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 چکیده 
 هایاز مسائل حوزه یاربسیبرای  اندتوانسته گرانیخود و د یِاز تجارب مثبت و منف یریادگیبا  افتهیتوسعه  یکشورها

خود،  هایآموخته قیو از طر حلهای متنوعی ارائه کنندراه یو علوم انسان یو فناور دانش گذاری نظیرمختلف سیاست

این  کنند؛کسب  یتیریمد هایستمیبهبود س نیکاهش اتالف منابع و همچن ،سازینهیبه نهیدر زم یبزرگ یدستاوردها

 زین رانیشده است. در کشور ا های فناوری و نوآوریی و سیاستی حوزهتیریمد هایدر سبک پردازیهیمنجر به نظرکار 

 ریناموفق خود )و سا ای زیآم تیموفق اتیاز تجرب یریادگی یالزم برا یرساختیز یو بسترها ندهایفرآ جادیبا ا توانمی

 یامروزه ثبت و مستندساز. جلوگیری کرد آن نیسنگ هاینهیکورکورانه و تبعات هز هاییکشورها( از الگوبردار

شده است. در  لیتبد درکشورهای پیشرفته مرسوم و  مستمر یبه امر یاستیس-یتیریمد ماتیو تصم یکار یدادهایرو

-ندهیارزشمدارانه و آ ،یبوم یالگوها نیو تدو یتوسعه فردا با دغدغه طراح رگرانیتدب ادیخصوص، محققان موسسه بن نیا

جهت درس  یالگو و مدل ،یفناور علم و از جمله ،یاستگذاریگوناگون س یو توسعه کشور در حوزه ها تیریمد ینگر برا

اند و نام نهاده "ینگاراستیس"کرده و آن را  شنهادیکشور پ خلدا یگذاراستیو س تیریمد اتیمند از تجربنظام یآموز

در  یباالدست گذاراستیو س رگیمیتصم هاینهادها و ارگان .اندداشتهکشور  یمل اتیتجرب یآن رو یریدر به کارگ یسع

معتقدند با وجود این نوشتار  نیبهره برند. محققنگاری فناوری سیاست یایاز مزا توانندیدر کشور م حوزه علم و فناوری

گذاری و سیاست کشور در یتیریمد-یاستیس یو الگوها نیشیپ هایهیاز نگارش تجاربِ رو که هاییمدل نیچن

 گذاری علم و فناوریو سیاست تیریمد سازییدر جهت بوم یگام توانیم اندبه دست آورده ریزی علم و فناوریبرنامه

برداری ها بهرهگذاری در سایر حوزهو از آن در اصالح و یادگیری از مسیر گذشته و همچنین سیاست در کشور برداشت

 .کرد

مؤسسه بنیاد تدبیرگران توسعه  یگارناستیس شگاهیاند یرو مدالدین طوسی دانشگاه خواجه نصیرمخابرات  -برق یمهندس یکارشناس

فردا

تکنیک تهران(پژوهی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی ارشد مهندسی آینده یکارشناس -*و  2

فردا توسعه مؤسسه بنیاد تدبیرگران پژوهشگر ارشد مدیریت شهری دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناسی ارشد -3

گذاری و ارزیابیکارگروه سیاست–کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  - 4

ذاری و ارزیابیکارگروه سیاستگ–ارشد مدیریت فناوری، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کارشناسی  -5

مدیر عامل مؤسسه بنیاد تدبیرگران فردا  -6
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، سیاست گذاری مدیریت فناوری، فناوری نانو، نگاری، مدیریت فناوریسیاست، گذاریسیاستهای کلیدی: واژه

 .مستندسازی، تاریخ شفاهی

همقدم -1
ها و اند، در فراز و نشیبِ فعالیتپذیری خود قرار داشتهتاکنون در تالطم بقا و رقابتهای مختلف که از گذشته سازمان

ها مبسوط بوده بطوریکه ها تا دولتاند. این مسئله از انسانهای کاری خود، تجارب موفق و ناموفق زیادی را کسب کردهپروژه

از تجارب،  سؤال اصلی در اینجاست که فرایند یادگیری مطرح بوده است. یانبعضاً در طول تاریخ، آموختن از تجارب پیشین

مند تبدیل شده است؟ ها، الگوها و اتفاقات پیش آمده چقدر وجود داشته و آیا چنین فرایندی به امری بدیهی و یا نظامسیاست

ای سنگینی را بر هدر عصر رقابت کنونی که یک اشتباه کوچک ممکن است سازمان یا کشوری را به شکست فراخواند و هزینه

