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Abstract 

The present age, known as the knowledge 
based economy, is facing rapid and growing 
changes in human knowledge and in various 
social, economic, industrial, political and 
technological fields. Facing such conditions 
requires the intelligence and active reaction of 
STI policymakers to future developments, 
technological advancements, and their long-
term effects. Strategic policy intelligence 
(SPI) plays an effective role in creating 
awareness of STI policymakers through the, 
process, diffuse and protect information in 
order to make it available to the right person 
at the right time. SPI has not been considered 
in a coherent way as a scientific concept in 
the literature in Iran. In order to fill this gap, 
this paper seeks to study this concept and its 
tools. In this regard, strategic intelligence (SI) 
relation with policy is described from three 
perspectives of the window of opportunity, 
Clarity of purpose and legitimacy of policy 
evidence. Then important SPI tools as 
foresight, technology forcasting, technology 
assessment and their application in various 
policy steps are explained. Finally, in order to 
emphasize the role of strategic intelligence in 
policy making, the Iranian case has been 
introduced. 
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  دهیچک
اجتماعی، اقتصادي، صنعتی، سیاسی و فناورانه هاي مختلف  بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشري و عرصه دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش

گذاران علم، فناوري و نوآوري نسبت به تغییرات و پیشامدهاي آتی،  دستانه سیاست هاي پیش مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاري و واکنش. روبروست
اري از طریق فرآیند منظم جستجو و پردازش، خلق، حفاظت و گذ هوشمندي راهبردي در سیاست. هاي مختلف فناوري و تأثیرات بلندمدت آنهاست پیشرفت

گذاران نقش مؤثري را در این خصوص بازي  گیري و انتقال آنها به فرد مناسب در زمان مناسب، با ایجاد هوشیاري در سیاست اشاعه اطالعات معطوف به تصمیم
مطالعه حاضر به دنبال واکاوي مفهوم . رتی منسجم در ایران مورد توجه قرار نگرفته استکند که به عنوان یک مفهوم علمی در پیشینه این حوزه تاکنون به صو می

گذاري از سه منظر پنجره فرصت، روشنی اهداف و حقانیت شواهد تشریح شده  فوق و ابزارهاي آن بوده و در این راستا، ارتباط هوشمندي راهبردي با سیاست
هاي مختلف  بینی فناوري و نیز ارزیابی فناوري به همراه جایگاه آنها در گام نگاري علم و فناوري، پیش یندههمچنین ابزارهاي مهم هوشمندي نظیر آ. است

  .گذاري یک نمونه داخلی براي آن معرفی شده است در نهایت نیز به منظور تصریح نقش هوشمندي راهبردي در سیاست. گذاري تبیین شده است سیاست
  بینی فناوري، ارزیابی فناوري نگاري، پیش گذاري علم و فناوري و نوآوري، آینده راهبردي، سیاستهوشمندي : ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Namdarian, L., & Naghizadeh, R. (2019). Strategic Intelligence in Science, Technology and Innovation Policy 
Making (STI). Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 87-101. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

داده، اطالعات و دانش ارتباط نزدیکی اصطالح هوشمندي، با 
1از دیدگاه چو. شود آنها بیان می پسدارد و اغلب در 

هنگامی  2
شود  که یک مجموعه داده در یک بافتار خاص معنی می

تراکم تجارب نیز منجر به خلق و  .آید اطالعات به وجود می
تبدیل داده به اطالعات و سپس دانش، . شود تولید دانش می
هاي شناختی بشر براي درك ساختار، نسبت  مستلزم تالش

با خلق و از نظر وي، هوشمندي . هاست معنایی و اهمیت داده
وي . کند اکتساب دانش ارتباط دارد و نوع رفتار را تعیین می

                                                 
  Namdarian@irandoc.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- Choo 

داند به منظور  کند که می رفتار هوشمند را رفتاري توصیف می
گیري، چه دانشی را خلق یا اکتساب  انطباق با شرایط و تصمیم

2میلر. ]1[ نماید
ها،  معتقد است که با سازماندهی داده 3

 .]2[شود  اطالعات، هوشمندي ایجاد میاطالعات و با تحلیل 
3از نظر بالی

هوشمندي، اطالعات معتبر و و همکاران،  4
ها و  اي است که به صورت ترکیبی از تجربه، ارزش شده تحلیل

4ارکوز]. 3[ رود اطالعات ضمنی به کار می
کند که  بیان می 5

یافته است که در نتیجه  هوشمندي، یک فرآیند سازمان
حاصل از ه و تحلیل و همچنین تفسیر اطالعات ارزیابی، تجزی

                                                 
23- Miller 
34- Bali 
45- Arcos 
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هایی براي کاربران  آید و شامل توصیه به دست میپژوهش 
ار منابع و محتواي اطالعات تأکید بوي بر اعت. باشد خود می

ریسک و عدم  ،معتقد است که هوشمندي 1ایوانز]. 4[کند  می
مک . ]5[دهد  گیري کاهش می اطمینان را در شرایط تصمیم

اند که هوشمندي و حل مسئله، الزم و  هم گفته 2هیتکی و 
ملزوم یکدیگرند و هوشمندي سبب خلق دانش جدیدي 

  .]6[کند  شود که به شناخت، درك و حل مسائل کمک می می
بر ) توان دریافت که هوشمندي الف از تعاریف فوق می

محوریت اطالعات بنا شده است لیکن هر نوعی از اطالعات، 
شود بلکه هوشمندي مستلزم اطالعات  یسبب هوشمندي نم
هوشمندي یک فرآیند ) شده است؛ ب معتبر و تحلیل

آوري، تجزیه و تحلیل و نیز تفسیر  یافته شامل جمع سازمان
اطالعات براي کاهش ریسک و عدم اطمینان و ارائه 

 1شکل . گیري است هایی براي حل مسئله و تصمیم توصیه
 .ده استفرآیند هوشمندي را به تصویر کشی

آوري، تجزیه و تحلیل و  فرآیند جمع ،هوشمندي راهبردي
سازان رده  اشاعه اطالعات راهبردي است که نیازهاي تصمیم

دهد و از طریق فراهم نمودن  باال را مورد توجه قرار می
کند  دستانه حمایت می هشدارهاي زودهنگام، از اقدامات پیش

راهبردي  با مسائل و موضوعات هوشمندي راهبردي]. 8[
  ]. 9[بلندمدت در دو سطح شرکتی و ملی در ارتباط است 

آوري، بررسی و تحلیل  در سطح شرکتی، از طریق جمع
کنندگان، روند صنعت و  اطالعات درباره رقبا، مشتریان، عرضه

گیري  الگوهاي رفتاري آتی عناصر محیطی و بازار، از تصمیم
و در ] 10[راهبردي مدیران و قابلیت رقابت شرکت پشتیبانی 

  ]. 9[گذاران هستند  سطح ملی، مخاطبان آن، سیاست
گذاري با یک تعریف کوتاه  هوشمندي راهبردي در سیاست

                                                 
1- Evans 
2- McKie & Heath 

عبارت است از جستجو، پردازش، خلق، حفاظت و اشاعه 
اطالعات راهبردي و انتقال آنها به فرد مناسب در زمان 

کیفیت و اثربخشی ]. 11[مناسب جهت اتخاذ سیاستی مناسب 
گذاري به این است که نگاهی  هوشمندي راهبردي در سیاست

گذاران نشان دهد در چه  لو داشته باشد؛ به سیاسترو به ج
شان چگونه با  گیرند و نهایتاً تصمیمات فضایی تصمیم می

 .آینده تالقی و پیامدهاي محتمل آنها چه خواهد بود

گذاري  در تعریفی دیگر، هوشمندي راهبردي در سیاست
آوري اطالعات قانونی  عبارت است از یک فرآیند مستمر جمع

شده  تجزیه و تحلیل هوشیارانه آنها و انتشار کنترلو اخالقی، 
 3اسمیت]. 11[گذاران  هوشمندي در سطح عملیاتی به سیاست
کنند که براي اداره  و همکارانش در تعریف خود بیان می

گذاري باید به  نمودن فرآیند هوشمندي راهبردي در سیاست
. ایجاد ارتباط بیشتر میان بازیگران مختلف توجه شود

گذاري فراتر از فراهم نمودن  ندي راهبردي در سیاستهوشم
گذاري نیز دخالت دارد و تقریباً  اطالعات است و در سیاست

  ].12[دهد  گذاري را شکل می فرآیند سیاست
کند که هوشمندي  تر بیان می تر و جامع در تعریفی کامل 4کوسا

