظام ملي نوآوري  سرانجام

 ايران نشان دهد.

و  7براي حل اين مشکالت تالش شد تا از كارت امتيازي متوازن

كه مشکل اجرايي نشدن ي شود، با وجود آنگيربهره 2استراتژينقشه 

هژا نيژز    ي كالن دولتها استراتژيها در سطح ملي و براي  استراتژي

صادق است، اما تا به حال، كاربرد غالب اين دو مفهوم در تشريح و 

، مقاله رو از اينبوده است.  ها شركتكسب و كار  استراتژيارزيابي 

رت امتيازي متوازن را بژه  و كا استراتژيكند نقشه  حاضر تالش مي

تکنولوژي در  استراتژينحوي اصالح كند كه قابل استفاده براي يک 

هاي آن را در  تأثير هر برنامه و سنجهسطح ملي بوده و نيز جايگاه و 

 نظام ملي نوآوري و سطوح آن نشان دهد.

كند كه عالوه  يند به ما كمک ميااين فر شود، مشاهده ميچنانچه 

نامه ملي نانو، جايگاه فرامژوش شژده مفهژوم سژرمايه     بر ارزيابي بر

هاي اين برنامه و اصوال در بين حلقژه  در ميان زيرساخت 8اجتماعي

 .شود هاي نظام ملي نوآوري تبيين

 

 مرور پيشينه تحقيق   -2

 كارت امتيازي متوازن  2-1

اي منتشر كردنژد  رابرت كاپالن و ديويد نورتون مقاله 7992در سال 

گيري عملکرد با عنوان كارت ويکرد جديدي براي اندازهكه در آن ر

در طژول يژک پژروژه تحقيقژاتي     و امتيازي متوازن معرفي شده بود 

[. كارت امتيازي 7شركت توسعه يافته بود ] 72ساله با مشاركت  يک

ست كه به مژديران، ديژدگاهي   ا اي از معيارهامتوازن شامل مجموعه

كارت   2007دهد. تا سال  مي اه آن سريع ولي جامع از كسب و كار

ابزار مديريتي پركار بوده و بژه    73امتيازي متوازن به عنوان يکي از 

                                                                 
7
. Balanced Scorecard 

2
. Strategy Map 

8  . Social Capital 

 22ي مختلف در ها شركتعنوان ابزاري كم خطا و مؤثر بين مديران 

 .[2كشور دنيا شناخته شده بود ]

باشد كه چهار وجه دسته معيار مي 4كارت امتيازي متوازن شامل 

چهار وجه كارت امتيازي به شرح  .(7 نموداردهند )آن را تشکيل مي

 : استزير 

  ،6هاي داخليفرايندوجه  -8، 3وجه مشتري -2، 4وجه مالي -7

  1وجه يادگيري و رشد -4

 

 
 [1كارت امتياز متوازن ]  (1 نمودار

 

روش ارزيابي متوازن از يژک   ها سازمانامروزه براي بسياري از 

 اسژتراتژي تحقژق  بژراي  ابزار سنجش عملکرد به يک ابزار نيرومنژد  

وان يک ژتبديل شده و به عبارت ديگر روش ارزيابي متوازن را به عن

 [. 8شناسند ]مي« استراتژيسيستم مديريت  »

 

 نقشه استراتژي   2-2

هرچند مدل چهار وجهي كارت امتيازي متوازن زبان مشتركي براي 

هاي  آورد كه گروهارزش افزاي سازمان پديد ميهاي  توصيف استراتژي

هاي گيري و اولويت توانند از آن براي بحث درباره جهتاجرايي مي

ها نبايد معيارهاي استراتژي خود را  بنگاه خود استفاده كنند، ليکن آن

ها را  هاي عملکردي در چهار وجه مستقل بدانند، بلکه بايد آنشاخص

ي براي تحقق اهداف چهار وجه مزبور تلقي اي از ارتباطات علّ مجموعه

نامند،  كنند. ايجاد تصويري از اين ارتباطات كه آن را نقشه استراتژي مي

كند. نقشه استراتژي به عنوان گفتگو و تعامل ميان مديران را آسان مي

ابزاري بصري از روابط علّي اجزاي يک استراتژي ، به اندازه كارت 

 دهد.  ن شناخت ميامتيازي متوازن به مديرا

نشان داده شده است،  2 نمودارنقشه استراتژي كه يک نمونه آن در 

                                                                 
4 .Financial Perspective 

3 .Customer Perspective 

6. Internal Business Process Perspective  
1. Learning & Growth Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظر مالي

