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Abstract 

Despite the growing expenditure of R&D 
caused the development of a knowledge-
based approach to economic development, no 
country is able to research on the edge of 
science and technology in all areas of 
research, due to the increasing diversity and 
the nature of the interdisciplinary activities of 
research and innovation and thus, priority-
setting has a significant role in science, 
technology, and innovation policy. In this 
research, various dimensions (definitions, 
types, theoretical models, process, history, 
challenges and methods) of STI priority-
setting have been studied. Then, Smart 
Specialization has been introduced as the 
most up-to-date strategy based on the STI 
priority-setting, and in the end the prioritizing 
experience in Iran’s comprehensive scientific 
map has been evaluated with a critical 
approach. The study indicates that all 
mechanisms for priority-setting are used 
simultaniously according to the path-
dependency of priority formation, the 
historical stickiness of institutions, and the 
diffrentiated rationales behind government 
interventions; and the problem is the 
combination pattern of mechanisms. 
However, the overall structure of priority-
setting among different countries is 
converging to re-emphasizing on functional 
priorities, systematic approach to strategy and 
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prioritization, combination of top-down and 
bottom-up approaches, and division of work 
among various actors involving in the 
priority-setting proccess. 
Keywords: Priority-Setting, STI, Smart 
Specialization, Iran’s Comprehensive Scientific 
Map 
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  دهیچک
هاي پژوهشی  اي فعالیت رشته بنیان به توسعه اقتصادي، به علت تنوع روزافزون و ماهیت میان وتوسعه در اثر گسترش رویکرد دانش کرد تحقیق رشد هزینه با وجود

گذاري  اي در سیاست ژهگذاري از جایگاه وی هاي پژوهشی نیست و در نتیجه اولویت و نوآوري، هیچ کشوري قادر به پژوهش در لبه علم و فناوري در کلیه حوزه
گذاري  اولویت) ها روشها و  هاي نظري، فرآیند، تاریخچه، چالش تعاریف، انواع، مدل(ابتدا ابعاد مختلف  مقالهدر این . علم، فناوري و نوآوري برخوردار است

گذاري علم، فناوري و نوآوري  برد مبتنی بر اولویتروزترین راه سازي هوشمند به عنوان به علم، فناوري و نوآوري مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تخصصی
گرفته نشان  مطالعات صورت. گذاري در نقشه جامع علمی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است معرفی شده و در پایان نیز با رویکردي انتقادي تجربه اولویت

ها، چسبندگی تاریخی نهادها و منطق متفاوت و واگراي  ر تدوین اولویتگذاري با توجه به الگوي وابستگی به مسی دهد که کلیه سازوکارهاي اولویت می
گذاري علم و فناوري کشورهاي مختلف در حال همگرایی به  با این حال ساختار کلی اولویت. گیرند زمان مورد استفاده قرار می مداخالت دولتی به طور هم
گذاري، ترکیب رویکردهاي باال به پائین و پائین به باال و تقسیم کار  ه تدوین راهبرد و اولویتمند ب هاي کارکردي، رویکرد نظام سمت تأکید مجدد بر اولویت

  .باشد گذاري می بیشتر در اثر افزایش تعداد بازیگران مؤثر در فرآیند اولویت
  سازي هوشمند؛ نقشه جامع علمی کشور گذاري؛ علم، فناوري و نوآوري؛ تخصصی اولویت: ها کلیدواژه
 :شود میتنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد براي اس

Fatemi, S. M., & Arasti, M. R. (2019). Priority-Setting in Science, Technology and Innovation. Journal of Science 
& Technology Policy, 11(2), 119-133. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

در حال رشد از نظر  ،هاي علمی و فناورانه امروزه فعالیت
دامنه و اندازه هستند و آثار چشمگیري بر توسعه 

کرد  رشد هزینه و لذا شاهد  محور دارند نوآوري
اما ، هستیم در کشورهاي در حال توسعهحتی وتوسعه  تحقیق

در لبه علم و  گذاري سرمایههیچ کشوري قادر به هنوز هم 
در نتیجه . نیستهاي پژوهشی  فناوري کلیه حوزه

اي  گذاري علم، فناوري و نوآوري از اهمیت ویژه اولویت
ابعاد رشد علمی کشور را  نه تنهابرخوردار است، چرا که 
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اقتصادي را نیز تحت -کند، بلکه توسعه اجتماعی تعیین می
علم و  يها اولویتتوان گفت  می پس. دهد قرار می تأثیر

ي ها اولویت تفاوت چندانی با گیري فناوري از نقطه نظر جهت
. ندارد ستیز طیمانند کار، بهداشت و مح ها حوزه ریاس
بهبود  جهتدر  زین گذاري علم و فناوري تیاولو ،واقعدر

انجام  رهیو غ توسعه پایدار پذیري، رقابت شیرفاه، افزا
 ،یاهداف اجتماع نیحال، عالوه بر ا نیابا . شود می
به اهداف  یابیدستبه منظور  گذاري علم و فناوري تیاولو

 اتفاشتکا لیو تسه یبحران جرم جادیا نظیر یخاص علم
گذاري  تیدوگانه اولو آرمان نیا .گیرد نیز صورت می دیجد
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 اینکه(علم  ساختار حکمرانی تأثیرعلم و فناوري تحت 
. قرار دارد) توسط خود محققان ای باشد توسط دولت متمرکز

ي در ا ندهیبه طور فزا این دو ساختار حکمرانی هامروزالبته 
گذاري علم  تیاولو ،یطیشرا نیدر چن. باشند می بیترک حال

تا  یاسیس تدوین مسیردر  لیو تعد ریتفس نیازمند ،و فناوري
 کی گذاري اولویت بیترت ندیب. است یعلم جینتا دستیابی به
 هاي گامو  ان مختلفگریشامل باز ،فرآیند ای تیفعال مجموعه
  ].3- 1[باشد  می مشخص سازي پیاده

دارد  گذاري علم و فناوري بیان می مطالعات تاریخی سیاست
گذاري ماهیتی وابسته به محیط دارد و در نتیجه  که اولویت

منطق و اهدافش در طی زمان دستخوش تغییرات زیادي 
هاي علم و  اینکه در گذشته مفهوم اولویتعلیرغم . گردد می

هاي مشخص  گذاري حوزه فناوري به معناي شناسایی و هدف
گرایانه  با روشی عملاخیراً علم و فناوري بوده، این مفهوم 

نظیر حمایت (اي  هایی که توجه ویژه صورت کلیه فعالیت به
در . ف شده استکنند تعری دریافت می) ها مالی یا سایر مشوق

سازي نهادي فرآیند  ، عالوه بر متنوع1990در دهه  نتیجه
هاي  گذاري، مفهوم اولویت نیز وسعت یافت و اولویت اولویت

فناوري و  - خاص(اي  هاي حوزه کارکردي به اولویت
پیشران این تغییر رویکرد، افزایش . افزوده شد) گرا مأموریت

هاي  هاي دولتی است که منجر به تمرکز تالش فشار بر بودجه
اي شده  هاي زمینه پژوهشی بر مجموعه محدودي از حوزه

ریزي  ي برنامهها روشتکیه بر  ،همچنین در حال حاضر. است
گذاري علم و فناوري به نسبت  بینی براي اولویت و پیش
شدیدا کاهش یافته و کشورها به  1970و  1960هاي  دهه

نگاري و رهنگاري  سمت بکارگیري رویکردهایی نظیر آینده
دهند؛ رویکردهایی که به جاي  ري تمایل بیشتري نشان میفناو
بینی توسعه علمی و فناورانه، با تکیه بر چارچوبی  پیش

اندازهاي مشترکی براي  کنند چشم گفتگومحور تالش می
سناریوهاي مختلف آینده توسعه دهند و بدین منظور فرآیند 

ها را با ابزارهاي هوشمندي سیاستی  سازي اولویت پیاده
در نتیجه در اکثر کشورهاي . اند اهنگ و یکپارچه کردههم

نوآوري و  سازگان بومیافته، با گسترش بازیگران  توسعه
غیرمتمرکزتر گذاري  فرآیند اولویت ،پیچیدگی فرآیند نوآوري

صریح و ضمنی توسط بازیگران هاي  گذاري شده و اولویت
هاي جدید  اندازي پژوهشگاه ها از طریق راه و میانجی پژوهش

هاي دولتی و  ها، تأسیس شعب جدید پژوهشگاه در دانشگاه
هاي هدف مشخص انجام  حمایت مالی با تمرکز بر گروه

گذاري در کشورهاي  البته درجه تمرکز اولویت. پذیرد می
است و ضروري است تقسیم کار میان  متفاوت ،گوناگون

طوح مختلف به نحوي صورت پذیرد که توجه به بازیگران س
هاي نوآورانه تاریخی و فرهنگ سیاسی محیط  توانمندي
موازي و  به طورگذاري  گذاري را در فرآیند اولویت سیاست

  ]. 4. [متوازن درنظر بگیرد
گذاري از زوایاي مختلف  ابتدا به تعریف اولویت مقالهدر این 

گذاري،  اولویت  ریخچهپردازیم و پس از بررسی اجمالی تا می
در ادامه وارد بعد . هاي نظري آن را تشریح خواهیم کرد مدل

و  ها روششویم و انواع، فرآیند،  گذاري می اجرایی اولویت
دهیم و  گذاري را مورد بررسی قرار می هاي اولویت چالش

سازي هوشمند را به عنوان رویکردي نوین  راهبرد تخصصی
در پایان نیز نقشه جامع . کنیم یگذاري معرفی م براي اولویت
به عنوان مطالعه موردي مورد نقد و ارزیابی  را علمی کشور