گذاري قادر است سه قابلیت را براي  راهبردي در سیاست
ها به مسیر،  درك وابستگی) الف :اري فراهم کندگذ سیاست
ها در  ها و قابلیت هاي متنوع و همچنین اولویت انگیزه

درك عناصر ناسازگار، ) گذاري؛ ب هاي سیاست موقعیت
ها؛  موقعیتن یاممکن در  5سازهاي و شگفتی ندینوآ ،مخرب

اندازهاي جایگزین براي  درك سناریوها، راهبردها و چشم) ج
  ].9[گذاري  هاي سیاست وامل کلیدي در موقعیتمدیریت ع

هایی که هوشمندي راهبردي در  ترین حوزه یکی از مهم
شود حوزه علم،  گذاري در ارتباط با آن تعریف می سیاست

                                                 
3- Smits 
4- Kuosa 
5- Wild cards 

  ها ارائه گزینه

  ]7[فرآیند هوشمندي ) 1شکل 

  هوشمندي  اطالعات

  ص اطالعاتیتلخ

  ارزیابی
  شرح

  توصیه

  بینی پیش

  لیست اطالعات
 توصیف

  سازماندهی اطالعات
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زندگی » جامعه فناورانه«ما در یک . فناوري و نوآوري است
کنیم که تار و پود آن از فناوري بافته شده و آینده آن نیز تا  می

در . دارد هاي پیچیده فناوري بستگی حدود زیادي به بازي
گذاري به  اي، هوشمندي راهبردي در سیاست چنین جامعه

کند که پیشاپیش و تا حد ممکن  کمک می گذاران سیاست
بدانند که تغییرات و پیشامدهاي دنیاي آتی چیست و هوشیار 

هاي مختلف فناوري چه تأثیرات درازمدتی  باشند که پیشرفت
تماعی بر شئون زندگی اج -خواه مثبت و خواه منفی  -

ها و تهدیدهایی از رهگذر این  خواهد داشت و چه فرصت
ها در برابر اقتصاد، امنیت و دفاع، صنعت، فرهنگ و  پیشرفت

گرچه هوشمندي راهبردي  .امور اجتماعی ایجاد خواهد شد
گذاري به عنوان یک مفهوم علمی در پیشینه این  در سیاست

ه اما به نظر منسجم قرار نگرفتمورد توجه  چندانحوزه تاکنون 
تواند براي  که در ادامه خواهد آمد می آنرسد برداشتی از  می

گذاري علم، فناوري و نوآوري کشور بسیار مفید  نظام سیاست
بخش دوم مقاله به بررسی ارتباط هوشمندي . و سازنده باشد

گذاري علم، فناوري و نوآوري و بخش  راهبردي با سیاست
ي راهبردي در سوم به مطالعه ابزارهاي هوشمند

بخش . پردازد گذاري علم، فناوري و نوآوري می سیاست
هاي  چهارم، جایگاه ابزارهاي هوشمندي راهبردي در گام

از  یرانیاکند و سپس یک نمونه  گذاري را تشریح می سیاست
هوشمندي نگاري به عنوان یک ابزار  نحوه اثرگذاري آینده

  .شود گذاري علم و فناوري ارائه می در سیاست راهبردي
  
علم، گذاري  با سیاست ارتباط هوشمندي راهبردي -2

  فناوري و نوآوري
گذاري، عالوه بر  فهم اثرات هوشمندي راهبردي در سیاست

نیاز به درك رفتار راهبردي کنشگران، مستلزم شناخت 
 ].13[گذاري مبتنی بر شواهد است  هاي سیاست چرخه
گذاري مبتنی  سیاستگذاري مبتنی بر شواهد در مقابل  سیاست
فرض آن هم این است که اگر  و پیش شدهمطرح  بر عقیده

گسترده و باکیفیت،  یبتوان در مورد مسائل، اطالعات
آوري، به دانش معنادار تبدیل و در بین ذینفعان مختلف  جمع

توان  میدر این صورت که قدرت عمل دارند منتشر نمود 
منظور از . اتخاذ کردرا در راستاي هدف تصمیمات بهتري 

ها،  سرشماري(مواردي نظیر آمارهاي رسمی شواهد 

غیررسمی، نتایج  و )اي و آمارهاي ثبتی هاي نمونه آمارگیري
هاي دانشگاهی، نظرات کارشناسی، نتایج  پژوهش

هاي  و یافته) ها ذهنیت(ها  ها و ارزش ها، نگرش نظرسنجی
  ].14[ها است  ها و ارزیابی برنامه یشمبتنی بر پا

با فراهم نمودن شواهد معتبر، شک هوشمندي راهبردي  بی
گذاري  داراي مزایا و اثرات مثبتی در سیاست روز، دقیق و به

. علم، فناوري و نوآوري با رویکرد مبتنی بر شواهد است
اثربخشی هوشمندي راهبردي در  بررسی و تحلیل

اندازهاي تحلیلی است که  جود چشمگذاري، نیازمند و سیاست
هاي معنادار  ها متمرکز نشود و حمایت صرفاً بر فعالیت

گذاري را نیز مورد  از فرآیند سیاست هوشمندي راهبردي
اثرات هوشمندي  حیتوض دربه این منظور، . توجه قرار دهد

 1انداز پنجره فرصت گذاري از سه چشم راهبردي بر سیاست
، روشن )گذاري مبتنی بر شواهد به عنوان یک چرخه سیاست(

بهره گرفته ] 15[ 3و حقانیت شواهد سیاستی 2بودن اهداف
کامالً  اندازهاي مذکور، چشم ازگرچه هیچ یک . شده است

 اندازها چشم نیا بر پایه لیتحل و هیتجز اماد ستنین قیدق
تري در خصوص اثرات  وسیع و درك نشیب تواند یم

این . گذاري ایجاد نماید ندي راهبردي بر سیاستهوشم
  .اند اندازها در ادامه تشریح شده چشم

گذاري از منظر  ارتباط هوشمندي راهبردي با سیاست 1- 2
  پنجره فرصت

هاي نظري مشهور در  پنجره فرصت، یکی از چارچوب
گذاري است  با سیاستهوشمندي راهبردي خصوص ارتباط 

گذاري را غیرخطی، پویا و  سیاسته فرآیند ک )2شکل (
داند که ذینفعان مختلفی در آن درگیرند و شامل  پیچیده می
  :گانه زیر است جریانات سه

گذاران  مسائل خاص، مورد توجه سیاست: 4جریان مسائل ?
 .گیرد قرار می

هاي خاص براي مرتفع  ها و گزینه ایده: 5ها حل جریان راه ?
 .گیرد گذاران قرار می سیاستنمودن مسائل، مورد توجه 

گذاران در مورد  سیاست: 6جریان اقدامات سیاستی ?
  .پردازند هاي سیاستی به بحث می گزینه

                                                 
1- Window of opportunity 
2- Clarity of purpose 
3- Legitimacy of policy evidence 
4- Streams of problems 
5- Streams of solutions 
6- Streams of politics 
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تواند تأثیري غیرمستقیم و  هر کدام از جریانات مذکور، می
تغییر . تدریجی بر تغییرات و اجراي سیاست داشته باشند
سیعی از سیاستی، فرآیندي پویا و غیرخطی است که طیف و

ذینفعان مختلف در آن درگیر هستند و منجر به بازخوردهاي 
گانه مسائل،  زمانی که جریانات سه. شود مثبت یا منفی آنها می

شوند تغییر و بهبود  1ها و اقدامات سیاستی همگرا حل راه
دهد و این همان چیزي است که پنجره  سیاستی رخ می
هم به این شیوه عمل ). 2شکل (شود  فرصت نامیده می

هاي  هایی از ذینفعان، نظیر سازمان صورت است که ائتالف
هاي  سیاسی و پژوهشی، رسانه، جوامع علمی، سازمان

توانند بسیج و بر  نهاد و افرادي با ارتباطات سیاستی می مردم
یادگیري سیاستی که به . روي یک موضوع خاص تمرکز کنند

. افتد اق میاخذ دانش معروف است نیز در اغلب اوقات اتف
یادگیري سیاستی یا به عبارت دیگر، تبدیل حقایق علمی و 
تر  فنی به حقایق سیاسی و اجتماعی براي ایجاد درکی گسترده

 در شکل. و حمایت از اصالحات سیاستی، اهمیت فراوان دارد
ها نشان داده شده که  اي حول همه الیه ایجاد ظرفیت با دایره 2