ها     اهدافشاخص  

 داخلي  فرايندمنظر 

فاهدا    ها شاخص  

 منظر مشتري 

دافها     اهشاخص  

 وري و رشد امنظر فر

دافها     اهشاخص  
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از مدل ساده چهار وجهي كارت امتيازي متوازن پديد آمده است. نقشه 

كند كه پويايي زماني هاي ديگري از جزئيات را اضافه مي استراتژي داده

اتژي را نشان استراتژي و ميزان شفافيت و تمركز در تبيين اهداف استر

دهد. فارغ از رويکرد استفاده شده براي تدوين استراتژي، نقشژه  مي

كند ها ايجاد مي استراتژي روشي يکسان و ثابت براي توصيف استراتژي

 تا اهداف و معيارها قابل طرح و مديريت باشند. 
 

 
 

 

 [4كند ]ازمان چگونه ارزش خلق میگويد سنقشه استراتژي می  (2 نمودار

 

و  اسژتراتژي كردن  شده ميان فرموله حلقه مفقود استراتژينقشه 

سازد و چک ليستي براي اجرا و روابط دروني اجراي آن را فراهم مي

به هر يک از عناصر نقشژه   استراتژيدهد. اگر به دست مي استراتژي

ده شژده اسژت كژه    شود. مثال  بارهژا ديژ  نپردازد ناقص مي استراتژي

داخلي و ارزش قابل ارائه به  فراينداي ميان معيارهاي رابطه ها سازمان

هيچ هدفي براي نوآوري ندارند و در مورد مهارت  ؛اندمشتري نداشته

اطالعات مبهم است. اين چنژين   فنّاوريو انگيزش كاركنان و نقش 

شژژود، معمژژوال  بژژه  نمايژژان مژژي اسژژتراتژينواقصژي كژژه در نقشژژه  

 ي نااميد كننده منجر خواهد شد. ها يوجخر

استراتژي را به معيارهژا و مقاصژد   كارت امتيازي متوازن، نقشه 

الزم در  اسژتراتژي اما بايد براي هر معيژار، اقژدامات    ،كند تبديل مي

وجژه   4كارت امتيازي متوازن در نظر گرفته شود. معمژوال اهژداف   

 شود.يازي منجر ميمعيار در كارت امت 80 - 20به  استراتژينقشه 

دهد كه چگونه معيارهاي مختلف كارت نشان مي استراتژينقشه 

خژا  خواهژد بژود.     اسژتراتژي امتيازي متوازن ابزاري بژراي يژک   

خود را با سيسژتمي از چنژدين معيژار     استراتژيتوانند ها ميشركت

-تدوين كرده و به سطوح مختلف سازمان انتقال دهند. ايژن انژدازه  

ها، ط علت و معلولي متغيرهاي حياتي شامل جلو بودنرواب ها يگير

-را توصيف مي استراتژيي بازخورد را كه نقشه ها هخيرها و حلقأت

و كژارت امتيژازي    اسژتراتژي نقشه  .كند مي كنند، شناسايي و معرفي

هايي تمركز دارند فرايندي بهبود سازماني در مورد ها همتوازن بر برنام

 [.4دارد ] استراتژيفيق اجراي ين اثر را بر توتر بيشكه 

 

ارزش بلند مدت 

 سهامدار

 ورياستراتژي بهره استراتژي رشد

ارزش كاربري  بهبود ساختار هزينه

 دارايي

 تقويت ارزش مشتري توسعه فرصت درامدي

 ارزش قابل ارائه به مشتري

تشراك خدمت كاربرد انتخاب دسترسي كيفيت قيمت  نام تجاري 

 هاي اجتماعي و قانونيفرايند

 محيط زيست
 ايمني و بهداشت

 استخدام

 جامعه

 هاي مديريت مشتريفرايند
 انتخاب
 جاب
 حفظ
 رشد

 نوآوري هاي مديريت وفرايند
 هاي تحقيق وتوسعهطرح

 طراحي و توسعه
 اجرا

 
 

 هاي مديريت عملياتيفرايند
 تأمين
 توليد
 توزيع

 مديريت ريسک

 سرمايه انسانی

 سرمايه اطالعاتی

كار  هماهنگي رهبري فرهنگ

تيمي

 و بازار مشتريوجه 

 وجه رشد و يادگيري

 داخلي فرايندهايوجه 

 وجه مالی
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نقشههه اسههتراتژي و كههارت امتيههازي متههوازن در      2-3