  .قرار خواهیم داد
  
  گذاري تعریف اولویت -2

گذاري علم و فناوري در  تعاریف مختلفی از اولویت
  :هاي مختلف ارائه شده است پژوهش

گذاري  فرآیندي راهبردي با هدف افزایش بازگشت سرمایه -
- دولتی در پژوهش و ارتباط پژوهش با اهداف اجتماعی

پذیري، رشد، رفاه و  رقابتنظیر اقتصادي بلندمدت کشور 
  ]5[غیره 

محور که در آن بازیگران و ذینفعان مختلف،  فرآیندي مذاکره -
کنند  هاي مشترك توافق می ها، اهداف و فعالیت بر روي آرمان

]3[  
ها به  میان سایر فعالیت فرآیند انتخاب تعدادي فعالیت از -

 ]3[منظور تخصیص منابع عمومی 

هاي  گذاري گذاران سرمایه روشی که به کمک آن، سیاست -
کنند و یا  علم و فناوري را در چارچوبی راهبردي متمرکز می

 ]6[کنند  توجه بازیگران را بدان جلب می

فعالیتی که چارچوب شفاف نظري براي شناسایی و تأکید  -
گذاري و ایجاد تغییرات در الگوهاي  رهاي سیاستبر سازوکا

 ]6[دهد  تأمین مالی ارائه می
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  :شود میبررسی تعاریف اشاره شده، منجر به نتایج زیر 
Ã گذاري علم و فناوري در راستاي  ضرورت اولویت
 هاي کالن ملی مشی خط

Ã هاي محدود و مشخص، دستاورد اصلی  تمرکز بر حوزه
 گذاري اولویت

Ã سترده ذینفعان مختلف و ساختار رفت و مشارکت گ
 برگشتی

Ã گذاري علم و فناوري  ضرورت تغییر و تحول در سیاست
  گذاري مبتنی بر نتایج اولویت

عد زیر  از طرف دیگر، فرآیند اولویت گذاري با توجه به سه ب
  ]:6[قابل تعریف است 

 )اي، علمی، فناورانه و اجتماعی حوزه(نوع اولویت  ×

 )اي و سازمانی ملی، منطقه(گذاري  سطح اولویت ×

باال به پائین یا پائین به باال، درجه (گذاري  طبیعت اولویت ×
 )رسمیت، سازوکار و غیره

همچنین در چارچوبی دیگر، ابعاد زیر براي فرآیند 
  ]:3[گذاري برشمرده شده است  اولویت
 نوع اولویت ?

 ها روشرویکردها و  ?

 کنندگان و ذینفعان مشارکت ?

 ها مبناي اطالعات و داده ?

ترین  گذاري، اصلی این الگوهاي معرفی فرآیند اولویت
 داریم، اما توجه شود میمتغیرهاي درگیر در فرآیند را شامل 

افتد  گذاري در سطوح مختلف اتفاق می که هر فرآیند اولویت
داراي بیش از یک نوع اولویت و شامل چند زیرفرآیند  لذاو 

گذاري به  الگوي دیگري براي تعریف فرآیند اولویت. است
  ]:6[شرح زیر است 

E بحران مالی، معضالت (اندازي یا فشار اولویت  نقطه راه
 )هیات مدیران بنگاه، پنجره فرصت و غیره

E ها زمان در دسترس براي معرفی اولویت 

E ها گرفته  اتی که براي حمایت از اولویتنوع تصمیم
تخصیص منابع مالی، تصمیمات سیاستی، (شوند  می

 .)سازماندهی و غیره

که تعاریف مختلف علیرغم شباهت نسبی، در  شود میمشاهده 
هاي قابل  گذاري تفاوت بیان اهداف و حوزه تمرکز اولویت

هاي ذهنی  ها ناشی از انگاره این تفاوت. توجهی دارند

گذاري را مورد مطالعه  گوناگون پژوهشگرانی است که اولویت
گذاري  در نتیجه در بخش بعدي تاریخچه اولویت. اند قرار داده

هاي فکري مختلف مورد  علم و فناوري در قالب ابرانگاره
ها را با یکدیگر  گیرد تا بتوان این چارچوب مطالعه قرار می

  .مقایسه کرد
  
  لم و فناوريگذاري ع تاریخچه اولویت -3

هاي  گذاري علم و فناوري، ابرانگاره روند تاریخی اولویت
گذاري تشکیل  چهارگانه زیر را براي تحلیل الگوهاي اولویت

ها هرگز  البته شایان ذکر است که این ابرانگاره. دهد می
اند و در نتیجه محیط  جایگزین کامل یکدیگر نشده

اختاري پیچیده گذاري علم و فناوري در حال حاضر س اولویت
هاي بدیل  هاي گوناگونی از ابرانگاره و چندالیه شامل سازه

  ].7و4[ است
  گرایی سنتی رویکرد مأموریت 1- 3

هاي جدید تسلیحاتی و  فناوري بهنیاز شدید بخش نظامی 
هاي مزبور،  موفقیت نهادهاي پژوهشی در دستیابی به فناوري

طح محرکی قوي براي سیاست فناوري دانش بزرگ در س
گذاري  در نتیجه اولویت. کالن پس از جنگ جهانی دوم شد

 1940گرایی سنتی در دهه  رویکرد مأموریتبا علم و فناوري 
با هدف تولید ) جنگ سرد( 1950و ) جنگ جهانی دوم(

هاي ناکافی و  هایی که مشوق محصوالت عمومی در حوزه
) هزینه، ریسک، دوره زمانی طوالنی و غیره(موانع متعدد 

جر به ناتوانی بخش خصوصی در پژوهش در محیط طبیعی من
هاي  ترین ویژگی از اصلی. شد، در دستور کار گرفت بازار می

اي در قالب  گذاري زمینه توان به اولویت این رویکرد، می
توسعه زیرساخت نهادي، افق زمانی بلندمدت، تقاضاي اولیه 

 ها در ها، انجام غالب پروژه صرفا دولتی براي پروژه
هاي دولتی، نقش کلیدي تحقیقات بنیادین مبتنی بر  آزمایشگاه

گذاري علم و فناوري،  رویکرد فشار دانش در سیاست
محدودیت تعداد بازیگران و فرآیند انتخاب مشخص 

شده  این رویکرد غالبا به اهداف تعیین. ها اشاره کرد اولویت
ر اي د به عنوان مثال کاربرد تجاري انرژي هسته(دست یافت 

استفاده از  که )آمیز فضایی  هاي موفقیت و کاوش 1950دهه 
تحقیقات بنیادین و  سازي براي هشبکمنابع مالی کالن و 

توسعه فناوري کاربردي با تکیه بر زیرساخت پژوهش دولتی 
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علل حیاتی موفقیت این  ،اي مشخص و ذیل اهداف زمینه
 .رویکرد بود

  رویکرد سیاست صنعتی  2- 3
ها و صنایع  مفهوم مأموریت به فناوري 1960در دهه 
رساناها، فناوري اطالعات و ارتباطات و  نظیر نیمه(غیرنظامی 
نیاز توسعه اقتصادي  تعمیم یافت و به عنوان پیش) مواد جدید
هاي مزبور به  علیرغم عدم محدودیت اولویت. قلمداد شد

ي محصوالت عمومی، مداخله بخش دولتی نقشی ضروري برا
. هاي فناورانه جدید داشت بکارگیري و اشاعه سریع فرصت

گرایی  کشورهاي مختلف به علت موفقیت رویکرد مأموریت
با حمایت دولتی،  يسنتی و در نتیجه تمایل به توسعه فناور

گرا و ضرورت  وجود و رشد نهادهاي پژوهشی مأموریت
هاي  فناوري به کمکآمریکاي پیشگام  هفرارسی کشورها ب

گذاري علم و  به مرور به اتخاذ این رویکرد در اولویت ،جدید
 ،هاي این رویکرد ترین ویژگی مهم. فناوري تمایل نشان دادند

هاي هدف، مشارکت طیف  گسترش فزاینده طیف فناوري
وسیعی از ذینفعان، تأسیس نهادهاي جدید براي اجراي 

گذاري  و در نتیجه افزایش پیچیدگی محیط سیاست(ها  برنامه
ي جدید ها روش، توسعه )ناوري در طول زمانف

، )نگاري فناوري و غیره ارزیابی فناوري، آینده(گذاري  اولویت
ریزي مطابق نیاز صنایع خصوصی و تأکید بر اشاعه و  برنامه

از طرف . استگذاري  بکارگیري عمومی در فرآیند اولویت
دیگر براي توجیه مداخله دولتی در این رویکرد، مبانی نظري 

اولین نظریه، بر چگونگی دستیابی به اقتصاد . متفاوتی نیاز بود
مقیاس و در نتیجه جایگاه رقابتی با تکیه بر بکارگیري 

نظریه دیگري . زمان منابع دولتی و خصوصی تأکید داشت هم
هاي  پرداخت، به نقش فناوري که به دفاع از این رویکرد می

ز صنایع دیگر و اي ا در توسعه طیف گسترده) نظیر فاوا( امع
  .در نتیجه رشد و توسعه اقتصادي کشور اشاره داشت

  رویکرد نظام نوآوري 3- 3
ي صنعتی خاص ها بخشها و  هاي حمایت از فناوري سیاست

معضل چگونگی . انتقادات زیادي برانگیخت 1980در دهه 
ها به علت ماهیت سرشار از عدم اطمینان علم  انتخاب اولویت

بود و در نتیجه با دسترسی  و فناوري غیرقابل حل
گذاران به اطالعات محدود، امکان تضمین دسترسی  سیاست

گذاري بر  شده وجود نداشت و سرمایه هاي تعیین به فناوري

هاي اشتباه منجر به هدررفت سنگین منابع  روي فناوري
دولتی، ناکارآمدي بازار و در نهایت عدم دستیابی به آرمان 