ایجاد . و تغییر سیاستی است عنصر مهمی در فرآیند بهبود
ظرفیت به فراهم نمودن ابزارهایی براي استفاده کارآمد از 

در بهبود و تغییر ...) ها و  ها، نتایج پژوهش داده(شواهد 
در این چارچوب، ارتباط ]. 15[هاي سیاستی اشاره دارد  برنامه

                                                 
1- Converge 

گذاري با وجود دو  با فرآیند سیاستهوشمندي راهبردي 
و ایجاد ) اخذ دانش و شواهد(یاستی عنصر یادگیري س

به عبارت دیگر . ظرفیت، به خوبی قابل تبیین و درك است
هاي بهبود و تغییر  ترین محرك هاي دانش و شواهد مهم جریان

هاي جدید تفکر به  سیاستی هستند زیرا با ارائه شیوه
گذاران و افزایش آگاهی آنها، همانند یک کاتالیزور  سیاست
   .کنند عمل می

گذاري از منظر  ارتباط هوشمندي راهبردي با سیاست 2- 2
  روشن بودن اهداف
هاي سیاستی، سبب برانگیختن مشارکت  پیچیدگی انتخاب

شود اما وابستگی زیاد  گذاري می بیشتر ذینفعان در امر سیاست
تواند اعتماد آنها به ابزارهاي  مداران به ذینفعان می سیاست

. ببرد را از بین گذاري سیاستهوشمندي راهبردي در 
هوشمندي راهبردي در مداران به ابزارهاي  سیاست ياعتماد یب

ها و  ، ایجاد فرآیندهاي موازي، واگرایی فعالیتگذاري سیاست
. هاي نوآوري را به دنبال دارد در نهایت، محدود شدن فرصت

باید اهداف و مواضع در  این ابزارها بودن مؤثر يبرااز طرفی 
 جمله از بازیگران وگذاري به وضوح مشخص  سیاست فرآیند
 آنچه وضوح .باشند آگاه خود نقش از گذاران سیاست
 فرآیند یطراح يبرا محقق کنند خواهند یم گذاران سیاست

گذاران  بنابراین سیاست. ، ضروري استاهداف نیا بهدستیابی 
باید نقشی فعال در طراحی فرآیند، ابالغ و مخابره اهداف 

 یاستیاقدامات س

 مسائل  ها حل راه

 يریادگی
 ائتالف جادیا یاستیس

م دستور یتنظ
 ارک

: ایجاد ظرفیت
استفاده کارا از 

 شواهد

: ایجاد ظرفیت
استفاده کارا از 

 شواهد

 ]16[ یاستیل شواهد به اقدامات سیتبد يبرا نظري یچارچوب به عنوان پنجره فرصت )2لکش
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 گذاري هوشمندي راهبردي در سیاستبه عالوه، . داشته باشند
گذاران به عنوان سفیران  نقش سیاست يبا ایجاد امکان ایفا

اندیش، فرصت مورد توجه قرار گرفتن و رهبري را در  آینده
روشن بودن «انداز  به این ترتیب، چشم. گذارد اختیار آنها می

ر فرآیند بر اهمیت شفافیت و تعهد سیاستی د» اهداف
 گذاري هوشمندي راهبردي در سیاستبکارگیري ابزارهاي 

  ].15[تأکید دارد 
گذاري از منظر  ارتباط هوشمندي راهبردي با سیاست 3- 2

  حقانیت شواهد
اي به عنوان عوامل  رشته هاي بین مشارکت ذینفعان و پژوهش

 ی درکل طور به. اند کلیدي بهبود شواهد سیاستی شناخته شده
 و ها ارزش، یاستیس يها هیتوصبراي تدوین  که يموارد
 و ذینفعان متضاد منافع و نظرات، متفاوت يباورها
 شتریب »حقانیت« رندیبگ قرار و تأیید توجه مورد ،انساز میتصم
نقش رویکرد مشارکتی در تقویت حقانیت شواهد را . است

اول، رویکرد : توان تبیین نمود هاي مختلفی می به شیوه
هاي  شده توسط بررسی شکاف میان مسائل تعریفمشارکتی، 

ها و اقدامات بازیگرانی که عنصر  علمی با تجارب، ارزش
برد؛ دوم،  اصلی حل چنین مسائلی هستند را از بین می

ها و  ها، اختالفات، دیدگاه مشارکت به مشخص نمودن تفاوت
کند؛ سوم، مشارکت سبب  منافع مرتبط با مسائل کمک می

شود و چهارم هم اینکه، مشارکت،  مشکل میتسهیل تعاریف 
کنندگان را افزایش داده و از این طریق به  یادگیري شرکت

به طور کلی، . کند گیري کمک می ارتقاء کیفیت تصمیم
سازي  انداز حقانیت شواهد، بر اهمیت ادغام و یکپارچه چشم

دانش ذینفعان و مشارکت، به ایجاد شواهد دقیق و درست 
هوشمندي راهبردي ابزارهاي . اري تأکید داردگذ براي سیاست
گذاري از طریق فراهم نمودن امکان مشارکت  در سیاست

  ].15[نمایند  ذینفعان مختلف، به تحقق این امر کمک می
  
گذاري  در سیاست هوشمندي راهبرديابزارهاي  -3

 علم، فناوري و نوآوري
حوزه علم، فناوري و  گذاري هوشمندي راهبردي در سیاست

هوشمندي  ابزارهاي. ابزارهاي مختلفی در اختیار دارد وآورين
مورد استفاده قرار به این منظور  گذاري راهبردي در سیاست

بدون سوگیري  هدفمند، جامع، که اطالعات گیرند می

را براي  2نگر آینده اطالعاتی همه، از تر مهم و 1سیاستی
استفاده اثربخش از ابزارهاي  .]17[سازان فراهم کنند  تصمیم

 گذاري، راهبردهایی هوشمندي راهبردي در سیاست
 از طیفی براي را ساالر مردم و مناسب کارآمد، گرایانه، واقع
مزایاي استفاده از ابزارهاي . دهد می ارائه سیاستی يها حوزه

  ]:11[عبارتند از  گذاري هوشمندي راهبردي در سیاست
 گذاري، ابزارهاي هوشمندي راهبردي در سیاست: مشارکت ▪

گیري  هاي مختلف ذینفعان درگیر در تصمیم دیدگاهترکیبی از 
 .کنند می ارائهرا 

ابزارهاي هوشمندي راهبردي در : گرایی عینیت ▪
طرفانه و  سازي اطالعات بی از طریق یکپارچه گذاري سیاست

 .سازند تر می ا عینیگذاري ر هاي دقیق، سیاست تجزیه و تحلیل

هوشمندي  از ابزارهاي استفاده: ییراستا همهماهنگی و  ▪
 در متقابل درك و یادگیري سبب گذاري، راهبردي در سیاست

 .توافق و اجماع است ایجاد کننده تسهیل ذینفعان شده و میان

ابزارهاي هوشمندي راهبردي در : گیري پشتیبانی از تصمیم ▪
سازي و اجراي  گیري که پیاده میمگذاري نه تنها تص سیاست

 .کنند تصمیمات اتخاذشده را نیز تسهیل می

نگاري علم و  آینده: ترین این ابزارها عبارتند از برخی از مهم
، 3یزن کمحبینی فناوري و ارزیابی فناوري،  فناوري، پیش

و نیز ارزشیابی  5علم و فناوري  رهنگاشت، 4نوآوريممیزي 
ترین این ابزارها  سه مورد از عمومیدر ادامه، . 6راهبردي 
  .شوند تشریح می

  علم، فناوري و نوآورينگاري  آینده 1- 3
یافته براي نگاه به آینده  نگاري، فرآیند تالش سازمان آینده

، محیط زیست، اقتصاد و علم، فناوري و نوآوريبلندمدت 
هاي عام  اجتماع است و هدف آن نیز شناسایی فناوري

هاي تحقیقات راهبردي است که  حوزهنوظهور و تقویت 
احتماالً بیشترین منافع اقتصادي و اجتماعی را به همراه دارند 

توان در قالب چهار  نگاري را می به طور کلی آینده]. 18[
هاي آتی و  کشف فرصت) الف: مفهوم تبیین نمود

هاي علمی و  گذاري در فعالیت گذاري براي سرمایه اولویت
مشارکت ) دن ضرورت نظام نوآوري؛ جنشان دا) نوآوري؛ ب

                                                 
1- Politically unbiased 
2- Forward-looking information 
3- Benchmarking 
4- Innovation audit 
5- Science and Technology road mapping 
6- Strategic evaluation 
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سازي  شبکه) دادن بازیگران مختلف در مباحثات راهبردي و د
 موردها و یا بازارها در  و ایجاد پیوند در میان کنشگران، بخش