برای استفاده مؤثر از آنان بصورت رویه، الگو و دانش احصاء شده در مدیریت امور، سازی جا گذارد، ثبت این تجارب و زمینه

 تواند به کاهش و حتی حذف هدررفت و تضییع مجدد منابع کمک شایانی نماید؟ چقدر می

اند. تجربه شخصی کسب کردهاز اتفاقات و رویدادهای پیش آمده،  در طول زندگی خودمختلف  ها در شرایطهمه انسان

کشورها خواهند  حتی ها و، سازمان1هانظام ،ها، ، فرایندهاها همه به دنبال خود پیامی را برای انسانها، پیروزیاتفاقات، شکست

مختلف، به  یهاتیبه مرور و با قرارگرفتن در موقع افراداست.  یتیریمد یها تیقابل یریعامل در فراگ نیترتجربه، مهم داشت.

است که  نگونهی. اندیدشوار غلبه نما طیگوناگون روبرو شده و بر شرا لیوانند با مساتیآن م لهیوسهکه ب رسیده هاییمندینتوا

تواند برای آینده خود و میدهد که یآموزش م ما و سازمان را به ما یدیمهارت جد ،تجربه موفق یا ناموفقتوان گفت هر یم

طرح را مفهوم آزمودن و از آزمودة خویش آموختن توان در معنای تجربه میپس بنابراین  باشد. و مفید سازمان بسیار کارساز

 تواند متفاوت انگاشته شود.سطوح آموختن از تجربه نیز به فراخور مسأله، می .[1] کرد

طبق  برای یادگیری سازمان در بر داشته باشد.های متمایزی را تواند ویژگیهای مختلف میشده در حوزهتجارب کسب 

تجارب گذشته افراد و  بندی نماییم،های سازمانی را در سه الیه دستهتوان تصمیممی همانطور که 2مثلث آنتونی مدل سازمانیِ

 5و عملیاتی 4، فنی3در سه الیه راهبردیمندی یادگیری سازمانی، نظاممنظور درک روابط و بهنیز  راسازمان/شرکت/مجموعه 

در این مقاله تمرکز اصلی روی سطوح فراتر از عملیاتی بوده و بیشتر مسائل مربوط به (. 1)شکل  نماییمبندی میدسته

پردازش مدل مفهومی  ، که طبق آن بهباشدمورد تمرکز میمدیریت فناوری  اصیلدر حوزه ها، الگوهای مدیریتی سیاست

است که از دل مطالعات و تجارب شخصی  مفهومی نگاری فناوری مدلیسیاست .مختص به موضوع، پرداخته خواهد شد

ود آمده است و آن را در مقاله حاضر به تصویر وجهب مؤسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا هایمجموعه فعالیت محققین در

 اند.کشیده

1 Systems 
2 Anthony

3 Strategic

4 Tactical

5 Operational
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[2]مراتبیمثلث آنتونی از منظر ساختار مدیریت سلسله: 1شکل

 1هاچالش یسازمستند ای )اعم از علمی، تحقیقاتی، عملیاتی، پژوهشی و یا یک تجربه سیاستی و مدیریتی(در هر تجربه

 روایت همراهبه (و سطوح باالتردیران میانی و ارشد کارمندان، مکارگران، ) نقش آفرینان سطوح مختلف ارب موفق و ناموفقتجو 

انجام شود و از آن جمله، استفاده از منظور کارکردهای گوناگون بهو مختلف  یهاوهیتواند به شیمتجربه  وقایع رخ داده در یک

 .است و اتفاقات عیثبت وقا یبرا گرید یو ابزارها ها و اسناد مختلف، مصاحبه با اعضا، بررسی و مرور گزارشریو تصاو لمیف

.)مانند مثلث آنتونی( تواند سطوح مختلفی را پوشش دهدسازی بسته به نیاز و میزان دسترسی میمستند

مدیریت دانش ونگاری سیاست -1-1
مدیریت دانش، توان از منظر شاید ب .کندمتبادر ذهن خواننده مفهوم مدیریت دانش را به ممکن است آنچه که گفته شد، 

نگاری را )البته با اندکی مسامحه( الگوی خاصی برای مدیریت دانش مدیریت و سیاستگذاری دانست. با این حال، با سیاست

توان این دو را یکسان و یا ذیل یکدیگر پنداشت. نگاری و مدیریت دانش وجود دارد، نمیسیاست بینتوجه به تمایزاتی که 

 نگاری و مدیریت دانش را نمایش داده است. های متفاوت تمرکز سیاستی و کانونوجوه تمایز رویکرد 2جدول 