گذاري  از طرف دیگر اولویت. شد حداکثرسازي رفاه می
توانست منجر  می ،سازي باریک و در نتیجه تخصصی محدود
پذیري شدید نسبت به  شدگی ساختاري و آسیب به قفل
نیز مربوط به اثرپذیري  دیگرانتقاد . هاي محیطی شود شوك

هاي پیشین در بلندمدت  گذاري گیري از سرمایه فرآیند تصمیم
  . بود

، نظریه نظام ملی نوآوري در دهه در مقابل رویکرد پیشین
یافت و به عنوان  سریع میالدي توسعه و گسترش 1980

این . گذاري فناوري شناخته شد چارچوب مفهومی سیاست
هاي خاص علم و فناوري، بر  تمرکز بر حوزه به جايرویکرد 

. اهمیت ابعاد عام و کارکردي فرآیند نوآوري تأکید داشت
رویکرد نظام ملی نوآوري با تکیه بر ماهیت سرشار از عدم 

یدگی علم و فناوري، تن هاي نوآوري، درهم اطمینان پروژه
شدگی، نقش  وابستگی به مسیر توسعه فناوري و آثار قفل

وتوسعه،  سازي تحقیق فرآیندهاي یادگیري و اهمیت یکپارچه
تولید و بازاریابی، رویکرد خطی به فرآیند نوآوري را مورد 

الگوبرداري  ،همچنین در این دوره. دهد انتقاد قرار می
ربیات موفق کشورها به یکدیگر المللی در قالب انتقال تج بین

پیچیدگی ناشی . منجر به تشدید یادگیري مشترك سیاستی شد
هاي جدید،  هاي متعدد بازیگران در برنامه از یکپارچگی گروه

هاي مدیریتی جدید را به همراه  ضرورت دستیابی به توانمندي
هاي علم و  داشت و در نتیجه ساختارهاي اداره جدید برنامه

هایی خارج از بخش دولتی توسعه یافت و در  نگاهفناوري در ب
مراتبی و  گذاري فناوري از ساختار سلسله نتیجه نظام سیاست

متمرکز پیشین به ساختاري پیچیده متشکل از نهادهاي ذینفع 
 .گذاري تغییر یافت در سیاست

  گرایی نوین رویکرد مأموریت 4- 3
هاي پیشین تمرکز  تجربیات دهه تأثیرتحت ز هنو 1990دهه 

گذاري کارکردي و ارتقاي عملکرد سیستمی  بر اولویت
مورد  ااي مجدد هاي حوزه اولویت اما پس از آن،نوآوري بود، 

، پیشران این تغییر. گذاران قرار گرفت توجه بیشتر سیاست
که منجر به تمرکز  بودهاي دولتی  افزایش فشار بر بودجه

ها شده  پژوهشی بر مجموعه محدودي از حوزه هاي تالش
گذاري علم و فناوري  البته با توجه به پیشینه سیاست. بود
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مند به مقوله نوآوري، در حال حاضر دو  مبتنی بر نگاه نظام
و  موضوعیگذاري  رویکرد مختلف اولویت

در . هستندتکاملی  زیستی و هم کارکردي در حال هم/ساختاري
در ) پایه هاي و حتی پژوهش(می عل هاي نتیجه پژوهش

هاي ساختاري  و اولویت شدهسازماندهی  یهاي مشخص حوزه
سازي  به عنوان مثال تأکید بر شبکه(گردند  ذیل آنها تعیین می

همچنین در ). هاي کوچک و متوسط در حوزه فاوا شرکت
گذاري با توجه  اولویت ،کشورهایی نظیر انگلیس، فنالند و کره

هاي  در مقایسه با دهه(ی گسترش یافته به اهداف اجتماع
هاي اقتصادي، هدف اصلی  که آرمان 1990و  1980
 نوع ؛ که نمونه این)گذاري علم و فناوري بود اولویت
و  محیط زیستهاي  توسعه پژوهش در زمینه ،گذاري اولویت

هاي  ها، که در مقایسه با اولویت این اولویت. استسالمت 
از یکپارچگی قرار دارند، با عنوان اي در سطح باالتري  زمینه

به (شوند  و فناوري تعریف می هاي جدید علم مأموریت
  ).نگاه کنید 1جدول 

  ]7[گذاري علم، فناوري و نوآوري  هاي اولویت مقایسه ابرانگاره) 1جدول 
گذاري  ابرانگاره اولویت

  علم، فناوري و نوآوري
  بعد نهادي  بعد قانونی  اي بعد زمینه

گرایی  مأموریترویکرد 
  سنتی

دامنه  هاي بزرگ تأکید بر فناوري
ونقل و  نظیر دفاع، انرژي، حمل(

 )غیره

یا / تولید کاالهاي عمومی و
  ارزشمند

هاي  تعریف باال به پائین اولویت
اي، تأسیس واحدهاي  زمینه
نظیر (وتوسعه بزرگ دولتی  تحقیق

  )اي هاي هسته پژوهشگاه

رویکرد سیاست صنعتی 
  )اي کلیديه فناوري(

فاوا، بیوفناوري، مواد جدید، 
  نانوفناوري

پذیري، تأکید بر  تسریع رقابت
شکست بازار و اقتصاد مقیاس 

  )عامهاي  خصوصا سرریز فناوري(

بینی فناوري  ریزي، پیش تأکید بر برنامه
  و ارزیابی فناوري

  رویکرد نظام نوآوري
ابعاد کارکردي نظام نوآوري  تأکید بر

وکارهاي نوپا،  همکاري، کسب(
  )گذاري و غیره قانون

شکست  به جايشکست سیستم 
  بازار

نهادهاي /افزایش تعداد بازیگران
گذاري،  کننده در سیاست مشارکت

ها به عنوان بازیگرانی مهم در  بنگاه
  گذاري سیاست

گرایی  رویکرد مأموریت
  نوین

دانش و توسعه پایدار، جامعه 
شناختی  اطالعات، تغییرات جمعیت
 و سنی، امکان جابجایی

گیري به سمت نیازها و  جهت
  هاي اجتماعی چالش

هاي اجتماعی  سازي گروه یکپارچه
سازي افقی  مختلف، هماهنگ

گذاري ،  هاي مختلف سیاست حوزه
  افزایش تعداد بازیگران

  

نگاه جامعی نسبت به روندي  هر چندگذاري  تاریخچه اولویت
 دهد هاي اخیر ارائه می گذاري علم و فناوري در دهه اولویت

اما این نگاه نیازمند ساختاردهی علمی توسط پژوهشگران 
در نتیجه در بخش بعدي، . گذاري است حوزه سیاست

  .شود میگذاري علم و فناوري معرفی  هاي نظري اولویت مدل
  
  گذاري هاي نظري اولویت مدل -4

پرسش  3گذاري، باید به این  به منظور درك نظام اولویت
) 2گیرنده است؟  چه کسی تصمیم) 1: کلیدي پاسخ داده شود

هاي منتخب تعلق گیرد  هایی که قرار است به اولویت مشوق
  ؟ شود میگیري در چه سطحی انجام  تصمیم) 3چیست؟ 

گذاري علم و فناوري  اولویتت الگوهاي سؤاالین ه اپاسخ ب
  ]:8و1[کند  بندي می را در سه مدل زیر طبقه

  کاربرمحورمدل  1- 4
هاي کاربران  ، اولویت)آل مدل ایده(در مدل کاربرمحور 

هاي پژوهشگران و  جانشین اولویت) ها و مردم شرکت(
منطق مداخله در . شود میذینفعان دیگر فرآیند پژوهش 

ساختار بازار براي تعادل میان  طراحی این الگو، بکارگیري
در ابتدا باید . استعرضه و تقاضاي پژوهش نظیر سایر کاالها 

توجه داشت که نگاه به پژوهش به مثابه کاالي عمومی، به 
انگیزگی بخش خصوصی براي حمایت مالی نیست،  معناي بی

توان  ، که می)نظیر پژوهش کشاورزي(باید میان مواردي  بلکه
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 کردن تحقیق و توسعه، وکارهایی نظیر اجباريبا تکیه بر ساز
 بامیدان پژوهش را با موفقیت به بخش خصوصی سپرد 

که به علت عدم شفافیت بازیگران و یا انطباق ذینفعان  يموارد
پردازان، سازوکارهاي حمایت مالی از پژوهش  و مالیات

آید  نظر میه از طرف دیگر ب. گریزناپذیر است، تمایز قائل شد
ها و  گذاري در بسیاري از موارد مبتنی بر پژوهش اولویت
هاي پیشین بخش دولتی است تا نیازهاي واقعی  فعالیت
نه مردم (مثال اثرگذاري شدید پزشکان و بیماران . کاربران
هاي حوزه سالمت نمونه این  گیري پژوهش در جهت) عادي

با  را دولتی هاي که پژوهش بهتر استدر نتیجه . وضع است
هاي دولتی به جذب بخشی  هایی نظیر الزام پژوهشگاهسازوکار

و یا جذب ) پاسخ بازاري(از منابع مالی از منابع غیردولتی 
، به نیازهاي )پاسخ سیاسی(گذاري  کاربران در بدنه اولویت

گذاران را به  توجه سیاست ،این مدل. کردتر  کاربران نزدیک
اص مشکالت گوناگونی ناشی از مشارکت شدید ذینفعان خ

فضاي  کوشد میو  کردهگذاري جلب  در فرآیند اولویت
هاي آحاد مردم،  گذاري را با توجه مجدد به دیدگاه اولویت
  .تر کند متعادل

  نهاديمدل  2- 4
هاي  دارد که پژوهش غالبا درون سازمان مدل بیان میاین 

پژوهشی دولتی با روابط و ساختارهاي کنترل خاص خود 
ها و اهداف  ارزش تأثیرپژوهشگران تحت . پذیرد انجام می