 هاي غيرانتفاعی و دولتی   سازمان

هژژاي  هژژاي وابسژته بژه آن، تفژاوت    هژاي دولژت و سژازمان    برنامژه 

هاي بخش خصوصي دارند. به عنژوان مثژال    چشمگيري با استراتژي

ا در بژاالي سلسژله   تژوان وجژه مژالي ر    ها، نمي در اغلب اين برنامه

مراتژب نقشژه اسژژتراتژي قژرار داد، زيژرا سژژودآوري هژدف اوليژژه      

هاي دولت نيست. بنابراين كارت امتيازي متوازن  ها و برنامه سازمان

 [.  3شود ] ها دچار مشکل مي در آن 

انژد تژا     نورتون و كاپالن  با توجه به اين مطلژب تژالش كژرده   

 (. 8دار نموحدودي اين كمبود را برطرف سازند )

 

 

 
 [ 4هاي غيرانتفاعی و دولتی ] (  سازگار كردن چارچوب ارزيابی متوازن براي سازمان3 نمودار

 

 استراتژيها كه بايد براي آن نقشه  هاي ملي دولت از جمله برنامه

ي ملي تکنولوژي هستند كه در ها استراتژي، كرداصالح شده ترسيم 

 پرداخته خواهد شد. ها آن دي بهقسمت  بع

 

كارگيري كارت امتيازي متهوازن   مطالعات قبلی براي به  2-4

 در استراتژي فنّاوري

گيري و ارزيابي عملکرد تحقيق و [ براي اندازه6كرسنس و همکاران ]

از كارت امتيازي متوازن كاپالن و نورتون استفاده كرده اما براي  7توسعه

وسيله  اند. اين موضوع بهگونه تغيير ندادهارت را هيچانجام اين كار ابعاد ك

نيز در  2افراد ديگري نيز مورد تأييد قرار گرفته است به عنوان مثال اسامه

استراتژي چند وجهي و معماري عملکرد در "نامه خود تحت عنوان  پايان

 [. 1از همين مدل استفاده كرده است ] "تحقيق و توسعه

سژتراتژي كسژب و كژار و بژا اسژترتژي      لوچ به بررسي ارتباط ا

[. يک استراتژي كسب و كژار از طريژق   3تکنولوژي پرداخته است ]

دهد و از سوي  هاي خود سمت و سو مي استراتژي تکنولوژي به اولويت

                                                                 
7 . R&D 

2 . Osama 

ديگر استراتژي تکنولوژي در چارچوب و مسير حركتي استراتژي كسب 

راتژي با كژارت  كند. وي نحوه ارتباط اين دو است و كار معنا پيدا مي

امتيازي متوازن را نيز بررسي كرده و معتقد است كه اين كارت در حوزه 

استراتژي كسب و كار موفق بوده است، اما در حوزه استراتژي تکنولوژي 

آن از ميزان كسب و كار بوده و   گويي در مورد سهم فقط قادر به پاسخ

كند  وي ادعا مي [.3باشد ]گويي ديگر سؤاالت موجود نمي قادر به پاسخ

هاي محور مورد استفاده، توليد  كه پيرامون تحول تکنولوژي، تکنولوژي

بيرون يا داخل كارخانه، كدام محصوالت، چه تکنولوژي و ...، مدل 

گويي نيست. اما خژود، مژدلي بژراي     كاپالن و نورتون قادر به پاسخ

 استراتژي تکنولوژي ارائه نکرده است.

كارگيري كارت امتيازي متژوازن   هر بدر تجربه خود د 8ميکلسن

تکنولوژي، از همان كارت كاپالن و نورتون استفاده  استراتژيبراي 

كارت امتيازي متوازن "اي تحت عنوان كرده و تجربه خود را در مقاله

كژه در آن بژه اجژرا و    كرده منتشر   "استراتژيابزاري براي مديريت 

گونه  پرداخته ، اما هيچ  4گالتکنولوژي شركت سي استراتژيارزيابي 

تغييري در كارت كاپالن لحاظ نکرده و در مورد علت اين امر هژم  

                                                                 
8
. Mikalsen 

4
. Seagull 

براي تحقق چشم انداز موردنظر بايد از نظر مشتريان 

 خود چگونه به نظر برسيم؟ 

كنندگان مالي و براي انجام براي كسب رضايت مشتريان، تأمين
 مأموريت خود، در چه فرايندهايي بايد برتري داشته باشيم؟ 