  ].19[مسئله مورد نظر 
توان ذیل سه فاز تفکیک  نگاري را هم می فرآیند کلی آینده

ز ورودي با یک فا. نگاري و خروجی ورودي، آینده: نمود
نگاري  سؤال راهبردي آغاز که بر اساس آن، قلمرو پروژه آینده

نظیر مرور (سپس اطالعات از منابع مختلفی . شود تعیین می
استخراج، ) اینترنت و نشریات و همچنین مصاحبه با خبرگان

نگاري با تجزیه و  فاز آینده. شوند آوري و ذخیره می جمع
ها به  آغاز و سپس ساختار داده شده هاي گردآوري تحلیل داده

ها و  شوند که در نهایت، بصیرت طور عمیق تفسیر می
در فاز خروجی هم . شود نگر ایجاد می هایی آینده بینش
ها و  شوند و سیاست هاي ممکن شناسایی و ارزیابی می آینده

  ].20[شود  راهبردهایی براي تحقق آنها پیشنهاد می
و در چنین  شود تر می یچیدهپ ،پویا یبه صورتامروزه جهان 

و خطی ) باال به پائین(شرایطی رویکردهاي سنتی 
گذاري در  فرآیند سیاست. گذاري ناکارآمد هستند سیاست

مفهوم جدید که در مقابل رویکردهاي سنتی مطرح شده داراي 
عد عمودي و افقی است عد عمودي آن، فرآیند سیاست . دو ب ب

از (شده از باال به پائین را به مفهوم ابالغ تصمیمات اخذ
عد افقی،  در نظر می) سازان به مجریان  تصمیم گیرد اما در ب

اي از ذینفعان وجود دارد که  فرض بر این است که مجموعه
گذاري، بر آن نیز  ضمن تأثیرپذیري از فرآیند سیاست

نگاري، ابزاري ارزشمند براي کمک به  آینده. تأثیرگذارند
]. 22[مفهوم جدید آن است  گذاري در فرآیند سیاست

 مرتبط با آینده و اند که دانش هاي بسیاري پذیرفته حکومت
در بین بازیگران  ،موفق گذاري براي سیاستمورد نیاز 

رسد که فعالیت  به نظر می. مختلف، توزیع شده است
ي مشارکتی و نگاري با تأکیدي که بر روي فرآیندها آینده
کند  کسب چنین دانشی میاي به  کمک عمدهدارد  سازي شبکه

دانش مرتبط با آینده، عملگرا است و عناصر کلیدي ]. 23[
هاي  تأثیرگذار بر آینده، روندهاي بلندمدت، تحوالت و پویایی

هاي  انواع روش ].24[دهد  اثرگذار را مورد توجه قرار می
 .خالصه نمود 1توان در قالب جدول  نگاري را می آینده

گذاري عبارت  نگاري براي سیاست هبه طور کلی، منافع آیند
انداز بلندمدت؛ تمرکز بر تغییرات؛ تعامل  ایجاد چشم: است از

کنندگان؛ تفکر و نگاه پائین به باال؛ مشارکت  میان مشارکت
در فرآیند؛ تنوع بازیگران و مختلف دادن بازیگران و ذینفعان 
اندازها؛ گرایش به علم، فناوري و  پذیرش تنوع در چشم

و همچنین قلمروهاي اجتماعی، اقتصادي و  نوآوري
ها و شناسایی و کشف  محیطی؛ اهمیت دادن به بدیل زیست

فرضیات و رویدادهاي مهم از منظر بازیگران و نهایتاً 
  ].25[دهی به راهبردها  شکل

علم، گذاري  نگاري کارکردهاي متعددي در بستر سیاست آینده
درك چگونگی تأثیرگذاري . دارد فناوري و نوآوري

، ایجاد هوشمندي راهبرديگذاري در  نگاري بر سیاست آینده
هر یک از . مبتنی بر شناخت و درك عمیق این کارکردهاست

  .اند این کارکردها در ادامه شرح داده شده
  4رسانی سیاست کارکرد اطالع ×

محوریت این کارکرد، ایجاد و بهبود مخزن دانش براي تفکر 
یاست، طراحی آن و نیز تأمین دامنه وسیعی از در مورد س

هاي جدید ناشی از فرآیندهاي خالق و نیز گستره متنوعی  ایده
هاي ممکن را  و گزینه اندازها این کارکرد، چشم. از منابع است

سازي و طراحی سیاست،  به منظور بهبود مخزن دانش، مفهوم

                                                 
1- Extrapolation 
2- Megatrend 
3- Environmental Scanning 
4- Informing Policy Function 

  ]21[نگاري  هاي آینده بندي روش دسته) 1جدول 
  ها مثال  هدف  گیري جهت

  یابی برون
تعمیم یابی و  برون

روندهاي گذشته 
  به آینده

هاي مبتنی بر  انواع روش
تجزیه و تحلیل پیشینه نظیر 

بینی  ، پیش1یابی روند برون
تأثیر و -بر اساس علت

تجزیه و تحلیل روندهاي 
  2بزرگ

  خالقیت
وارد کردن 

خالقیت در فرآیند 
  نگاري آینده

  پانل خبرگان، سناریو

  ها تعیین اولویت  بندي اولویت
هاي کلیدي،  اوريدلفی، فن

  رهنگاشت علم و فناوري

شناسایی 
  موضوعات

شناسایی و معرفی 
موضوعاتی که 

نگاري بر آنها  آینده
  تمرکز خواهد کرد

، تحلیل 3پویش محیطی
SWOT پیمایش ،

  موضوعات
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هوش کند و از این رو به آن،  گذاران منتقل می به سیاست
  ].25[شود  بینی اطالق می پیش
  سازي سیاست کارکرد تسهیل پیاده ×

اندازهاي مشترك و  محوریت اصلی این کارکرد، توسعه چشم
این کارکرد . هاي مختلف ذینفع است ایجاد تعهد در میان گروه
نگاري در ایجاد پیوند، ارتباط، جریان  به ارزش فرآیند آینده

ها تأکید دارد که  افراد و سازمان ها، هایی از گروه دانش و شبکه
. ها را بهبود بخشد سازي سیاست در نهایت قادر است پیاده

شده به منظور  با منطق شناسایی نیمزبور، همچن کارکرد
ها و ایجاد پیوندهاي جدید  ساخت شبکه«نگاري یعنی  آینده

این کارکرد . در ارتباط است» انداز مشترك براي یک چشم
سازي، یادگیري جمعی را تقویت  شبکههمچنین از طریق 

  .]27-25[کند  می
  1گذاري مشارکت در سیاست سازي کارکرد درون ×

این کارکرد از طریق مشاکت جامعه مدنی در فرآیند 
یابد و از  تحقق می علم، فناوري و نوآوري گذاري سیاست

طریق حمایت از شمول و افزایش شفافیت و مشروعیت، 
براي بهبود حکمرانی مورد توجه قرار نگاري را  ارزش آینده

از منظر مفروضات، وجود میزگردي براي تبادل . دهد می
اندازهاي آتی  تواند باعث بحث در رابطه با چشم اطالعات می

نگاري، نوآوري را  عرضه و تقاضا شده و از این طریق، آینده
به سمت نیازهاي اجتماعی و تقاضاهاي آتی کاربران سوق 

  . دهد می
نگاري یعنی توسعه بهتر  کارکرد با هدف کلیدي آیندهاین 
هاي نوآوري در ارتباط است و با مشارکت تعداد زیادي  نظام

انداز و  از ذینفعان در گردآوري هوشمند اطالعات، ایجاد چشم
 علم، فناوري و نوآوريهمچنین بهبود مشروعیت در فرآیند 

  .]27و25[نیز ارتباطی نزدیک دارد 
  2از تعریف سیاست کارکرد حمایت ×

هاي سیاستی  بینی به گزینه این کارکرد با تبدیل هوش پیش
هاي مالی  قابل تعریف، نوشتن اسناد سیاستی و اعطاء کمک

تصور غالب این است . گذاري مرتبط است براي آغاز سیاست
هایی سیاستی  بینی به آسانی قابل تبدیل به گزینه که هوش پیش

هاي فرآیندي جمعی نشأت  خم نبوده و همه اینها از پیچ و

                                                 
1- Embedding Participation in Policy-Making 
2- Supporting  Policy Definition 

هاي  بینی به گزینه گیرند که مطابق آن، تبدیل هوش پیش می
گذاران  سیاستی قابل تعریف، باید به طور مشترك با سیاست