خود  سازمان) هاي و ضد مشوق(ها  شخصی خود و مشوق
قرار دارند و نهادهاي مختلف نیز نقش سازمانی خاصی براي 

ها بیش از آن که تحت  در نتیجه اولویت. کنند می خود تعریف
گذاري باشند، بر روابط و  فرآیندهاي رسمی اولویت تأثیر

این مدل چارچوبی مناسب . اند تجربیات نهادي مذکور متکی
هایی نظیر  گذاري در محیط براي تحلیل سازوکارهاي اولویت

گذاري مشخصی  آید منطق اولویت دانشگاه است که بنظر می
گذاران را به  همچنین مدل نهادي توجه سیاست. ارندند

کند، به عنوان مثال  سازمانی پژوهش جلب می هاي درون مشوق
به همان اندازه که ممکن است تحت  ،پژوهشگران دانشگاهی

ساختار تشویقی کالن نظام پژوهش قرار گیرند، متاثر از  تأثیر
هاي  نیازهاي داخلی به نتایج پژوهش و یا حتی عالقمندي

ترین  اگر انتشارات علمی مهم. پژوهشی خود خواهد بود
باشد و در عوض  علمی هیأتشاخص ارتقاي مرتبه اعضاء 

ثبت اختراع ارزش کمتري در این زمینه داشته باشد، طبیعتاً 
به سمت  علمی هیأتگیري پژوهشی بسیاري از اعضاء  جهت

  .تدوین مقاالت متعدد خواهد رفت
  سیاسیمدل  3- 4

، ترجیحات افرادي که مسئولیت تخصیص منابع مدل اینطبق 
هاي علمی، فناورانه و نوآورانه را دارند، نقشی  مالی فعالیت

که در بسیاري از  نحوي هاي منتخب دارد، به کلیدي در اولویت
به معناي امکان تخمین نسبتا  گذار ، شناسایی اولویتمواقع

ماهیت  در نتیجه درك. هاي منتخب خواهد بود صحیح اولویت
تواند راهنماي ذینفعان براي اجراي  گذاري، می سیاسی اولویت

. زنی گردد اي و چانه هاي مشاوره هوشمندانه فعالیت
تواند  گذاري مطابق با مدل سیاسی می راهبردهاي اولویت

هاي گوناگونی در کشورهاي مختلف به خود بگیرد، از  شکل
اري تساهلی تا ساخت) ژاپن(ساختاري نسبتا متمرکز و مستدل 

گرانه با مشارکت انبوه نهادهاي پژوهشی و سیاسی  و سازش
توان به ایجاد تعادل میان  از مزایاي این مدل می). آمریکا(

پذیري آن در جهان واقع و  اهداف آرمانی پژوهش و امکان
به علت (ها  گذاران به اولویت همچنین تعهد بیشتر سیاست

 .اشاره کرد )گذاري مشارکت جدي در فرآیند اولویت

هاي نظري،  پس از معرفی اجمالی تعاریف، تاریخچه و مدل
گذاري علم، فناوري و  ضروري است اجزاي عملیاتی اولویت
بدین منظور فرآیند . نوآوري مورد مطالعه قرار گیرد

  .گیرد گذاري مورد بررسی قرار می اولویت
  
  گذاري فرآیند اولویت -5

فناوري، ذیل نظام و  گذاري علم سیاست از آنجا که
هاي زیر  فتد، فعالیتا گذاري کالن کشور اتفاق می سیاست
  ]:4. [گذاري خواهد بود فرآیند اولویتاین  نیاز آغاز  پیش
ü یطدر مح يعلم و فناور گذاري یتاولو یگاهجا یینتع 

بودجه  یصو بازتاب مطلوب در تخص یعموم يگذار سیاست
 آن به 

ü ین،قوان( يچارچوب علم و فناور یستمیس یطشرا یینتع 
و  يعلم و فناور یمال يها وکارها، مشوق از کسب یتحما
 )یرهغ

ü و  يکارکرد( یو عموم یکل دار یتاولو يها حوزه ییشناسا
  .هستند یاستیس هاي یتفعال یازمندکه ن) اي ینهزم
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توان  که آن را می شود میگذاري آغاز  سپس فرآیند اولویت
  ]:9[متفاوت زیر دانست کامالً شامل دو مرحله 

è  را  یقاتیتحقهاي  فهرستی از حوزه، که 1ها اولویتتعیین
  .کند مشخص می

è و  توسعه، یافتدر از طریقها که  سازي اولویت پیاده
هاي  هاي پژوهشی در راستاي اولویت پیشنهادیهانتخاب 
 .شود یانجام م شده در مرحله پیشین تعیین

گذاري علم و فناوري شامل دو بعد اصلی  در واقع اولویت
گیري درباره چگونگی تخصیص منابع  تصمیم: است

هاي مختلف  سازي بازیگران و فعالیت و هماهنگ) اثربخشی(
دو مرحله  ینا). کارایی(گذاري علم و فناوري  فرآیند سیاست

 الگوي نیازمندي هر کدام هاي ضرورتبا توجه به اهداف و 
به  ،ها اولویت یلتشک مرحله :است خاص خود یشناختروش 

 توصیف يبرا یابی مسئله يها روش یازمندطور معمول ن
به  ،سازي مرحله پیاده است؛ اما یاهداف و موضوعات پژوهش

هاي  طبق شاخص ها  پیشنهادیه یابیارز توان یازمندن خودنوبه 
 مرحله تعیینوجود،  ینبا ا. شده است از پیش تعیین

، گذاري است ترین مرحله فرآیند اولویت مهم قطعا ،ها اولویت
ي ها  پیشنهادیهبر انواع  آثار بسزایی چرا که نتایج این مرحله،

  .دریافتی دارد
گذاري علم و فناوري در دو رویکرد باال به  الگوهاي اولویت

  ]:10و6و1[شوند  بندي می پائین و پائین به باال طبقه
هاي دولتی  رویکرد، اولویتاین در : ینرویکرد باال به پائ  

به عنوان مثال توسعه (هاي راهبردي ملی  مبتنی بر اولویت
به عنوان مثال سالمت و (هاي عمومی  و مأموریت) اقتصادي
. گردد ابالغ می هاي وزارتی دستگاهتدوین و توسط ) درمان

گذاري دارد، بدین  این رویکرد ماهیتی طراحانه به سیاست
ها ارائه  صورت که دولت مسیر اجراي مشخصی به پژوهشکده

هاي  گیري صحیح، منابع کافی و کانال دهد و سپس جهت می
 .گذارد ارتباطی مناسب را در اختیار ایشان می

گذاري توسط  یتاولو ،رویکرداین در : رویکرد پائین به باال  
هاي تأمین مالی پژوهش  ها و بنگاه پژوهشگران، پژوهشکده

هاي  درواقع اگرچه در این روش، محدودیت. شود میانجام 
گردد، اما  گذاران اعمال می مشخصی از سمت سیاست

ها را  توانند محدودیت ها و سایر ذینفعان می پژوهشکده

                                                 
1- Formation of priorities 

شایان . شود نحوي تفسیر کنند که با عالیق ایشان هماهنگ به
عالوه بر پائین به باال  گذاري اولویتامروزه، ذکر است که 

 ازتر  وسیع اي شامل محدودهبازیگران اصلی فرآیند پژوهش، 
کوچک و متوسط و  يها شرکت نظیر یاجتماع گرانیباز
 .شود میی نیز جامعه مدن يها مانساز ندگانینما

پائین به گذاري  البته باید توجه داشت که رویکردهاي اولویت
در عمل دو سر طیفی است که باال و باال به پائین 

قرار  میان آن ییبه طور معمول در جا یواقع گذاري اولویت
مسئله باال به پائین  کیصرفا  گذاري اولویتمنظر،  نیاز ا. دارد
است که شامل  دهیچیپ يبلکه فرآیند ست؛یپائین به باال ن یا و
 ].1[ است مسیرهاي ارتباطیمتعدد و  گرانیباز

 یگرانبا گسترش باز گذاري یتفرآیند اولو هاي اخیر، سالدر 
 یرمتمرکزترغ يفرآیند نوآور یچیدگیو پ ينوآور سازگان بوم

و در نتیجه به سمت الگوهاي پائین به باال گرایش یافته شده 
گوناگون  يدر کشورها گذاري یتتمرکز اولو درجه. است

 یگرانباز یانکار م یماست تقس يمختلف است و ضرور
 هاي يکه توجه به توانمند باشد يسطوح مختلف به نحو

را در فرآیند  يگذار سیاست یطمح یاسیو فرهنگ س فناورانه
نحوه . یردو متوازن درنظر بگ يمواز به طور گذاري یتاولو

کشور، جایگاه  گذاري با توجه به ساختار اقتصادي اولویت
فشار (گذاري علم و فناوري  سیاسی کشور، چارچوب سیاست
و ) گرا و غیره گرا یا اشاعه علم یا کشش تقاضا، مأموریت

عدم تمرکز، / تمرکز( آنگذاري  ساختار نهادي سیاست
در ) ها و غیره ضعیف میانجی/ اي، قدرت قوي منطقه/ مرکزي

توجه به عدم با . کشورهاي گوناگون تفاوت چشمگیري دارد
قطعیت فراوان و ضرورت نگاه چندجانبه به ابعاد مسئله، 

تواند  ترکیب رویکردهاي باال به پائین و پائین به باال می
برداري از تخصص  گذاري را با بهره مشکالت فرآیند اولویت

با بکارگیري سازوکارهایی به  در عین حالجامعه علمی و 
ره منافع پژوهش کاهش آمیز دربا منظور کاهش ادعاهاي اغراق