  ريتمأمو

كنندگان مالي خود اگر موفق شديم، از ديدگاه تأمين

 چگونه به نظر برسيم؟ 

، كاركنان چگونه بايد موردنظربراي تحقق چشم انداز 

 ؟ كنندفراگيرند، ارتباط برقرار كنند و با يکديگر كار 
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 انداز و استراتژي چشم

 منظر مالي

اهدافاخصها   ش  

 توليد/ عملياتمنظر 

ها    اهدافشاخص  

 منظر مشتري 

 ها    اهداف شاخص

 منظر فناوري/ نوآوري

اهداف    ها  شاخص  

 . [9] دليلي ارائه نداده است

تعميم كارت امتيازي متژوازن  "اي تحت عنوان دوراني در مقاله

، كارت كاپالن و نورتون را براي "براي توسعه استراتژي تکنولوژي

ه و مدلي با ابعاد جديد به صورت استراتژي تکنولوژي مناسب ندانست

-در سال 7[. او اين مدل را در شركت پشن70كند ]ارائه مي 4 نمودار

كار بسته، اما در مورد علت تغييراتي كه انجژام   به 7991و 7996هاي 

اي است كه نداده است. هر چند كه اين مدل به گونه توضيحيداده، 

كند، چرا كه با جايگزيني تواند انتظارات لوچ را برآورده  احتماال مي

جژاي فراينژدهاي داخلژي كسژب و كژار و       ابعاد فنّاوري و توليد به

وسژيله   گويي به سؤاالت مطرح شده به يادگيري و رشد امکان پاسخ

شود؛ به بيان بهتر سؤاالت مطرح شده نظير نحوه تحول  وي فراهم مي

ه هاي محوري، نحو تکنولوژي، انتخاب تکنولوژي، تعيين تکنولوژي

و توليد  تکنولوژيتوليد در داخل يا خارج از شركت و ... در ابعاد 

پاسخ داده خواهد شژد نژه در ابعژاد توسژعه فراينژدهاي داخلژي و       

 يادگيري و رشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [11 مدل ارزيابی متوازن دورانی براي استراتژي تكنولوژي ]  (4شكل 
 