  .]27-25[مسئول یک حوزه سیاستی خاص انجام گیرد 
  کارکرد پیکربندي مجدد سیستم سیاست ×

سیاستی فعلی کفایتی نظام  نگاري اغلب بی هاي آینده فعالیت
هاي اصلی اجتماع را روشن  براي روبرو شدن با چالش

تواند از طریق پشتیبانی از یادگیري در  نگاري می آینده. کنند می
هاي سیاستی  هاي دولتی پیچیده به پیکربندي سیستم سیستم

هاي موجود، انطباق و  ها بتوانند با چالش بپردازد تا آن سیستم
در بهترین حالت، این  .باشندسازگاري بیشتري داشته 

هاي  ها امکان برقراري پیوندهاي جدید با موجودیت پیکربندي
  .]25[کنند  خارج از سیستم سیاستی را فراهم می

  3کارکرد نمادین ×
نگاري تحت شرایط خاص سیاستی نقشی نمادین را  آینده

گذاران  نگاري، سیاست با انجام یک فعالیت آینده. دکن ایفاء می
هاي آنها بر  گیري رند که عالئمی مبنی بر اینکه تصمیمامیدوا

  .اساس اطالعات منطقی است را به عموم مردم انتقال دهند
گسترش . کند البته این کارکرد مشکالتی را نیز ایجاد می 

نگاري به احتمال زیاد از هر نوع اثر  کارکرد نمادین آینده
است این کارکرد همچنین ممکن . کند سیاستی ممانعت می

نگاري صرفاً با هدف توجیه  منجر به این بحث شود که آینده
  ].25[شود  شده انجام می هاي گرفته ها و تصمیم کردن سیاست

  بینی فناوري پیش 2- 3
مند و هدفدار براي  هاي نظام بینی فناوري به تمام تالش پیش
ها و تأثیرات تغییر  هاي بالقوه، ویژگی بینی و فهم جهت پیش

ها و کسب و  خصوص درباره اختراعات و نوآوريفناوري به 
در شرایط کنونی که . ]28[شود  برداري از آنها اطالق می بهره

هاي جدید به  هاي زیادي همراه است و فناوري با پیچیدگی
هاي  بینی موفق فناوري باشند پیش سرعت در حال ظهور می

هاي  گذاري در فناوري تواند سبب موفقیت در سرمایه آتی می
  . ]29[دید شده و منافع و مزایاي زیادي را ایجاد نماید ج

بینی فناوري به عنوان یک ابزار هوشمندي  عالوه بر این، پیش
هاي  گذاران در تدوین راهبردها و سیاست راهبردي به سیاست

هاي کلیدي و در حال  فناوري به منظور شناسایی فناوري
  ]. 30[کند  ظهور کمک می

                                                 
3- Symbolic Function 
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ه کیندي ساختارمند و گام به گام است بینی فناوري، فرآ پیش
بررسی گام شناسایی، ) الف: عبارتند از آنهاي عمومی  گام

هاي  مستمر رویدادهاي جدید و در حال وقوع و نیز زمینه
اي که کارکردهاي جدید یا محصوالتی  علمی یا فناورانه

گام ) جذاب را براي آینده محتمل در پی خواهد داشت؛ ب
به تلخیص و غربال اطالعات پرداخته و بر تأیید، این مرحله 

شده و با  هاي از پیش تعیین اساس یک سري شاخص
بکارگیري کارشناسان خبره از دولت، دانشگاه و صنعت به 

این مرحله شامل تأیید زمان وقوع . پردازد تأیید اطالعات می
رویدادهاي محتمل، محصوالت قابل ارائه در بازار و توان آنها 

الت و نیازهاي اقتصادي یا اجتماعی و برآورده براي حل مشک
سازي، این  پیاده) کردن نیازهاي قابل توجه جامعه است؛ ج

سازان،  اي براي تصمیم گام شامل پیشنهادهاي ویژه
گذاران، نمایندگان منتخب واحدهاي تجاري و  سیاست

سازي و بکارگیري محاسبات است  دانشمندان به منظور پیاده
توان در قالب دو  بینی فناوري را می یشهاي پ روش ].28[

بندي نمود  تقسیم 2و هنجاري 1بینی اکتشافی رویکرد پیش
  ).2جدول (

  ]31[بینی فناوري  هاي پیش بندي روش دسته) 2جدول 
  ها مثال  تعریف  رویکرد

بینی  پیش
  اکتشافی

بینی  ها به دنبال پیش این روش
هاي  آینده بر مبناي داده

هستند گذشته و وضعیت حال 
و در آنها، آدمی ناظري بیرونی 

تواند به  است که تنها می
اکتشاف آن آینده محتوم 

  بپردازد

تحلیل روندها، تحلیل 
هاي زمانی،  سري
هاي رشد، پایش  منحنی

فناوري، چرخه عمر 
فناوري، تحلیل رگرسیون، 

هاي  تحلیل همبستگی، مدل
  سازي مونت کارلو شبیه

بینی  پیش
  هنجاري

گرا هستند  هدفها  این روش
و سؤال اصلی در آنها این 

آینده چگونه باید "است که 
ها،  در این روش. "باشد؟

جایگاه آدمی از یک ناظر 
گر صرف  بیرونی و مشاهده

تري  تغییر یافته و نقش فعال
  یابد می

، 3هاي ارتباطات درخت
، 4شناسی هاي ریخت تحلیل

هاي جریان  دیاگرام
، تحلیل آثار 5مأموریت

  6متقابل

                                                 
1- Exploratory 
2- Normative 
3- Relevance Trees 
4- Morphological Analysis 
5- Mission Flow Diagrams 
6- Cross-impact analysis 

بینی فناوري با استفاده از تعمیم روندهاي  به طور کلی پیش
گذشته و تا حدي هم استفاده از خالقیت در کشف آینده 

گذاري سهم داشته  در سیاست قیطرتواند به دو  محتمل می
کاهش ریسک و عدم اطمینان در خصوص وقایع  -الف: باشد

هاي  هاي نوآوري شناخت ویژگی -در شرف وقوع و ب
گیري درباره موضعی که باید در مقابل  فناورانه آتی و تصمیم

  .]28[آنها اتخاذ شود 
هوشمندي راهبردي در ایجاد  به منظورموارد فوق 

دستی سیاستی براي مواجهه با  و در نتیجه پیش گذاري سیاست
  .آینده مفید هستند

گذاري به همین مورد ختم  بینی فناوري در سیاست سهم پیش
بینی فناوري با رویکردهاي تعاملی و هنجاري،  نشده و پیش

  .]28[ها نیز کمک کند  گیري دیدگاه تواند به شکل می
  ارزیابی فناوري 3- 3

اند  این موضوع که جامعه و فناوري به شدت درهم تنیده
گسترش مرزهاي دانش . شده است امري کامالً پذیرفتهامروزه 

هاي فراوانی  هاي فناورانه سبب ایجاد فرصت بشري و پیشرفت
. تر شده است تر و پاکیزه تر، سالم براي یک زندگی بشري ایمن

اي را  شده و ناشناخته در کنار این مزایا، تهدیدهاي شناخته اما
... هم براي صلح، بهداشت و سالمت، عدالت، حقوق بشر و 

 منظراز  ندینوآهاي  بنابراین ارزیابی فناوري. کنند ایجاد می
نتایج بالقوه استفاده از آنها در اقتصاد، اجتماع و تجارت، 

ارزبابی فناوري عبارت است از تالش یا . ضروري است
خواسته و (یافته اثرات مستقیم و غیرمستقیمی  مطالعه سازمان

که معرفی، توسعه و یا تغییر یک فناوري خاص ) ناخواسته
. باشد ممکن است در اجتماع، محیط و اقتصاد در پی داشته
مطالعه : به طور کلی، اهداف ارزیابی فناوري عبارتند از

و کاربردهاي ممکن و بالقوه آن؛  ندینوآفناوري موجود و یا 
) خواسته و ناخواسته(بینی اثرات مستقیم و غیرمستقیم  پیش

فناورانه، اقتصادي، محیطی، انسانی و اجتماعی یک فناوري 
 ها؛ ز منظر ارزشبررسی پیامدهاي یک فناوري خاص ا خاص؛

توصیه و پیشنهاد احتماالت و رویدادهاي ممکن براي اقدام و 
 ].32[گذاري  گیري و سیاست طراحی؛ پشتیبانی از تصمیم