هاي پژوهشی اولیه را با  توان زمینه به عنوان مثال می. دهد
گذاران  طریق سیاست فرآیندي باال به پائین تعیین کرد تا بدین

هاي پژوهشی قابل مقایسه دست  به ساختار مشخصی از حوزه
یابند و در گام بعدي پیشنهاد موضوعات پژوهشی با رویکرد 

هدف کشف و انطباق با عالیق پژوهشی  پائین به باال و با
درواقع در این چارچوب ابتدا . جامعه در دستور کار قرار گیرد
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هاي  گذاران به شناسایی اهداف اجتماعی مأموریت سیاست
و یا تحلیل ) نظیر محیط زیست و سالمت(علم و فناوري 

ابعاد شکست بازار و سیستم به منظور توسعه نظام نوآوري 
هاي تأمین  شامل بنگاه(ها  ر گام بعدي میانجیپردازند و د می

و پژوهشگران ) مالی، نهادهاي انتقال فناوري و غیره
هاي  گیري جهت) وکارها ها و کسب ها، پژوهشکده دانشگاه(

هاي مشخص علم و فناوري  هاي کلی را به اولویت سیاست
زمان دو نوع ارزیابی  بدین منظور باید هم. کنند ترجمه می

  ]:12-9و4و3[رت گیرد صو) 1شکل (
روندهاي جهانی ) 1 هاي جذابیت شامل ارزیابی شاخص) الف

و ) ناشی از فشار علم و فناوري(در توسعه فناوري مذکور 
هاي مشابه، مکمل  انداز آتی توسعه این فناوري و فناوري چشم

المللی و  روندهاي اجتماعی در سطوح ملی و بین) 2 و رقیب
نداز نیازها به ا  مفعلی، روند و چشوضعیت  ردیگ یا به عبارت

  )تقاضا براي علم و فناوري(علم و فناوري 
 توانبخش) 1 پذیري شامل هاي امکان ارزیابی شاخص) ب

توان جذب و  )2وتوسعه در تولید فناوري مورد نظر  تحقیق
  کاربرد فناوري

  
  گذاري ي اولویتها روش -6

ي ها روشتوان  گذاري، می پس از تعیین رویکرد اولویت
چرا که در  گذاري را مشخص کرد موردنظر براي اولویت

صورت اتخاذ هر یک از رویکردهاي باال به پائین و پائین به 
ي ها روش. قابل استفاده است ها روشباال، طیف خاصی از 
گرفته به کار گذاري علم و فناوري  متعددي براي اولویت

هاي  که برخی از آنها نظیر روش تعیین فناوري شود می
نگاري  هاي آینده فناوري و غیره ذیل تکنیک نگاشت رهکلیدي، 

 يها روشترین  برخی از مهماما ]. 13و12[شوند  تعریف می
  ]:14[گذاري عبارتند از  اولویت خاص
علیرغم : گیري با معیارهاي چندگانه ي تصمیمها روش ·

جلب مشارکت فعال  آنها، نقطه اشتراك ها روشاین تعدد 
بازیگران و اثرگذاري ایشان بر تصمیمات و نتایج با تکیه بر 

در ابعاد  ها روشاین . استها و نظرات  اندازها، دیدگاه چشم
کنندگان انعطاف باالیی دارند  تعداد متغیرها و تعداد مشارکت

 AHPي امتیازدهی و ها روشترین آنها،  شده و شناخته
 .باشند می

ابتدا مرور  ها روشدر این : مند فراتحلیل و مرور نظام ¸
گیرد، سپس  مند مطالعات منتشره در دستور کار قرار می نظام

شوند و در گام  ز مطالعات استخراج میهاي مورد نیاز ا فراداده
آثار مرکب و   نظیر مدل(آخر، با تکیه بر ابزارهاي آماري 

هاي گام  نتایج نهایی مبتنی بر فراداده) کارلو سازي مونت شبیه
 .گردند پیشین استنباط می

 برايابزاري اقتصادي است که : منفعت–تحلیل هزینه ¹
گذاري با  ایهمقایسه نسبی سودآوري چند طرح بدیل سرم

  
 ]11[هاي علم، فناوري و نوآوري  هاي ارزیابی اولویت شاخص) 1شکل 
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در این روش . شود میها و منافع استفاده  توجه به جریان هزینه
هاي اقتصادي تبدیل  ها و منافع ابتدا به ارزش کلیه هزینه ،کمی
 .گردد ها محاسبه می شوند و سپس نسبت منافع به هزینه می

º ي ریاضی و ها روشبا بکارگیري : ي اقتصادسنجیها روش
آماري، نظام اقتصادي شامل ورودي تقاضا و خروجی عرضه 

  .کشد هاي ایستا و پویا به تصویر می را در قالب مدل
در گذشته از : سازي هاي بهینه ریزي ریاضی و مدل برنامه «

با عناوینی نظیر تحقیق در (ریزي خطی  هاي برنامه چارچوب
براي دستیابی ) گیري کمی عملیات، پژوهش عملیاتی و تصمیم

ها با بکارگیري  به بهترین پاسخ ریاضی براي مسائل سیستم
سازي ورودي یا حداکثرسازي  تابع هدفی نظیر حداقل

ها به دلیل ساختار منطقی  این مدل. کردند خروجی استفاده می
محدودي که داشتند به مرور کمتر مورد استفاده قرار گرفتند و 

هاي غیرخطی متعددي از  هاي بعدي نمونه در نتیجه در دوره
 .گرفته شدبه کار ریزي ریاضی طراحی و  افزارهاي برنامه نرم

روابط بین ورودي و خروجی را : سازي هاي شبیه مدل ¼
در نتیجه نیازمند تخمینی از عملکرد مولد به . زند تخمین می

ها از منظر  کرد طرح وري و هزینه منظور ایجاد ارتباط میان بهره
ها بر یکدیگر و  پس آثار  طرحس. اقتصادسنجی است

. شود میسازي  دستاوردهایی نظیر توسعه نوآوري فناورانه شبیه
از مدل به تغییر در منحنی عرضه و  ناشیدر پایان تغییرات 

عیب بزرگ این . گردد درنهایت نتایج اقتصادي تبدیل می
گذاري مورد نیاز در منابع براي اجرا  روش حجم باالي سرمایه

ي ها روشهاي مورد نیاز بسیار بیشتر از  دهدا. مدل است
اقتصادي است و عمالً این روش کاربرد عملی بسیار 

 .محدودي دارد

هاي مشارکت، شفافیت، پیچیدگی و میزان و نوع داده  شاخص
 گذاري اولویتمورد نیاز عناصر کلیدي در انتخاب روش 

درزمینه مشارکت، مناقشه میان کارایی و اثربخشی . هستند
کنندگان وجود دارد چرا که  مبتنی بر تعداد مشارکتروش 

شناختی، منجر به  مشارکت بیشتر علیرغم افزایش کارایی روش
کنندگان و کاهش احتمال  کاهش میانگین خبرگی مشارکت
گردد و این به معناي کاهش  دستیابی به اجماع مطلوب می

وجود رویکردي شفاف  ،از طرف دیگر. اثربخشی روش است
هاي سوگیرانه دارد و منجر به  سی در حذف قضاوتنقشی اسا

  ].15[گردد  مشارکت جدي کلیه ذینفعان می

  گذاري هاي اولویت چالش -7
گذاري  ي مختلف اولویتها روشتوسعه الگوها و  با وجود

گذاري در  علم، فناوري و نوآوري، تجربیات مختلف سیاست
رآیند هاي متعدد در ف ها و دشواري سطح ملی موید پیچیدگی

با  مزبورگذاري  بر این اساس اولویت. گذاري است اولویت
  ]:16و9و4و3[هاي زیر روبرو است  چالش
هاي  اي حوزه رشته به علت ماهیت میان: ها پوشانی حوزه هم ±

 متشکل فهرستیبا فرآیند را توان  یبه ندرت م علم و فناوري،
به و در نتیجه  آغاز کرد جامع و مانع هاي پژوهشی حوزهاز 

ها، این فهرست  علت اهمیت دوچندان فهرست اولیه گزینه
زمینه تاریخی یا زدوبندهاي سیاسی  پیش تأثیرغالبا تحت 

در  یفهرست ینچن بنابراین ضروري است .شود میتدوین 
همچنین  .هیه و تدوین گرددت یلو تحل یهمرحله تجز يابتدا
 شدنبه تدریج و با روشن  هاي پژوهشی حوزه میان تکاملی هم

ابعاد الزم است که  ین، بنابراپیوندد به وقوع میاهداف برنامه 
مطرح  یکدیگردر ارتباط با  ي مسئلهها اهداف و اولویت دامنه،
  .دنشو
 ی،مسائل علم در حوزه خبرگی: یافته خبرگی توزیع ±

محققان،  نظیر( ینفعاناز ذ یاريبس یاندر م یو اجتماع فناورانه
 ین،بنابرا. است شده پراکنده) یکارمندان دولت و صنعتگران
برداري  ترکیب و بهره به منظور یمشورت هايفرآیندبکارگیري 

 یريگ یماز تصم یتحما راستاي مربوط در يها تخصص از
 .ضروري استآگاهانه 

ب ممکن یرق یقاتیتحق هاي حوزه مدافعان: تضاد منافع ±
منابع  یصکه تخص یلدل یناست منافع متضاد داشته باشند، به ا

 منابع تخصیص کاهشاي خاص، به معن هاي حوزه یبه برخ
گذار  سیاسترو  یناز ا. استموضوعات  یرسا يبرا یافته
 يکه محققان ادعاها به سادگی اطمینان یابد دتوان ینم
و  يدر مورد اثرات سودمند اقتصاد آمیز اغراق یانهگرا یندهآ