، بلکه کنندتبدیل نمیهای جایگزین و رقیب یکدیگر بدیل بهنگاری و مدیریت دانش را سیاستاین وجوه افتراق و تمایز 

استقرار نظام مدیریت دانش در یک سازمان، کار  افزای یکدیگر باشند.توانند در خدمت دیگری بوده و مکمل همهر دو نظام می

های اصلی در سیاست نماید؛ چرا که فقدان مستندات و دانش مدون شده یکی از چالشرا برای سیاست نگاری تسهیل می

بالً گرفت و متقا استخدامنگاری به سیاسترا برای ابزارها و دستاوردهای نظام مدیریت دانش توان مینگاری است. بدین ترتیب 

 (knowledge  &wisdom) تواند به تکمیل هرم مدیریت دانش در سطوح دانش و خردری نیز میانگسیاستهای خروجی

 .و نظام مدیریت دانش را در سطوح عالی آن تعمیق بخشد کمک شایانی کند

1 Challenges
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نگاری و مدیریت دانش سیاست امتیازات: 2جدول 

مدیریت دانشنگاریسیاستتمایزوجه 

سازمانی –اغلب بنگاهی کالن –ملی تمرکز نگاه

و  جنس

ماهیت
مندنظام مدیریتخوانی جستجوگرانهسیاست

نگری برای آیندهاغلب حالبرای آینده نگریگذشته  یزمان بُعد

هدف غایی
از دل تجارب  ی سیاستیهاکشف، شناسایی و تبیین الگوها و رویه

 موجود
دانشسرمایه همه جانبه از  برداریبهره

با توجه به کسب و کار سرمایه دانشهای پردازش استراتژی های سیاستی و مدل توصیفیگزاره خروجی
[3]

عدم اقبال به مستندسازی تجاربپیامدهای  -1-2
شوند تا دانش میی( ایرانهای شرکتها و سازمان)خصوصاً در محیط مانع از ثبت و مستندسازی اطالعات ی متعددعوامل 

اجرا زدگی مدیران و یا ضمنی به دانش آشکار و مدون تبدیل نشود و نهایتًا یادگیری از تجارب سازمانی و مّلی تحقق نیابد. 

ر شود کارکنان نیز در این زمینه کوششی نکنند، چرا که عملکرد آنها بسبب می به مستندسازی آنهااهمیتی و بی اعتقادیبی

 ند کهنگرانافراد گاهی  شود و در موقعیت شغلی آنها تأثیرگذار خواهد بود.دهند ارزیابی میمبنای آنچه مدیران بدان اهمیت می

ندازد. از دیگر عواملی که باعث رونق نداشتن به مخاطره بیا را ها، حیثیت و اعتبار سازمانی آنهاثبت شکستها و ناکامی

افراد )خصوصاً نیروهای علمی و ماهر( سایرین را که  استاعتمادی محیط کارِ به فضای بی گینگاری شده است، آلودتجربه

انتشار تجارب و دانش ضمنی کسب شده، احساس خطر کرده و این امر مشارکتی را عامل تضعیف  و از  بینندرقبای خود می

خود و نادیده گرفتن منافع کالن سازمانی به  شخصی منافعدانند. از این رو با تمرکز بر جایگاه شغلی خود در سازمان می

، 1«دانش قدرت است»و  «آورداطالعات قدرت می»بدفهمی از جمالت معروفی چون اند. انحصارطلبی در دانش دامن زده

افراد را از گردش و اشتراک گذاشتن اطالعات رویگردان در فرهنگ عمومی و سازمانی رقم زده است که را واقعیت دیگری 

، کارمندان و ها عالوه بر حذف مزایای فضای مشارکت و تعاملدر سازمانو قدرت طلبی فرهنگ انحصارگرایی  گسترشد. کنمی

 ،تضعیف دانش و خرد سازمانی باو نهایتًا سازد نصیب میبی با یکدیگر 2افزاییاز قدرت تقویت کنندگی و هماعضای یک تیم را 

ها و ملتها منجر های سازمانبه تضعیف توانمندیدر منافات با آن جمله اصلی، د، بلکه شونه تنها منبعی از قدرت فراهم نمی

 .شودمی
 آن بهدوباره گیری شکلپاشد، درگیر فرایندهای عملیاتی شده و با اتمام پروژه، تیم به کلی از هم می ایآنگاه که مجموعه

 ( کار دشواری است. 3نامطلوب پروژه )دیکشنریهای مطلوب و بازخوردها و ثبت انحرافجمع آوری منظور 
کند و آن را متوجه مدیریت و سیاستگذاری  کشورها میبزرگی مند از تجارب بومی، تهدید فقدان الگوهایی برای یادگیری نظام