طبق آنچه گفته شد ارزیابی فناوري هم باید به ابزارهاي 
اجتماعی مجهز باشد و هم از تحقیقات علمی استفاده کند تا 

اثرات مختلف فناوري، بینی پیامدها و  بتواند با پیش
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هنگام و پیشنهادهایی اثربخش را براي توسعه  هشدارهاي به
  . ها فراهم کند سیاست

  :هایی است که عبارتند از فرآیند ارزیابی فناوري شامل گام
تعریف مسئله؛ شامل تعیین موضوعات سیاستی و آثار  ←

مهمی که باید در ارزیابی مدنظر قرار گیرد و نیز شناسایی 
  .ذینفعان موضوع مورد ارزیابی است

بینی آینده فناوري؛ شامل شناسایی  توصیف و پیش ←
هاي رقیب  هاي مکمل، فناوري پارامترهاي فنی اصلی، فناوري

  .و مسیر توسعه آن است
بینی آینده آن؛ این گام بر  توصیف وضعیت جامعه و پیش ←

با  که... آن دسته از موضوعات اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و 
موضوع مطالعه در تعامل هستند تمرکز دارد و به شناسایی 

هاي اجتماعی که  هاي ذینفع و ارزش نهادهاي درگیر، طرف
ممکن است بر توسعه فناوري تأثیر گذاشته یا از آن تأثیر 

  .نماید پذیرند کمک شایانی می
شناسایی، تحلیل و برآورد آثار؛ شامل شناسایی احتمال و  ←

ناشی از تعامل ) مستقیم و غیرمستقیم(از آثار اي  شدت زنجیره
ها با زمینه اجتماعی آنها است که این آثار ارزیابی و  فناوري

  .شود بندي می نتایج آنها جمع
هاي ممکن با  ها؛ در این مرحله سیاست تحلیل سیاست ←

استفاده از دستاوردهاي مرحله پیشین، تجزیه و تحلیل 
ن هر سیاست باید دقیقاً نه تنها پیامدهاي ممک. شوند می

دهنده  شناسایی و تحلیل شوند بلکه بسته به نیاز سفارش
هاي کامالً روشنی پیشنهاد شده و یا تنها به  ارزیابی، سیاست
 ].33[شود  هاي مختلف بسنده می تحلیل سیاست

هاي فناوري وجود دارد اما  انواع گوناگونی از ارزیابی

  :]28[ترك است هاي زیر در میان همه آنها مش ویژگی
گیري از طریق حمایت از  گرایش به مشاوره و تصمیم •

گذاري علم،  در سیاست آنانو مشارکت  مردمهاي  ایده
 فناوري و نوآوري

 بینی و تحلیل آثار محتمل پرداختن به پیش •

 کاهش عدم اطمینان و ریسک •

 شفافیت و تحلیل موضوعات ارزشی و هنجاري •

هاي اجتماعی، سیاسی و نهادي در کنار  پرداختن به نوآوري •
 درك فنی از نوآوري

 ها و ابعاد مختلف آنها تفکر در خصوص جایگزین •

 اي رشته اي و میان رشته داشتن نگاه توأم درون •

 بدون تعیین یک فرجه زمانی(داشتن محدودیت زمانی  •
و هیچگاه  تواند به درازا کشیده ، ارزیابی فناوري میمنطقی

 )پایان نیابد

 .دهد هاي مختلف ارزیابی فناوري را نشان می روش 3جدول 
جامع از ابزارهاي مختلف کامل و اي  مقایسهنیز  4جدول 

. کند را ارائه می گذاري هوشمندي راهبردي در سیاست
دهند که  نشان میاخیر  شده در جدول ي ترسیمها چین خط

داشته پوشانی  همبا یکدیگر گاهاً  توانند می شده مسائل مطرح
هایی است  افزایی دهنده هم هاي عمودي نیز نشان فلش. باشند

نگاري  بینی، ارزیابی و آینده انداز جامع نتایج پیش که از چشم
  .شود فناوري حاصل می

  

هاي  جایگاه ابزارهاي هوشمندي راهبردي در گام -4
  علم، فناوري و نوآوريگذاري  فرآیند سیاست مختلف

براي تضمین کاربردهاي مناسب و درخور ابزارهاي 

  ]33[هاي ارزیابی فناوري  بندي روش دسته) 3جدول 
  ها مثال  تعریف  نوع

  هاي تحقیقاتی روش

بینی،  آوري داده، تسهیل پیش ها براي جمع این روش
ی ریسک، شناسایی پیامدهاي اقتصادي،  ارزیابی کم

محیطی  هاي اجتماعی و مسائل زیست بررسی ارزش
  شوند استفاده می

تحلیل ریسک، دلفی، سازي، تحلیل سیستم،  مدل
  مصاحبه با متخصصان و تحلیل گفتمان

هاي تعاملی، مشارکتی  روش
  اي و مباحثه

ها براي سازماندهی تعامالت اجتماعی، مدیریت  این روش
  گیرند ها مورد استفاده قرار می حل تعارضات و یافتن راه

هاي سناریو و  هاي کانونی و کارگروه گروه
  انداز چشم

  هاي ارتباطی روش
ها براي ایجاد و القاء تصویر مشارکتی ارزیابی  این روش

فناوري، بیان رویکرد و فرآیند آن، اشاعه محصول ارزیابی 
  روند فناوري و در نتیجه افزایش تأثیر آن به کار می

سازي وجلسات گفتگو و مباحثه،  شبکه
هاي ذینفعان  ها و مجالت دربردارنده ایده خبرنامه

  هاي محلی پرسشنامهها و  سایت وب مختلف، 
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در پاسخ به نیازهاي  گذاري هوشمندي راهبردي در سیاست
هاي فرآیند  محیط سیاستی، آنها باید در همه گام

براي نشان دادن این موضوع در  .گذاري استفاده شوند سیاست
در . از یک چرخه عمومی سیاست استفاده شده است 3شکل 

هوشمندي هاي این چرخه سیاست و نقش ابزارهاي  ادامه گام
  .ها تشریح شده است در این گام گذاري راهبردي در سیاست

Ã حل و ندهیآ وضع ترسیم هدف با گذاري سیاست فرآیند 
این فرآیند با توسعه  .دشو می انجام موجود لیمسا
اندازهایی در خصوص اینکه آینده چگونه باید باشد؟ و  چشم

استفاده از فنون . شود تواند باشد؟ آغاز می یا چگونه می
تواند در این گام بسیار  بینی فناوري می نگاري و یا پیش آینده

  .راهگشا باشد
Ã توافق و بحث مورد ،انداز مطلوب آینده چشم که یهنگام 
 اقدامات خصوص در قیدقباید یک دستور کار  گرفت قرار

 يامدهایپ وتدوین  انداز چشم يسو به حرکت يبرامورد نیاز 
در این گام استفاده از  .شود یابیارز خاص يها نهیگز اتخاذ
 1هاي ارزیابی پیشینی هاي ارزیابی فناوري و انواع روش روش
  .تواند بسیار مؤثر باشد می
Ã استیس کار دستور اتیجزئ پس از مشخص شدن ،

باید در قالب  گرفته قرارآن مورد توجه  در که یمسائل
و  هیته ،منسجم قابل اجرا يها استیس ای ها برنامه ،اقدامات

                                                 
1- Ex-ante evaluation 

  ]32و11[گذاري  سیاستمقایسه ابزارهاي مختلف هوشمندي راهبردي در ) 4جدول 
ابزارهاي 
  هوشمندي

  هاي استفاده زمینه  هدف
نوع موضوعات مورد 

  توجه
  نتایج

بینی  پیش
  فناوري

کند تا  تالش می
هاي آتی  ویژگی
هاي فناورانه،  مکانیزم

ها و فنون کلیدي را  رویه
بینی کند ولی به  پیش

چگونگی محقق شدن 
  پردازد ها نمی این ویژگی

بخشی به  انسجام
  چارچوب فناورانه،
کاربرد مکرر در 
  بخش خصوصی

شرایط و پیامدهاي عام 
  توسعه فناوري،
هاي  شناسایی پیشرفت

عمده و هشدارهاي 
زودهنگام در یک 

  چارچوب فناورانه خاص

  