عدم تقارن  از آنجا که .دهند یکار خود ارائه نم یاجتماع
 ،زمانی طوالنیافق  چنینهم باال و یناناطالعات، عدم اطم

حتی  و در مواردي(اعتبارسنجی این ادعاها را دشوار 
سازوکاري براي شناسایی  ضروري است سازد می )ممکنیرغ

و کنترل اغراق محققان در دستاوردهاي پژوهشی محتمل 
  .طراحی گردد

 ي،رنوآو یاستابزار س یکبه عنوان : چندگانهاهداف  ±
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از کاهش اي  دامنه گسترده یقاتیتحق يها برنامه کارکردهاي
بردن  ینتا از ب یبازار با استفاده از بودجه دولت شکست
 يها از جمله شکست( ينوآور نظامدر  یگرد يها شکست
) ي و عدم آینده نگري مناسبساختار قفل شدگی سیستمی،
محدود تنها  یزير برنامه هاي چالش ین،بنابرا. گیرد را در برمی

 برنامه نهایی شامل یراز یستن پژوهشی يها به توسعه اولویت
 يساختار ییراتبه تغ یابیدست ياقدامات هدفمند برا یطراح
 .باشد نیز میدلخواه  يو رفتار

در معموالً هاي گذشته و حال  اولویت: وابستگی به مسیر ±
در نتیجه به . یابد هاي پژوهشی مختلف بازتاب می چارچوب
تأسیس، یک پژوهشگاه به میزان تقریبی منابع و  محض

خورد که عمالً به سادگی قابل تغییر  اهدافی مشخص پیوند می
ها وابستگی به  در نتیجه در فرآیند تدوین سیاست. نخواهد بود

مسیر دوچندانی قابل مشاهده است که آزادي انتخاب میان 
امی که این معضل هنگ. دهد الشعاع قرار می ها را تحت اولویت

مبتنی بر یک موضوع یا فناوري ساختاري   پژوهشگاه
و عمالً وجود چنین  شود مید تشدید دار) مثال فاوا(خاص

بودجه  دائمیهاي تخصصی به معناي تخصیص  پژوهشگاه
الزم به ذکر است که البته . ستهاي آنها نسبتا معینی به فعالیت

به اي  اند با تأکید بر حمایت پروژه ها تالش کرده دولتاخیراً 
پذیري بیشتري براي  حمایت نهادي، انعطاف جاي

 .گذاري علم و فناوري ایجاد کنند اولویت

با گسترش تعداد بازیگران : راستاسازي دشواري در هم ±
گذاري، مشکل  فعال و کاهش تمرکز در فرآیند اولویت

هاي مختلف به  شده در حوزه هاي تعیین هماهنگی اولویت
منجر به تثبیت  ه تنهانتعدد نهادهاي تخصصی . آید وجود می
هاي  و طبیعتاً توجه کمتر به اولویت( موضوعیگذاري  اولویت
شدگی شدید این نهادها منجر به  ، بلکه قفلشود می) کارکردي

در نتیجه . گذاري نیز خواهد شد شدگی نظام اولویت قفل
پذیري در  تر ولی کم تعدادتر، انعطاف وجود نهادهاي بزرگ

تجربیات  هر چنددهد؛  را افزایش می هاي پیشین تغییر اولویت
دهد که تغییر  گذاري علم و فناوري نشان می سیاست
به هر  دولتیهاي  هاي تاریخ مصرف گذشته پژوهشگاه اولویت
از طرف دیگر با . بر است فرآیندي بسیار دشوار و زمان حال

، کلیه  1990گسترش رویکرد مدیریت دولتی نوین در دهه 
این . ه تدوین سند راهبردي خود شدندنهادهاي دولتی ملزم ب

گذاري ضمنی هستند  حاوي اولویت به نوعیاسناد پرتعداد، 
ولی اشکاالتی نظیر عدم انطباق زمانی اسناد و همچنین عدم 
ارجاع مناسب به اسناد باالدستی، منجر به ناهماهنگی آنها در 

 .شود میسطح ملی 

ها و مفاهیم مختلفی نظیر  واژه: ها ناپذیري اولویت تفکیک ±
شکن، زیرساختی، عام  راهبردي، حیاتی، کلیدي، نوظهور، خط

هاي علم و  هاي اخیر براي تعریف حوزه و غیره؛ در دهه
. کار گرفته شده است گذاران به فناوري و جلب توجه سیاست

ایی که هاي فناوري، به خصوص آنه با این حال اکثر فهرست
گردند، به قدري کلی هستند که تنها  در سطح ملی تدوین می

شاهد این . گذاري خواهد بود راهنمایی ضعیف براي سیاست
، مواد جدید، زیستی، نانوهاي فاوا،  مثال تأکید بر حوزه

هاي سالمت در کلیه  محیطی و فناوري هاي زیست فناوري
مواردي  نحوي که تنها در باشد، به ها می گذاري اولویت

هاي علم و  هاي خاص دیگري در میان اولویت محدود، حوزه
هاي  با توجه به اینکه فناوري. شود میفناوري کشور دیده 

وتوسعه بخش  کرد تحقیق اکثر هزینه خود به خودمذکور، 
دهند، چنین  خصوصی را نیز به خود اختصاص می

توانند به  کننده خاصی ندارند و نمی هایی نقش تفکیک فهرست
در نتیجه یکی از . گذاري دست یابند هداف اولویتا

گذاري، تعیین سطح  ها در فرآیند اولویت ترین چالش اصلی
 موضوعیهاي  هاست؛ چرا که فهرست حوزه تفصیل اولویت

و ) و نانو زیستیبه عنوان مثال در سه گروه فاوا، (بسیار کلی 
فناوري  100نظیر فهرست (در طرف مقابل بسیار پرتعداد 

 .عمالً کاربرد چندانی نخواهند داشت) ديکلی

گذاري نشان  تجربیات اولویت: سازي محدودیت دامنه پیاده ±
توانند توزیع منابع را به  نمیمعموالً ها  داده است که اولویت

سازي  کلی دگرگون سازند و عمالً تنها ابزاري براي هماهنگ
ري همچنین در بسیا. بازیگران براي دستیابی به اهداف هستند

موفقیت در دستیابی به اهداف یک اولویت  ،از موارد
شده وابسته به توسعه در ابعاد دیگري است که خارج از  تعیین

محدودیت دیگر، . گذار و یا بازیگر اصلی است کنترل سیاست
محدودیت شدید میزان بودجه قابل بازتوزیع است؛ توضیح 

در اختیار  تنها میزان رشد ساالنه بودجهمعموالً اینکه در عمل 
مقدار بودجه جدید  عمل، فقط همینگذار است و در  سیاست
  .یابد شده تخصیص می هاي تعیین به اولویت است که
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 برايسازي هوشمند، راهبردي نوین  تخصصی -8
  گذاري علم و فناوري اولویت
گذاري علم، فناوري و نوآوري در  هاي اخیر، اولویت در دهه

اي توسط پژوهشگران متعدد براي پاسخگویی به  سطح منطقه
یکی . هاي ملی پیشنهاد شده است گذاري هاي اولویت نارسایی

اي که  گذاري منطقه اولویت  هاي از جدیدترین چارچوب
ي ساز ، راهبرد تخصصیهتوسط اتحادیه اروپا پیشنهاد شد

هوشمند است که با توجه به معایب تجربیات پیشین 
اي نظیر ضعف در نگاه  گذاري نوآوري منطقه سیاست

هاي  راستایی با ظرفیت اي، عدم هم منطقه المللی و بین بین
صنعتی و اقتصادي مناطق و غیره، به سرعت توانست جایگاه 

  ].18و17[مناسبی در پیشینه علمی به خود اختصاص دهد 
 يگذار امکان سیاسترد مبتنی بر این فرض است که این راهب

مناطق مختلف  يبرا یکسان یباًمتمرکز، از باال به پائین و تقر
بر  بایست می خاص هر منطقه هاي یاستوجود ندارد و س

حاضر  انذینفعو با مشارکت فعال  یازهاو ن ها ياساس توانمند
ي ساز راهبرد تخصصی در نتیجه. شود یندر آن منطقه تدو

 سنجد یو منابع منطقه را م ها ي، در وهله اول توانمندهوشمند
و بدون داشتن دغدغه در خصوص اینکه آن منطقه به صورت 

ظاهر شده و در  يقو یا یفضع يدر نوآور یخیتار
 ترین داشته، مناسب یتباال فعال یاسطح پائین  هاي     يفناور
به عنوان  منطقه را یطو متناسب با شرا دار قابلیت هاي حوزه
بر این مبنا هر . نماید یانتخاب م سازي هاي تخصصی اولویت

هاي تخصصی جدیدي در حوزه دانش  تواند زمینه منطقه می
هاي فعلی و سرمایه انسانی کشف کند  خود بر اساس ظرفیت

هاي سیاستی در این  افزایی حمایت و در آینده به لطف هم
یابد و حتی  دست مهمیهاي  به موفقیت ،هاي تخصصی زمینه

  ].20و19[قرار دهد  تأثیرگذاري نوآوري ملی را تحت  سیاست
سازي  گذاري علم و فناوري مبتنی بر راهبرد تخصصی اولویت
و  »یکپارچگی«، »بودن يراهبرد«عنصر  3متأثر از  هوشمند،

هاي منتخب  اولویت: آن است يابزارها» محور بودن-مکان«
با اهداف و  ییاراست به لحاظ هم یدبا علم و فناوري

نوآورانه  هاي یتفعال یتو تقو اي منطقه يها اولویت
 ياز ابزارها اي یزهاز آم یدبا این چارچوب. باشد »يراهبرد«
 يرو یشکه بتواند مشکالت پ یداستفاده نما یبه نوع یاستیس