 نظام ملی نوآوري  2-5

ثيرگژاار بژر آن،   أبا توجه به گستره عوامژل ت  ريفنّاوامروزه توسعه 

تژوان بژه هژدف    نيازمند يک نظام است و بدون يک نظام كامل نمي

. پيدا كردكه رفاه و توسعه ملي است، دست  فنّاورياصلي از توسعه 

ظژام  ملي تکنولوژي هم در قالب يک ن استراتژيدر نتيجه موفقيت 

نمايانده  استراتژير نقشه دبايد خوبي  تر است كه اين نظام به محتمل

هاي بعدي اين مقاله از ادغام نظام ملژي   شود. از آنجا كه در قسمت

در اينجژا  كه الزم است گرفته شده، بهره  استراتژينوآوري با نقشه 

 .داشته باشيماي به آن  اشاره

                                                                 
7
. Psion 

 7931فريمن در وسيله  بهاصطالح نظام ملي نوآوري، اولين بار 

اي از نهادهژاي موجژود در   وي شژبکه  در مورد ژاپن استفاده شژد، 

 ها و تعامالت هاي عمومي و خصوصي تعريف كرد كه فعاليت بخش

[. 77كند ] ي جديد را تقليد، وارد، اصالح و منتشر ميها فنّاوري ها آن

بين تعاريف وسيع و باريک از نظام ملي نوآوري تمايز قائل  2الندوال

و نهادهايي از  ها سازمانشد. در تعريف باريک او، نظام ملي نوآوري، 

 هژا  ههاي تحقيق و توسعه، مؤسسات فناورانه و دانشگا قبيل قسمت

است كه درگير جستجو و اكتشاف هستند، اما در تعريف وسيع او از 

هاي ملي نوآوري، يک سيستم نوآوري تشکيل شژده اسژت از   نظام

ز عناصر و روابطي كه در توليد، انتشار و استفاده از دانش جديد و ا

[. بژر اسژاس تعريژف سژازمان     72كند ] نظر اقتصادي مفيد تعامل مي

 4كژاركرد  1نظام ملي نژوآوري داراي   8توسعه و همکاري اقتصادي

سژطح نشژان    1ي فعال در اين كاركردهژا را در  ها سازماناست كه 

 . [78] استعنوان شده  7در جدول  ها آن 3هاي دهند و فعاليت مي

ز، خژا  نظژام ملژي نژوآوري     هاي اخير مطالعات ني طي سال

 6نوري نوري و قاضي كشورمان صورت گرفته است، از جمله قاضي

هژا،   كاركردهاي مختلف آن را بررسي كرده و از طريق تحليل قوت

بهبژود   هاي، براي هر سطح پيشنهاد1ها و تهديدات ها، فرصت ضعف

[. آنان همچنين همين موضوع را از طريژق مطالعژه   74اند]ارائه داده

 [.73اند] يقي با چند كشور ديگر نيز پيگيري كردهتطب

 

 ادغام مفاهيم نظام ملی نوآوري و كارت امتيازي متوازن  2-6

با وجود جستجوي فراوان، هيچ منبعي يافت نشد كه اين دو مفهژوم  

به عبارت ديگر، وجوه كارت امتيژازي  يا  ؛باشدكرده را با هم ادغام 

ري و بژر اسژاس اهژداف و    متوازن را در چارچوب نظام ملي نوآو

 كاركردهاي آن تنظيم كرده باشد.

 

 سازي مدل -3
به اهداف ايژن تحقيژق، مژدل مژورد نيژاز در      دست پيدا كردن براي 

 هاي زير طراحي شد:  گام

 

                                                                 
2. Lundvall 

8. (OECD) The Organization for Economic Cooperation and 

Development 

4. function 

3. activities 

6. Ghazinoory & Ghazinoori 

1. SWOT 
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گانه كهارت امتيهازي متهوازن بهر      4هاي  اصالح وجه  3-1

 هاي استراتژي ملی تكنولوژي اساس ويژگی
حظه شد، اسژتفاده از كژارت امتيژازي    چنانچه در مطالعات قبلي مال

تکنولوژي نياز بژه اصژالح    استراتژيبراي  استراتژيمتوازن و نقشه 

براي ها  كه اين روشمشاهده شد گانه آن دارد. همچنين  4وجه هاي 

ي دولتي بايد اصژالح شژوند.   ها سازمانها و  استفاده در مورد برنامه

ملژي   اسژتراتژي ي يژک  هژا  يبنابراين تالش شد كه بر مبنژاي ويژگژ  

وجه مربوطه به نحو متناسبي  4تکنولوژي و با توجه به ادبيات قبلي، 

آمده اسژت. ايژن اصژالحات از     2اصالح شوند كه نتيجه در جدول 

 ريزي انجام گرفت.ن برنامهاطريق مصاحبه با متخصص
 

 [13هاي نظام ملی نوآوري ]كاركردها و فعاليت  (1جدول 

 هافعاليت كاركرد )اليه(

 گااري كالن سياست
 هاي نوآوري و تکنولوژي تدوين سياست -
 هاي كلي هدايت و تعيين چارچوب -
 هماهنگي و نظارت و ارزيابي -

 تحقيق و توسعهاجراي 

 تحقيقات بنيادي -
 تحقيقات كاربردي -
 اي تحقيقات توسعه -
 مهندسي معکوس -

تسهيل و تأمين بودجه تحقيقات و 
 نوآوري

 منابع ماليگااري و تأمين  حمايت از سرمايه -
 حمايت از استانداردسازي -
 حمايت از مالکيت معنوي -

 توسعه نيروي انساني
 آموزش، توسعه و ارتقا -
 جايي افراد تسهيل در جابه -

 انتشار فنّاوري

 باال بردن آگاهي و نمايش تکنولوژي -
 دهي اطالعات خدمات جستجو و مرجع -
 آموزش، مشاوره و خدمات فني -
 نولوژيهاي مشترک تحقيقات و تک پروژه -
 خريدهاي دولتي -
 انتقال تکنولوژي -
 اي يا صنعتي سازي منطقه شبکه -

 ارتقاي كارآفريني فنّاورانه
 هاي مبتني بر تکنولوژي تأمين بودجه شركت -
هژژاي اداري و مژژديريتي بژژه   ارائژه حمايژژت  -