ارزیابی 
  فناوري

از طریق بررسی و 
شناسایی اثرات مستقیم و 

خواسته یا (غیرمستقیم 
فناورانه، ) ناخواسته

اجتماعی، اقتصادي، 
محیطی و انسانی یک 

فناوري خاص، از تدوین 
ها و اقدامات  سیاست

  کند سیاستی پشتیبانی می

تمرکز بر فناوري یا 
  اي خاص، مسئله

سابقه طوالنی در 
ارائه مشاوره به 

گذاري  مجالس قانون
  ملی کشورها

هاي فناوري خاص  قابلیت
  آنها،یا مشکالت ناشی از 

 ازین کی بانیز  یگاه
  است مرتبط يادیبن یعموم

  نگاري آینده

هدف آن ایجاد 
اندازهاي بلندمدت  چشم

از آینده علم، فناوري، 
اقتصاد و اجتماع است که 

این کار را از طریق 
هاي  شناسایی حوزه

راهبردي علم و فناوري و 
براي تضمین منافع 

اقتصادي و اجتماعی 
  دهد انجام می

پشتیبانی از 
گذاري ملی  سیاست

  یا فراملی

تر توسعه  اثرات گسترده
فناوري، شناسایی 

موضوعات داراي اثرات 
 ها شرفتیپ ییشناسامتقابل، 
 درزودهنگام  هشدار و

  تر گسترده بافتی

  

 فرآیندهاياز  یبانیپشت -
و مناسب  يها يریگ میتصم

ان، یبن متناسب اقتصاد دانش
ي عمده ها شرفتیپ ییشناسا

  زودهنگامو هشدار 
  
  
  
 يها استین سیتدو -
بر  يپارچه علم و فناوریک
  یقه دانش دقیپا
  
  
  
  
  
از بروز  يریجلوگ -

از در نظر  یناش يخطاها
 يها یدگیچینگرفتن پ

 یات جانبتأثیرشرفت و یپ
 یمتصم یکاز  یناش



  نوآورينامه جامع سیاست علم، فناوري و  ویژه ؛يفناور و است علمیفصلنامه سزاده؛  رضا نقی، لیال نامداریان

97  

) علم و فناوري( يرهنگاردر این گام استفاده از . تدوین شوند
هاي  به عنوان روشی براي شناسایی، ارزیابی و انتخاب بدیل

  .تواند مؤثر باشد راهبردي می
Ã چرخه سیاستی است که به اجراي سازي، بخشی از  پیاده

در . شده در مرحله قبل اشاره دارد هاي سیاستی تدوین مؤلفه
 لیتحل و هیتجز و این گام، پایش سیاست براي توصیف

 در بالقوه هاي شکاف ییشناسا ها، استیس يساز ادهیپ و توسعه
پاسخگویی مجریان بهبود و  يها نهیزم کردن مشخص ،فرآیند

 .اقدامات خود، بسیار مؤثر استها نسبت به  استیس

Ã منجر جربیات،ت ریسا با 1یزن کمح و فرآیند کلی ابیارزش 
اقدامات آتی شده و  ای و فرآیند بهبود يبرا ییها هیتوص به

، 2ارزشیابی راهبردي. یادگیري سیاستی را به همراه دارد
. تواند مؤثر باشد در این گام می یزن کمحو  3ها ممیزي
گام باید ورودي جدیدي را براي تدوین هاي این  ستاده
  .هاي آتی فراهم کند انداز و اولویت چشم

هوشمندي به این ترتیب، یکپارچگی و انسجام ابزارهاي 
تواند به پیشرفت و یادگیري  می گذاري راهبردي در سیاست

البته هیچ مدل کاربردي جامعی براي نحوه . کمک نماید
گذاري وجود ندارد و  هاي سیاست ترکیب این ابزارها در گام

همه چیز به کیفیت اطالعات در خصوص موضوع، قلمرو 
  ].34[دارد بستگی تصمیمات و ذینفعان درگیر 

                                                 
1- Benchmarking 
2- Strategic evaluation 
3- Audits 

  رانیپروژه پامفا در ا مطالعه موردي -5
نگاري یکی از  هاي قبل بیان شد آینده چنانچه در بخش

نگاري قادر است که  آینده. ابزارهاي هوشمندي راهبردي است
گذاري ارائه نماید و ضمناً  هاي ضروري را براي سیاست داده
هایی ضعیف اما مهمی که منجر به ارزیابی و تنظیم  نشانه

  ]. 21[ها خواهد شد را شناسایی کند  مجدد سیاست
 60و اوایل دهه  50نگاري، اولین بار در اواخر دهه  آینده

میالدي در آمریکا به ویژه در بخش دفاعی به عنوان یک ابزار 
گذاري به کار رفت و پس از  هوشمندي راهبردي در سیاست

پن با یک افق زمانی سی ساله آن را مورد استفاده قرار آن ژا
هر (ها رواج یافت  داد و سپس به تدریج در بین سایر ملت
به این ترتیب طی ). شد چند که در ابتدا با این نام خوانده نمی

هاي جهانی  پنجاه سال گذشته، به تدریج نظر کشورها، سازمان
ه به عنوان هاي کوچک و بزرگ به مطالعات آیند و بنگاه
گذاري علم، فناوري و نوآوري جلب شده تا  ساز سیاست زمینه

امروزه به جزء جدانشدنی هر  ،جایی که بخش مطالعات آینده
پردازد  سازمانی که به موضوعی کالن، مهم و راهبردي می

در زمینه  رانیابا این وجود، . ]35[تبدیل شده است 
و در این زمینه است کشوري نوپا  ،نگاري هاي آینده فعالیت

اولین تجربه . آموزي است هنوز نیازمند کسب تجربه و درس
نگاري  پایلوت آینده پروژهنگاري ملی در ایران،  آینده
به عنوان  )1404پامفا ( 1404هاي ایران  ترین فناوري مناسب

  .بودهاي  نقشه جامع علمی کشور  از پروژهیکی 

 پایش سیاست

  :ها انداز و اولویت چشم) 1گام 
 بینی فناوري نگاري و پیش آینده

  :دستور کار سیاستی) 2گام 
 ارزیابی فناوري

  :ها ها و برنامه سیاستتدوین ) 3گام 
 نقشه راه علم و فناوري

 تغییرات/سازي نتایج پیاده) 4گام 

  :ها توصیه) 5گام 
 ارزیابی راهبردي، ممیزي و ترازیابی

 ]34[گذاري علم، فناوري و نوآوري  هاي سیاست جایگاه ابزارهاي هوشمندي راهبردي در گام) 3شکل 
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حاصل نقشه جامع علمی یک برنامه سیاستی است که 
هاي متعدد کارشناسی  ریزي، فعالیت و تالش کارگروه برنامه

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و  وزارتخانه
آموزش پزشکی به عالوه معاونت علمی و فناوري 

هاي گوناگون، بهره گرفتن از  جمهوري، انجام پژوهش ریاست
و نظران  تحقیقات موجود و مشارکت جمع زیادي از صاحب

پامفا به  .باشد اندیشمندان عرصه علم و فناوري کشور می
نیاز تدوین نقشه جامع علمی، تالش  عنوان یک پروژه پیش

انداز  داشت به آینده علم و فناوري در ایران در افق سند چشم
این پروژه توسط گروه . ]36[نگاهی بلندمدت بیافکند  1404
و طی دو  اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده

مرحله انجام شد که هدف اصلی آن نیز عبارت بود از 
ها و  ها در ایران و مطلوب هاي بدیل فناوري شناسایی آینده«

مرحله اول این طرح در سال . »هاي موجود در آنها نامطلوب
انجام شد که بر نتایج فرآیندي و رفتار جامعه خبرگان  1385

ي آن از ایرانی تمرکز داشت و مجریان پروژه برا
 -با اعمال برخی تغییرات  -ژاپن  2005هاي دلفی  پرسشنامه

این . آغاز شد 1386مرحله دوم پروژه از سال . استفاده کردند
اطالعات و  يفناوریا، در، هوافضامرحله پنج حوزه مختلف 

فناوري و نانوفناوري را در قالب پنج پانل  یستزارتباطات، 
هاي پانل، دلفی و  داد و بر استفاده از روش پوشش می

در انتهاي این مرحله براي هر یک . سناریونگاري متمرکز بود

اي از سناریوها تهیه شد که در هر یک از  ها مجموعه از پانل
در آن حوزه  1404سناریوها، وضعیت آینده ایران تا سال 

هدف مجریان از اجراي این مرحله، . تشریح شده است
نظران بود که با  احبگردآوري دانش نهفته متخصصان و ص

پاسخگویی بیش از هزار تن از اندیشمندان در سراسر کشور، 
اي از دانش ملی و راهبردي براي اجماع  مجموعه
از رهگذر این . نظران در این عرصه مهم فراهم شد صاحب