 ینهمچن. حاضر در منطقه کاهش دهد یعصنا يرا برا ينوآور

در سطح  ينوآور هاي اولویتراستا با  د همیبا ها اولویت ینا
 یرويو ن یآموزش عال ي،توسعه اقتصاد هاي یاستس و یمل

در خود  یزرا ن »یکپارچگی«تا عنصر  طراحی گردد انسانی
با توجه  گذاري اولویتاست  يضرور یت،در نها. داشته باشد
 ها، يموجود در منطقه و بر اساس ورود هاي یتبه واقع
تا  شود ینتدو اي منطقه یگرانباز یو دانش محل یاتتجرب
است  یعیطب .ها را نیز تضمین کند اولویتبودن » محور مکان«

دو مفهوم  یازمند، نگذاري با تکیه بر این چارچوب اولویتکه 
نگري  درون. »یرونیارتباطات ب«و » ينگر درون«: است یاساس
 ها، یتبا در نظر گرفتن واقع یدبا ها یاستست که سمعنابدان 
 ینو منابع در دسترس منطقه اتخاذ شده و در ا ها يتوانمند

 یمعن ینبد یزن یرونیارتباطات ب. باشندشدن  یادهقابل پ یطمح
 آسان دانش  یانجر کننده ینتضم یدبا ها یاستس یناست که ا

ارتباطات مستحکم و مناسب با منابع  یقاز طر یرون،باز 
خالصه  به طوردر نتیجه . خارج از منطقه باشند یدانش
سازي هوشمند با تأکید بر  وان گفت تخصصیت می

هاي محدود و مشخص به منظور  گذاري در حوزه اولویت
کند تا با تقویت ارتباطات و  ایجاد جرم بحرانی، تالش می

سازي و با تکیه بر ساختار رهبري و حکمرانی  خوشه
 ].23-19[مشارکتی، به مزیت رقابتی دست یابد 

فناوري مبتنی بر راهبرد گذاري علم و  اولویت یارکان اصل
عد آموزش سازي هوشمند تخصصی سه ب ،)E( پژوهش ،)R (
و  یکپارچهبه صورت  یدکه با یردگ یرا در برم) I( يو نوآور
 و شوند یزير در هر منطقه برنامه یکدیگر یتتقو يدر راستا

 .دهد اي را مدنظر قرار می منطقه گذاري اولویت يجنبه عمود
 راهبرد، ینا یگرتوجه داشت که جنبه د یدبا از طرف دیگر

مناطق  ینکه ا نحوي به است جوار به مناطق هم ینگاه افق
اما  یرمستقیمبه صورت غ یکدیگر،بتوانند به عنوان مکمل 

گذاري مبتنی بر  اولویتپس در . کنند یتفعال ي،راهبرد
 يمنطقه برا هاي قابلیت، هم توجه به سازي هوشمند تخصصی

دارد و هم در نظرداشتن  یتاهم ERIشکل دادن به سه عنصر 
 ینوع یتتا در نها ERI ینب اي منطقه یانم هاي یپوشان هم
در . شود یجادا اي منطقه هاي یاستدر س» یاستیس اهنگیهم«

کالن ملی و  هاي یاستزمان س به طور هم یداهداف بانتیجه 
در  شده ییاساشن هاي یتو ظرف) باال به پائین یکردرو( فراملی
را در نظر ) پائین به باال یکردرو( ینانهکارآفر کشف فرآیند
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 يها فناورانه خاص، اولویت يها عالوه بر اولویت یرد وبگ
 یاجتماع ينوآور یزو ن یديتوانمندساز و کل هاي     يفناور یافق

 ].25و24[ مدنظر قرار دهد یزرا ن یو سازمان

 يها اولویت یینتع يرا برا یرگام ز پنجو همکاران  پالیوکت
  ]:26[ند ا هداد یشنهادهوشمند پ سازي یتخصص

خاص و  يها چالش ییو شناسا یندهآ يروندها یلتحل ◘
فهرست  یکمرحله  یندر ا: هر منطقه يبرا یندهآ يبازارها

 ینو همچن یاتیح هاي     يو فناور یديکل يکامل از روندها
در شش  ياقتصاد هاي یتتوسعه درازمدت فعال یوهايسنار

  .گردد یم یهحوزه منتخب ته
موجود و مورد نیاز جهت  هاي یتمنافع و قابل یابیارز ◘

ارزش  و تحلیل  یهمرحله شامل تجز ینا: ها     يتوسعه فناور
  . موجود است یو صنعت یقاتیتحق هاي یتظرف
و  ها یتمرحله ظرف یندر ا: بلندمدت یوهايتوسعه سنار ◘

با  شده ییشناسا هاي     يفهرست جامع فناور هاي یتمحدود
 یندهبلندمدت و آ یوهايخبره جهت توسعه سنار يها گروه
البته . گیرد  یمورد تجزیه و تحلیل قرار م یحیو ترج یاحتمال
جامعه  توسطرو ابتدا  یشپ هاي ینهگز یسنج و امکان یاثربخش
 يها وکار در حوزه و کسب  یاز کارشناسان علم يتر گسترده

  .شود میمطالعه  شده، یینتع
 يتوافق رو یجادمرحله، ا ینهدف ا: توافق و اجماع ایجاد ◘

در هر بخش جهت جلب  وتوسعه یقتحق یاصل يها اولویت
 یو دولت یبخش خصوص یندگانو مشارکت نما یتحما
  .است
 یندر ا: منتخب يها اولویت یشبردپ یديموانع کل ییشناسا ◘

بینی  و پیششده  انتخاب يها اولویت یبمرحله، پس از تصو
  .گردد یم یشنهادپ يگذار سیاست نگاشت ره، موانع پیش رو

هوشمند،  سازي تخصصیخالصه باید گفت که در  به طور
با هم ) منطقه، موضوع و کارکرد(بندي  هرسه بعد اولویت

شود که براي هر منطقه، کدام  و مشخص می شدهادغام 
  .ید توسعه دادکارکرد را براي کدام موضوع با

  
  نقشه جامع علمی کشور مطالعه موردي -9

گذاري علم و فناوري که منجر  آغاز دوره جدیدي از سیاست
 1380به تدوین نقشه سیاست علمی کشور شد، به ابتداي دهه 

در برنامه چهارم توسعه فصل مستقلی به توسعه . گردد بازمی

. دانایی مشتمل بر آموزش، پژوهش و فناوري اختصاص یافت
عه برخی مطالعات عمومی نظیر نظام توس ،از طرف دیگر 

علمی یا نظام توسعه فناوري توسط وزارت علوم انجام و سه 
سند توسعه پژوهش و فناوري، سند ملی تمهید (سند مرتبط 

شرایط جذب و استفاده بهینه از نخبگان و سند ملی توسعه 
 85تا  83گذاري پنج ساله در سالهاي  با هدف) آموزش عالی
دیه پروژه سند پیشنها 86تا  85هاي  سپس در سال. منتشر شد

صفحه  700نقشه جامع علمی کشور در پانزده مجلد و حدود 
مدت توسعه علمی کشور به عنوان مقدمه تدوین  و سند کوتاه

و در پی  86در سال . نقشه سیاست علمی کشور انجام شد
تأکیدات مکرر مقام رهبري، این کار توسط شوراي عالی 

ین ا. انقالب فرهنگی به یک شوراي تخصصی واگذار شد
گانه جلو برد  شورا به سرعت بحث نقشه را در گروههاي شش

بندي نمود و نسخه چهارم نقشه جامع علمی  و آن را جمع
سند دیگري که به . کشور در حدود بیست صفحه منتشر شد

موازات این نقشه و توسط معاونت علمی و فناوري ریاست 
اي بود که  جمهوري تنظیم شده بود، یک سند صد صفحه

یی از آن عمالً در سند نقشه جامع علمی کشور ادغام اه بخش
اي از اختالفات،  از طرف دیگر وزارت علوم به دلیل پاره. شد

پروژه  9برنامه تحول را به طور مستقل توسط ده کمیته و در 
در نتیجه به منظور نهایی کردن نقشه جامع علمی . تدوین کرد

انقالب اي ذیل شوراي عالی  کشور، مقرر شد که کمیته
کار . فرهنگی مسئولیت تلفیق دو نقشه فوق را برعهده بگیرد

به طول انجامید و باالخره نسخه  1388این کمیته تا سال 
تلفیقی حاصل به منظور تأیید نهایی رهبري آماده شد که به 

 .هاي موجود تأیید نگردید دلیل نواقص، ابهامات و ناسازگاري
نقشه جامع علمی  سه نسخه 1389تا سال  با این ترتیب،

از سوي دیگر، . تدوین شد که هیچ کدام به تأیید نهایی نرسید
هاي فناوري و  هاي مرتبط با مرکز همکاري یکی از مجموعه

نوآوري ریاست جمهوري، که از مطالعات و تجارب چندین 
گذاري نظام علم و فناوري و  ساله آن نهاد درباره سیاست

ند جامع توسعه فناوري تدوین سند توسعه فناوري نانو و س
و از جمله در  ها بخشبرد و در برخی  اطالعات بهره می

هاي ملی نظام علم و فناوري در اولین  کارگروه تدوین اولویت
بندي رسید که این  نقشه نیز مشارکت داشت، به این جمع

تلفیق ناموفق خواهد بود و در نتیجه در این مجموعه و از 
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مند کردن یک  یل و نظامهایی جهت تکم تالش 1388سال 
این گروه نقدها و . نقشه جامع علمی پیشنهادي انجام شد

 و هاي خود را در مورد نقشه در صحن شورا ارائه داد دیدگاه
هاي متعدد، احاله وظایف نقشه  فقدان معماري کالن، اولویت