است. کشوری که سازوکار)ها( و الگو)ها(یی برای درس آموزی ساختارمند  4و بلعیده شدن در سیالب جهانی سازی گیمحو شد

متوسل خواهد شد که  الگوهاییکپی برداری از به  خود در حل مسائل مدیریتی و سیاستیناگزیر از تجارب خود نداشته باشد، 

هایی که بر آن الگوها حاکمند نیز یستهها و بادر این تقلید غیرعالمانه، طبیعتاً از ارزش واند در خارج از مرزها طراحی شده

.بیگانگی هویتی قرار خواهند دادپیروی خواهد کرد و تمدن خود را در معرض 

1 Knowledge is Power 
2 Synergy

3 Dictionary

4 Globalization
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ای، کاری، مدیریتی، سیاستی و راهبردی به ضرورت و اهمیت ثبت و مستندسازی تجارب حرفه گیمسائل ذکر شده، هم

اشاره دارد.

پیشینه تحقیق و مرور ادبیات -2
نجام شده ا مختص آنتبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و ثبت مدل رویه  ترین تحقیقی که در خصوصمعروفشاید 

منظور خلق دانش و مبتنی بر چهار نوع از تبادالت دانشی به معرفیبا . وی محسوب گردد 1نوناکا توسطدانش  خلقمدل ، باشد

.[4] کرده استمدل پیشنهادی خود را ارائه  ،و بیان شده(و آشکار )ثبت  (ذهنیدرون)حالت ضمنی دو دوگانگی دانش به

المللی از جنبه دیگری به مزایای این تبادالت و ثبت بین ارتباطاتتحقیق دیگری با تمرکز بر انتقال سیاست میان 

مکان خاص را  ایزمان  یک در طولمورد استفاده  ینهاد مدیریتی و دابیرت و استیس دانشِ ، انتقال2استون سیاست اشاره دارد.

مؤثر شدن  یجهانفرایند را در تسریع  استینتقال س. وی اداندپویا میفرایندی  ،گرید مکانیدر  هااستیس و ارتقای توسعه در

 هایآموختهو صادرات  ییهمگرا ،یهماهنگ جیدر ترو یالمللنیب یهاو سازمان هادولتاز  یبرخ از فعالیت بیش از حد دانسته و

 .[5] کندبرداری میپرده خود یاستیس

ی هاطراحی ساختار نظامدر تحقیق دیگری ابزارهای مورد استفاده در مستندسازی تجربیات مدیران بررسی شده است. 

کارگیری رویکردهای مختلف اعم از مدیریت به گیرد که بااز ابزارهای متنوعی بهره می مستندسازی تجربیات مدیران اصوالً

نویسی، جوایز کیفیت، مشاهیر، خاطرهالگوها و  نوآوری، نظام پیشنهادها، سازمان یادگیرنده، ترویج، پژوهش، دانش، خالقیت و

  .[6] نقش موردکاوی ممکن شناخته شده است نظام مدیریت راهبردی و

سازمان اهمیت مفهوم استفاده و یادگیری از تجارب گذشته در سطوح سازمانی، جعفری مقدم می نویسد: ))در خصوص 

مهارت: حل سیستمی مسائل، آزمودن راهکارهای جدید، درس گرفتن از تجربیات گذشته،  شود که پنجوقتی یادگیرنده می

وی در  ((.ها، در سازمان دارای توان باشدهبخش آموختجهران، انتقال سریع و مؤثر و نتیبهترین تجربیات دیگ درس گرفتن از

تجربیات مستندسازی منافع تریناو مهم خواند.واقع عالوه بر درس گرفتن از تجربیات گذشته، انتقال آن را نیز با اهمیت می

 :[1] کندمی خالصه زیر موارد در مدیران

یکننده تعیین رویدادهای سایر و رشد مراحل دستاوردها، ها،موفقیت تجارب، علمی و تحلیلی تاریخی، ثبت

 .سازمان

مدیران و کارکنان بعدی هاینسل به سازمان فرهنگ آموزش و گسترش ثبت، یزمینه آمدن فراهم. 

زوایای از سازمان مسایل به نگرش برای سازوکاری و سازمانی مختلف مسایل به توجه برای ابزاری شدن آماده

 .مختلف

آن مدیران و سازمان ضعف و قوت نقاط علمی ارزیابی امکان ایجاد و گذشته رویدادهای مرور یزمینه شدن فراهم. 

مدیریت بومی ایهنظریه خلق برای ابزاری. 

سازمانی یادگیری فرآیند تقویت و تسهیل های زمینه شدن آماده.

تجربیات بهترین از الگوبرداری برای ابزاری.