 هاي نوپا كارآفرينان و شركت

 توليد كاال و خدمات
 توليد، عرضه و صادرات كاال -
 اتتوليد و عرضه خدم -

 

 براي استراتژي ملی تكنولوژي  گانه امتيازي متوازن 4هاي  (  اصالح وجه2جدول 

هاي كارت امتيازي متوازن اصالح  وجه

 شده براي استراتژي ملی فنّاوري

هاي كارت امتيازي متوازن  وجه

 1متعارف

 وجه مالي وجه اقتصاد كالن

 وجه مشتري وجه بازار و تجارت

 وجه فرايندهاي داخلي اداريوجه فرايندهاي نهادي و 

 وجه رشد و يادگيري وجه منابع انساني

                                                                 
7
- original 

تعريف معيارهاي مورد نياز كارت امتيازي متهوازن بها     3-2

 استفاده از رويكرد نظام ملی نوآوري  

يازي متوازن نياز و كارت امت استراتژيكردن نقشه  از آنجا كه فرموله

گانه دارد، در  4ي ها ههاي مورد نياز هر يک از وجبه تعريف معيار

 ها تعيين شوند. است كه اين معياراين قسمت الزم 

وسژيله مژديران آن    بژه تعيين معيار ها در يک سازمان و  معموال 

نيژاز   اما در اينجا نياز به يک ت،وري شناخته شژده  ،گيرد صورت مي

هاي مورد  ها و زيرساخت به ما اطمينان دهد كه كليه فعاليتاست كه 

شوند. براي اين  نوآوري در سطح ملي در نظر گرفته مينياز توسعه 

نچه در آمنظور از رويکرد نظام ملي نوآوري استفاده شد و بر اساس 

بين سژطوح نظژام    2حاصل تطبيق ،استعنوان شده  2و7هاي  جدول

 ي كارت امتيازي متوازن به اين شرح است:ها هملي نوآوري با وج

 

 وجه منابع انسانی  3-2-1

عادل با كاركرد توسعه نيروي انساني در نظام ملي نوآوري اين وجه م

 در نظر گرفته شد. 

 

 هاي نهادي و اداري فرايندوجه   3-2-2

كاركرد مختلف نظام ملي نژوآوري وجژود دارد كژه     4در اين وجه 

 عبارتند از: 

 گااري كالن سياست 

  بودجه تحقيقات و نوآوري تأمينتسهيل و 

 كارآفريني تکنولوژيک يارتقا 

  تحقيق و توسعهاجراي  

 

 وجه بازار و تجارت  3-2-3

از آنجا كه در اين وجه هر دو موضوع تجارت تکنولوژي و تجارت 

 : ه استكاال و خدمات مطرح است، دو كاركرد زير در آن منظور شد

 انتشار تکنولوژي 

  توليد كاال و خدمات 

 

 وجه اقتصاد كالن   3-2-4

بلکه حاصل و نتيجه آن  ،نيست ي از نظام ملي نوآوريئاين وجه جز

فنّاوري را شود كه نقش استفاده ميدر آن هايي بنابراين از معياراست. 

                                                                 
2
. matching 
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 دهد. در توسعه اقتصاد ملي نشان مي

 

 نقش سرمايه اجتماعی  3-3

د كه در وجه منابع انساني كماكان يک حلقه يرس در اين مرحله، به نظر مي

ويژه كشورهاي در  ز كشورها بهمفقود شده وجود دارد، زيرا در بسياري ا

جايي آن  حال توسعه، صرف آموزش نيروي انساني و تسهيل در جابه

تواند مبنا و زيرساخت توسعه فنّاوري باشد و مسائل اجتماعي نظير  نمي

صورت  شود. در اين فرار مغزها، اختالفات دروني و ... مانع از اين امر مي

نامند. ه آن را سرمايه اجتماعي مينياز به يک عامل ديگر نيز مشهود است ك

از بنابراين سطح سرمايه اجتماعي نيز به وجه منابع انساني اضافه شد. 