حل و مشخص  ها به جاي ارائه راه به آینده، تکرار خواسته
. ترین نقدها مطرح شد ا به عنوان مهمنبودن متولیان راهبرده

شکل گرفت و طی حدود دو ماه و با  جدیدي کارگروه لذا
یکی از وجوه . جلساتی فشرده، بازنویسی نقشه پایان یافت

مهم اصالح نقشه در فرآیند تصویب در شوراي انقالب 
فرهنگی، ایجاد سازوکاري براي ضمانت اجراي آن بود، در 

ستاد راهبري «جامع علمی مقرر شد نتیجه در متن سند نقشه 
ذیل شوراي عالی انقالب فرهنگی » اجراي نقشه جامع علمی

دستی و تقسیم کار  تشکیل شود و وظیفه تدوین اسناد پائین
. میان نهادهاي مختلف نظام علمی و فناوري را برعهده گیرد

 1389اسفند ماه  17در نهایت نقشه جامع علمی در تاریخ 
دار براي آغاز اجراي  اقدام ملی اولویت 15و  رونمایی شد

برخی از  به مشخص شد که 1391نقشه جامع علمی در سال 
 شوند اي رصد می غ شده و به طور دورهالها اب آنها به دستگاه

]27-29.[  
دار علم و  هاي اولویت این سند فصل سوم خود را به حوزه

 "ب"و  "الف"فناوري اختصاص داده و آنها را در سه سطح 
شناسایی کرده که هریک از این سطوح خود به  "ج" و

موضوعات فناوري، علوم پایه و کاربردي، علوم انسانی و 
معارف اسالمی، سالمت، هنر تقسیم شده و در هر حوزه 

در این مورد، چند نکته . اند موارد متعددي را اولویت شناخته
  ]:30و27و23[کلیدي قابل ذکر است 

Û گذاري به  روندهاي اخیر اولویت: رویکرد باال به پائین
سمت جلب مشارکت طیف گسترده خبرگان، صنعتگران و 

اند و در نتیجه بکارگیري  نمایندگان جامعه مدنی تمایل یافته
هاي پیشین  گرایانه نسبت به دهه الگوهاي باال به پائین و نخبه

اما تدوین نقشه جامع علمی کشور توسط . شده است  کمرنگ
پشت درهاي بسته صورت یافته است و این  نهادهاي دولتی و

گري عامه  مسئله احتمال حمایت بخش خصوصی و مطالبه
در . مردم در راستاي پیگیري اهداف نقشه را کاهش میدهد

شده به عنوان ورودي  هاي تعیین نتیجه ضروري است اولویت
هاي دلفی در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد و در  پانل

 .نگاري گسترده تکمیل گردد ه آیندهنهایت با یک پروژ

 Û تحلیل محتواي : گذاري مبتنی بر الگوي فشار علم اولویت
گذاري مبتنی بر  بیانگر غلبه شدید الگوي اولویت ،نقشه جامع

باشد در حالی که به  می) فشار علم(گذاري  اول سیاست  نسل
گذاري و همچنین ابرانگاره  نسل دیگر اولویت 4

علت اصلی این . توجه کافی نشده است DUIگذاري  سیاست
مسئله، انتخاب نهادهایی نظیر وزارت علوم و شوراي انقالب 
فرهنگی به عنوان متولیان تدوین نقشه است که تا حدودي 

در . صنعت را به عنوان مهد توسعه فناوري نادیده گرفته است
توان گفت برقراري توازن بین رویکردهاي مختلف  نتیجه می
ي علم و فناوري، نیازمند گسترش اعضاء ستاد گذار اولویت

هاي بزرگ  کننده راهبري اجراي نقشه به نمایندگان مصرف
هاي اجرایی مثل  نظیر دستگاه(علم و فناوري در کشور 

بایست  همچنین می. است) وزارت صنعت، معدن و تجارت
ابتدا راهبرد توسعه صنعتی کشور مورد توافق قرار بگیرد 

ی در جهت تدوین سیاست توسعه صنعتی های تاکنون تالش(
کشور نظیر راهبرد توسعه صنعتی کشور و برنامه راهبردي 
صنعت، معدن و تجارت انجام شده ولی متاسفانه به علت 

ي غیرمشارکتی انجام این تحقیقات، پس از اتمام آنها ها روش
اجماع الزم بر روي آنها بین کنشگران صنعت و فناوري پدید 

هاي علم و فناوري  بر مبناي آن اولویتو سپس ) هنیامد
 .استخراج شود

Û هاي بنیادین و الگوي نظري با  عدم انطباق ارزش
علیرغم اینکه در فصل اول : ها، راهبردها و اقدامات اولویت

اند  کنندگان نقشه تالش کرده نقشه جامع علمی، تدوین
ابرانگاره و رویکرد جدیدي متمایز از رهیافتهاي موجود در 

م در فضاي علمی کشور ایجاد کنند و بدین منظور علو
اند،  هاي بنیادین و الگوي نظري نسبتا متفاوتی ارائه کرده ارزش

ها و  هاي بعدي نقشه ردپاي مشخصی از ارزش اما در فصل
الگوي نظري قابل مشاهده نیست و در نتیجه چنین برداشت 

 صورت یک پیوست به ابتداي به صرفاکه این مبانی  شود می
  .نقشه الصاق شده و تنها منجر به دوپارگی نقشه شده است

Û بجز فصل : هاي کارکردي عمومی تأکید شدید بر اولویت
هاي علم و فناوري، سایر فصول نقشه به ارائه  اولویت
مطلوب  سازگان بومهاي کارکردي در راستاي توسعه  اولویت

در واقع نقشه بار اصلی . پرداخته استعلم، فناوري و نوآوري 
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ي صنعتی و ها بخشرا بر دوش  موضوعیگذاري  اولویت
ها اکتفاء  اجرایی گذاشته و تنها به ارائه فهرستی از فناوري

هاي  این در حالی است که مطابق با ابرانگاره. نموده است
مطابق با  بایدهاي کارکردي  گذاري، اولویت نوین اولویت

همچنین . تدوین گردند  ضوعیموهاي  اولویت سازگان بوم
هاي کارکردي، برخی سازوکارهاي  علیرغم تعدد اولویت

توسعه علم و فناوري نظیر تشویق جذب فناوري خارجی و 
 .تسهیل مهندسی معکوس در نقشه گنجانده نشده است

Û الگوي : موضوعیگذاري  محور اولویت منطق رشته
ن شده و به هاي علمی تعیی بندي رشته گذاري با دسته اولویت

مسائل اجتماعی به اندازه کافی توجه نشده است و در نتیجه 
در حالی که . محور محور هستند و نه مسئله ها رشته اولویت

باید توجه داشت که رشته علمی به خاطر موضوع مورد 
بایست  می موضوعیگذاري  مطالعه اولویت ندارد بلکه اولویت
در حل مسائل  هاي علمی بر اساس میزان اثرگذاري حوزه

 .جامعه و راهگشایی پیشرفت و توسعه تعیین گردند

Û سطح نبودن  هم: ها پوشانی اولویت ناهمگونی و هم
گذاري وارد است؛  ها انتقاد دیگري است که به اولویت اولویت
هاي رده الف بخش فناوري، نانو،  مثال در اولویت به عنوان

افضا قرار در کنار نفت، گاز و هو فناوري زیستمیکرو و 
هاي مختلف  هاي رده همچنین برخی از اولویت. گرفته است

هاي هوافضا آورده  پوشانی دارد؛ مثال در رده الف، فناوري هم
شده و در رده ج، آلیاژهاي فلزي و مواد مغناطیسی که بخشی 

هاي بخش هوافضا یا نفت و گاز است، مورد تأکید  از فناوري
 نگاشت رهتدوین  ،کلبراي حل این مش. قرار گرفته است

هاي  فناوري به منظور بررسی ارتباطات متقابل فناوري
دار در بستر زمانی ضروري است تا آثار پیشرفت در  اولویت
 ها بخشها و  هاي عام بر پیشرفت در سایر فناوري فناوري

به  نگاشت رهبدیهی است تدوین . مشخص شود
رد، ها نیز کمک شایانی خواهد ک گذاري فناوري اولویت
ي بیشتري را تحت ها بخشهایی که  صورت که فناوري بدین
 .قرار دهند احتماالً اولویت باالتري خواهند داشت تأثیر

Û هاي  اولویت: ي علمیها بخشگذاري کالن  عدم اولویت
هاي  هر یک از سه طبقه الف، ب و ج متشکل از اولویت

 مجزایی در فناوري، علوم پایه و کاربردي، علوم انسانی و
باشند و مشخص نیست  معارف اسالمی، سالمت و هنر می

ي کالن مذکور اولویت بیشتري نسبت به ها بخشکدام یک از 
دارد که این مسئله منجر به ناکارآمدي  ها بخشدیگر 
گردد و تنها نقشه را به سطح  گذاري در سطح ملی می اولویت

هاي  دهی پژوهشی دانشکده راهنمایی براي تغییر جهت
 .دهد تنزل میمختلف 

Û 137در مجموع (ها  تعداد زیاد اولویت: ها تعدد اولویت 
کند و با فرض  اثر می ها را بی بندي رشته عمالً اولویت) اولویت

هاي رده ج باید حداقلی از منابع و توجه را به  اینکه اولویت
هاي  خود اختصاص دهد و این امر به تدریج براي اولویت

اي  هاي رده الف با پدیده اه در اولویتباالتر افزایش یابد، آنگ
درواقع ما با نوعی . شویم به نام انفجار تخصیص مواجه می
ریزي مواجهیم که راهبردي  هدفگذاري بلندپروازانه در برنامه

رسد، تعدد  لذا به نظر می. برد گذاري را از بین می بودن اولویت
  .ها خود یک پدیده ضداولویتی باشد اولویت
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