از متخصصان  یعیمجموعه وساقدام، دانش ضمنی الزم از 
رد نظر اخذ و دخیل در این پروژه در ارتباط با موضوعات مو
به دلیل اهمیت . در اختیار مخاطبان این پروژه قرار گرفت

پروژه پامفا به عنوان نخستین تجربه ملی کشور در زمینه 
نگاري، بررسی اثرات این پروژه در فرآیند تدوین نقشه  آینده

هاي ارزشمندي  ها و آموزه تواند منشاء درس جامع علمی می
از آنها به عنوان راهنما  باشد تا در تجربیات بعدي بتوان

در ادامه تالش شده تا بر پایه کارکردهاي . استفاده نمود
، نقش پروژه )1-3مشروح در بخش (نگاري  گانه آینده شش
در ایجاد هوشمندي راهبردي در  1404نگاري پامفا  آینده

بر اساس آنچه در . گذاري مورد تحلیل قرار گیرد سیاست
نگاري در ایجاد هوشمندي  بخش مذکور بیان شد نقش آینده

  .نشان داده شده است 4گذاري در شکل  راهبردي در سیاست
در زمینه اجراي کارکرد  1404نقش پروژه پامفا  ±

 رسانی سیاست اطالع

نگاري  کارکردهاي آینده
در ایجاد هوشمندي 

راهبردي در 
 گذاري سیاست

  :رسانی سیاست اطالع
 ایجاد مخازن دانش مرتبط با آینده

  :سازي سیاست تسهیل پیاده
 نشگرانکو تعهد  يساز هکشب

  :سازي مشارکت در سیاست درون
جامعه ت کاصل شمول و مشار
  مدنی

  :حمایت از تعریف سیاست
به  ینیب شیل هوش پیتبد

  یاستیس يها نهیگز

  :پیکربندي مجدد سیستم سیاستی
  یاستیس يریادگی

  :کارکرد نمادین
به عموم مردم در  عالئماشاعه 

  نگاري خصوص مشروعیت آینده

 ]27-25[ گذاري سیاستدر  يراهبرد يجاد هوشمندیدر ا ينگار ندهینقش آ) 4 لکش
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رسانی سیاست نیز مطرح شد  چنانچه در تعریف کارکرد اطالع
محوریت این کارکرد، ایجاد یک مخزن دانش براي تفکر در 

هاي فاز  ز خروجییکی ا. مورد سیاست و طراحی آن است
، ایجاد یک حوضچه 1404نگاري پامفا  دوم پروژه آینده

متخصصان بود که از رهگذر آن دانش ضمنی متخصصان در 
ارتباط با موضوعات مورد نظر اخذ و در اختیار همه 

هاي کالن  گذاران در حوزه سازان و سیاست تصمیم
هاي علمی و فناورانه و  گیري و نیز مسئوالن بخش تصمیم

راکز دانشگاهی و پژوهشی کشور و باالخره حیطه عمومی م
در  1404توان گفت که پامفا  از این زاویه می. قرار گرفت

   .رسانی سیاست موفق عمل نموده است اجراي کارکرد اطالع
در زمینه اجراي کارکرد  1404نقش پروژه پامفا  ±

  گذاري سازي مشارکت در سیاست درون
گذاري،  سازي مشارکت در سیاست محوریت کارکرد درون

این . گذاري است مشاکت جامعه مدنی در فرآیند سیاست
کارکرد با مشارکت تعداد زیادي از ذینفعان در گردآوري 

انداز و همچنین بهبود مشروعیت در  اطالعات، ایجاد چشم
پروژه . ارتباطی نزدیک دارد علم، فناوري و نوآوريفرآیند 
ک حرکت ملی براي تهیه ی 1404نگاري پامفا  آینده

سناریوهاي آینده علم و فناوري کشور بود که اصل مشارکت 
 .به طور کامل در آن رعایت شد

در فاز اول پروژه تالش شد خبرگانی از سه بخش اصلی 
گذاري، بخش علمی و  ذینفعان جامعه یعنی بخش سیاست

دانشگاهی و بخش صنعت در فرآیند مشارکت داده شوند تا از 
تعداد . تخصص و دانش ضمنی آنها استفاده شود

نفر، تعداد خبرگانی که  60ها حدود  کنندگان در پانل مشارکت
نفر و تعداد  1200اي آنها ارسال شد حدود پرسشنامه بر
هاي سناریونگاري نیز در حدود  کنندگان در کارگاه مشارکت

به غیر از مرکز صنایع در فاز دوم پروژه نیز . نفر بوده است 75
نوین که به همراه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حامی 

 یو صنف یعلم يو انجمنها ها مالی پروژه بودند سازمان
هاي معنوي همکاري  نیز از لحاظ علمی و حمایت يمتعدد
  .داشتند
در زمینه اجراي کارکرد حمایت از  1404نقش پروژه پامفا  ±

 تعریف سیاست

محوریت کارکرد حمایت از تعریف سیاست، تبدیل هوش 

هاي سیاستی قابل تعریف و نوشتن اسناد  بینی به گزینه پیش
، 1404پامفا نگاري  آینده پروژهچنانچه بیان شد . سیاستی است

نقشه جامع علمی سند سیاستی گانه  پانزدههاي  از پروژهیکی 
بینی به  تبدیل هوش پیش 1به اعتقاد آمانتیدو. بودکشور 
الذکر،  هاي راهبردي و سیاستی بر خالف دو کارکرد فوق گزینه

نگاري است و به زمان بیشتري براي  کارکرد بلندمدت آینده
از آنجا که فاصله زمانی چندانی میان ]. 26[تحقق نیاز دارد 

و ارائه نقشه جامعه علمی کشور  1404اتمام پروژه پامفا 
اندرکاران، فرصت کافی  وجود نداشت بنابراین به اعتقاد دست

بینی حاصل از  براي تبدیل و فرموله شدن دانش و هوش پیش
هاي نقشه  در قالب راهبردها و سیاست 1404پروژه پامفا 

 1404علمی کشور وجود نداشته و بنابراین پروژه پامفا جامع 
  ].37[در اجراي این کارکرد چندان موفق نبوده است 

در زمینه اجراي کارکرد تسهیل  1404نقش پروژه پامفا  ±
 سازي سیاست پیاده

نگاري در ایجاد پیوند،  این کارکرد به ارزش فرآیند آینده
ها  افراد و سازمان ها، هاي دائمی میان گروه ارتباط و شبکه

ها را  سازي سیاست تأکید دارد و در نهایت قادر است پیاده
در بسیاري از کشورهاي پیشرو براي این حوزه، . تسهیل کند

نگاري را به عنوان یک  یک سازمان متولی وجود دارد که آینده
ها و  دهد و در نتیجه آن، شبکه فعالیت مستمر انجام می

اندازهاي مشترك ایجاد  شمپیوندهاي جدید پیرامون چ
گرفته به واسطه تعهدي که نسبت به  هاي شکل شبکه. شوند می

سازي سیاست  نگاري دارند به تسهیل پیاده اجراي نتایج آینده
این در حالی است که در خصوص پروژه پامفا . کنند کمک می

. گرفته حفظ نشد چنین اتفاقی نیفتاد و شبکه شکل 1404
سازي نقشه  ی نیز در زمینه تسهیل پیادهبنابراین تأثیر چندان

 ].37[جامعه علمی کشور نداشت 

در زمینه اجراي کارکرد پیکربندي  1404نقش پروژه پامفا  ±
 مجدد سیستم سیاستی

تواند به  نگاري با پشتیبانی از یادگیري سیاستی می آینده
اي که  هاي سیاستی بپردازد به شیوه پیکربندي سیستم

هاي موجود انطباق و سازگاري  با چالشها بتوانند  سیاست
این امر البته مستلزم پایش و ارزیابی . بیشتري داشته باشند
از آنجا که پس از اجراي پامفا . هاست نتایج اجراي سیاست

                                                 
1- Amanatidou 
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هیچگونه ارزیابی در خصوص نتایج و تأثیرات سیاستی  1404
آن صورت نگرفت بنابراین این پروژه در زمینه یادگیري 

ر نتیجه اجراي کارکرد پیکربندي مجدد سیستم سیاستی و د
 .سیاستی نیز چندان مؤثر نبوده است

  در زمینه اجراي کارکرد نمادین 1404نقش پروژه پامفا  ±
به عنوان اولین حرکت ملی در زمینه  1404پروژه پامفا 

نگاري توانست عالئمی را مبنی بر اینکه تدوین نقشه  آینده
نگاري  عات منطقی آیندهجامع علمی کشور بر اساس اطال

  .صورت گرفته به عموم مردم انتقال دهد
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