يکي از تعاريف مطرح  است.شده ارائه  سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي

هاي هنجارهاي موجود در سيستم ست كه سرمايه اجتماعي مجموعها اين

و  جامعه اري اعضاي آنسطح همک ياجتماعي است كه موجب ارتقا

. براساس [76] گرددمي هاي تبادالت و ارتباطات پايين آمدن سطح هزينه

اجتماعي نيز داراي  اين تعريف، مفاهيمي نظير جامعه مدني و نهادهاي

جهاني نيز  بانک .گردند ارتباط مفهومي نزديکي با سرمايه اجتماعي مي

ثير نهادهاي اجتماعي، أتداند كه حاصل اي ميسرمايه اجتماعي را پديده

 روابط انساني و هنجارها بر كميت و كيفيت تعامالت اجتماعي است و

 ثير قابل توجهي برأاين سازمان نشان داده است كه اين پديده ت تجارب

اما در تحقيق حاضر، از  .[71] كشورهاي مختلف دارد اقتصاد و توسعه

داند: ركن مي 8شامل  استفاده شده كه سرمايه اجتماعي را 7تعريف پوتنام

 [. 73اعتماد عمومي، گسترگي روابط و وجود هنجارهاي مشترک ]

البته توجه به مفاهيم اجتماعي در چارچوب نظام ملي نوآوري چندان 

جديد نيست و ت،وري نظام ملي نوآوري نيز خود بر اهميت نهادهاي نرم 

 2ن مثال، آروندلعنوا ها، باورها و...( تأكيد دارد. به ها، عادت )نظير عرف

دانيم اي به اهميت شاخص اعتماد در ارزيابي نوآوري اروپا دارد و مياشاره

 [. 79كه شاخص اعتماد يکي از  اركان اصلي سرمايه اجتماعي است ]

به عالوه نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي مورد تأكيد 

و نوآوري نيز  محققان قرار داشته و در مورد جايگاه آن در توسعه فنّاوري

. وي و همکارانش تأكيد [20]وجود دارد  ويژه متعلق به الندوال منابعي به

دارند كه سرمايه اجتماعي، كار افراد را براي يادگيري، همکاري و 

كند و به همين دليل بايد سرمايه اجتماعي آسيب ديده تجارت آسان مي

آن نسبت به  سازي ترميم شود، هرچند كه ترميمبر اثر فرايند جهاني

 هاي توليدي و فکري دشوارتر است. منابعي نظير سرمايه

ن اتحاديه اروپا نيز براي سنجش و مقايسه عملکرد ملي امحقق
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نوآوري كشورهاي عضو اين اتحاديه، از مفهومي مشابه كارت 

اند. اين استفاده كرده 8امتيازي متوازن به نام تخته امتيازي نوآوري

هاي نوآوري، خلق دانش، نوآوري و رانوجه: پيش 3مفهوم شامل 

در مجموع كارگيري، و مالکيت فکري است كه خود هكارآفريني، ب

 [27] باشند.سنجه مي 23شامل 

هرچند مفهوم كارت امتيازي نوآوري همکاران و  4همچنين گاما

را به عنوان كارت امتيازي متوازني براي سنجش ارزش افزوده 

يچ تغييري در وجوه كارت مزبور نداده كنند، اما هنوآوري مطرح مي

هاي نوآورانه و فقط همان سنجه هاي معمول آن را در مورد فعاليت

 .[22] كنندگيري ميها اندازهشركت

هاي اجتماعي در پويايي  در بررسي نقش شبکه 3و سرانجام، آگاپيتوا

هاي ملي نوآوري معتقد است كه ضعف سرمايه اجتماعي در اين  نظام

، از طريق ايجاد تبعيض، تباني و ايجاد موانع، موجب تأثيرگااري ها شبکه

 [.28شود ] هاي ملي نوآوري كشورها در حال توسعه مي منفي بر نظام

با وجود چند منبع نسبتا مرتبط فوق، اما هيچ مرجعي يافت نشد 

گاه سرمايه اجتماعي را در ميان سطوح و يجاطور دقيق  بهكه 

 صورت ، در اينري تبيين كرده باشدنظام ملي نوآوكاركردهاي 

يک  استراتژيچارچوب اوليه پيشنهادي اين تحقيق براي نقشه 

 .است 3 نمودارفنّاوري به شرح ملي  استراتژي

 

 از كارشناسان 6انجام  نظرسنجی -4

 تعيين روابط مؤثر بين معيارها   4-1

روابط  براي تکميل نقشه استراتژي و كارت امتيازي متوازن تهيه شده بايد

 مشخص شود. براي اين منظور رابطه 3 نمودارهاي موجود در  بين معيار

 هاي موجود در سطوح باالتر تست شد. ميان هر معيار با كليه معيار

نفر از كارشناسان و متخصصان  21انجام اين تست، براي 

انتخاب  ايران فنّاوريمديريت تکنولوژي و مديران برنامه ملي نانو 

هاي موجود در سطوح  ابطه ميان هر معيار با معيارشدند و وجود ر

ت به سؤاال .سؤال طرح شد 726با نامه پرسش باالتر به شکل يک

اي ليکرت مطرح شد. الزم به ذكر است كه  گزينه 3صورت طيف 
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 چارچوب اوليه نقشه استراتژي ملی تكنولوژي  (5 نمودار

 
 ه استراتژي تكنولوژيها در نقش روابط موثر بين معيار  (6 نمودار



 ارزیابي برنامه ملي فناوري نانو ایران با کارت امتیازي متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعي ....

 
 نقشه استراتژي گوياي عملكرد نانوتكنولوژي  (7 نمودار
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طور عملي  بهبلکه  ،نفر به شکل تصادفي نبود 21انتخاب اين 

ارسال شد كه اين نامه پرسش براي كليه كارشناسان در دسترس،

 ت پاسخ دادند.سؤاال تعداد به

نامه پرسش 21و سنجش قابليت اطمينان tپس از انجام تست 

 نمودارها مطابق  با استفاده از آلفاي كرونباخ، روابط موثر بين معيار

  شناسايي شدند. 6

 

 هاي ارزيابی عملكرد تعيين شاخص  4-2

هاي موجود در نقشه  در اين مرحله براي هر يک از معيار

هاي كمي ارزيابي شد و ميزان پيشرفت برنامه  ، شاخصاستراتژي

. در شد ها مشخص ان در هر يک از شاخصاير فنّاوريملي نانو 

ها  توان اين ميزان پيشرفت را براي هر يک از معيار مي 1 نمودار

مشاهده كرد. همچنين بزرگي دايره مربوط به هر معيار و حجم 

بودجه اختصا  يافته به آن موضوع در برنامه ملي نانو را نشان 

جتماعي ي سطح سرمايه اها هدايركه اين علتدر ضمن دهد.  مي

اند آن است كه اين موضوعات در  به شکل خط چين رسم شده

اند و فقط در اين تحقيق به آن اضافه  برنامه اصلي وجود نداشته

 اند.   شده

 

 گيري  نتيجه -5

در اين مقاله ديديم كه براي اولين بار جايگاه سرمايه اجتماعي در 

 3شکل  شود كه نظام ملي نوآوري مشخص شد. در اينجا مشاهده مي

ترين سطح آن سرمايه اجتماعي  سطح يا اليه است كه پايين 9داراي 

سطح نظام ملي نوآوري بر اساس تعريف سازمان  1باشد. سپس  مي

[ قرار دارد و باالخره باالترين سطح 78توسعه و همکاري اقتصادي]

توان نتيجه گرفت كه نظام ملي  اقتصاد كالن است. به عبارت ديگر مي

بناي زيرساخت سرمايه اجتماعي شکل گرفته و توسعه نوآوري بر م

و اقتصاد كالن يک كشور نيز بر مبناي نظام ملي نوآوري آن  كردهپيدا 

اين مقاله   ترين دستاورد توان مهم كند. اين مفهوم را مي كشور رشد مي

 دانست.

 استراتژيتصوير مناسبي از پيشرفت يک  1 نموداردر ضمن 

توان علت عدم  دهد كه بر مبناي آن مي به دست مي فنّاوريملي 
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ها را دريافت. همچنين پويژايي زمژاني    پيشرفت هر يک از معيار

تژر نظيژر آمژوزش     ينييعني سطوح پا ؛شود برنامه در آن ديده مي

رود،  اشته امژا هژر چژه بژاالتر مژي     منابع انساني پيشرفت خوبي د

 ها آن غشود زيرا هنوز زمان بلو ها كم مي تدريج پيشرفت معيار به

طور كه هنوز توليد كاال و خدمات مبتني بژر   نرسيده است. همان

رشژد  طژور طبيعژي    بهدر ايران بسيار ناچيز است و  فنّاوري نانو

 ثير نپايرفته است. أاقتصادي كشور نيز از آن ت

رسد ادغام مفهوم نقشه استراتژي كژارت امتيژازي    به نظر مي

ريزي  وبي براي برنامهمتوازن و رويکرد نظام ملي نوآوري روش خ

هاي ملي فنّاوري در كشورهاي مختلف فراهم  و ارزيابي استراتژي

 كند. مي
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