رعایت حقوق مالکیت فکری به ویژه در با تمرکز بر  های کارآمد مستندسازیضرورت تدوین نظام پورسلیمانیان تحقیقدر 

گیری از برخی گردد و اثرات آنها در هنگام بهرهم ملی دانش تبیین مینظام ملی نوآوری و سیست هنگام طراحی و استقرار

مدیریتی )مانند مدیریت دانش، نوآوری نظام یافته، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و...( نشان  الگوهای موفق و ابزارهای نوین

وی توانسته است رویکردی ملی و کالن به مفهوم مستندسازی الگوهای موفق و نوین مدیریتی داشته باشد و  .[7] شودداده می

 ای و ملی توسعه دهد.بنگاه به فراحوزهسطح بررسی خود را از سازمان و 

کرد: خالصه ذیلموارد  درتوان را می مصادیق هایی از این دستنمونه

1 Nonaka

2 Diane Stone
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به گسترش ابزاری  1در مدرسه مدیریت اسلون مؤسسه تکنولوژی ماساچوست« ایپروژه یادگیری تاریخچه»تیم تحقیق 

یک نوشته « اییادگیری تاریخچه»نتایج تحقیقات آنها با عنوان  بودند.مند منظور یادگیری سازمانی عالقهبرای ثبت تجربیات به

 122تا  22بین  تواندمیمستندسازی حوادث  باشد.داستان مانند است که شامل حوادث اصلی پروژه به ترتیب وقوع آنها می

این سند در جلسات مصاحبه و از طریق نقل قول  مانند و حاوی تجربیات با شکلی جذاب و غنی باشد.صورت داستانصفحه و به

 .[8] پذیردواقعی صورت می

های حاکم بر مدیریت در همچنین در یک پژوهش میدانی گسترده برای شناخت فلسفه، فرهنگ سازمانی، اصول و رویه

شناسایی تأثیرات یک مدیریت کارساز در پیشبرد اهداف ( سعی در 2ترین واحدهای صنعتی دنیا )شرکت هوندایکی از کامیاب

ترین آن توان معروفوجود داشته که می یکاربردی زیادموارد  ،هااز این مثال .[9] آمریکا شد ایاالت متحده سازمانی در کشور

خود توانست به کانون الگوهای  کارایی عنوان کرد که با اثبات 3سازی مدیریت تولید و کیفیت شرکت تویوتارا تجربه پیاده

های نوشته شده در نقطه دیگری از تاریخ کتابفراگیر سازند. مدیریت تولید و کیفیت در جهان تبدیل شده و الگوهای خود را 

 سرانجامِ  خوانند.می« مدیریتالهه »ها وی را با نام ژاپنی بود که ژاپنی 4از تجارب کارآفرینی و مدیریتی توسط ماتسوشیتا

در از خود او چندین کتاب  .منجر شد 5شرکت پاناسونیک کامیابیبه  ای دو اتاقه،برپایی کسب و کار وی در یک خانه اجاره

 .[10] که سرلوحه برنامه مدیران شد مدهیریت و سرشت آدمی به نگارش درآمورد مد

و مزایای  ثارآدر خصوص المللی بینجوامع شان از آگاهی نمرور ادبیات و پیشینه تحقیق  است، طور که مشخصهمان 

باشد که بیان فیلسوف آمریکایی می 6مسأله ذکر شده مصداق سخن پندآموز اریک هوفردهد. نشان میرا  مورد مطالعه موضوع

به  .[11] «کنند که وجود خارجی نداردای آماده میزندگیتعلق دارد، بقیه خود را برای  یادگیرندگاندنیای آینده به »کرد: 

مجموعه  پژوهیسیاستبا های موفق سازماناثبات شده است که  های باتجربهمدیران خبره و سازمانبر طریقی در طول تاریخ 

 تجدیدها، هدررفت منابع و کاری، از دوبارهدر آنان ایو مقایسه مطالعات تطبیقی به همراه خود و فکریِ سیاستیی الگوها

ها و الگوهای مدیریتی خود مجموعه رویهاند توانستهپرهیز کرده و  مدیریتی )چه در سطح کالن و چه در سطح خرد( اشتباهات

در  .ندننام خود ثبت ک مدیریتی نشر داده و به-های فکریها و روشها، نظامتئوری قالبرا در  آناند تا حدی که زنسارا بومی 

آگاهی  ها()چه در حوزه مدیریت فناوری و چه در سایر حوزه 7نگاریادبیات سیاست به چهواقع کشورهای توسعه یافته اگر

پژوهی را امری ، اما الفبا و مبانی آن را در جای جای ابعاد استراتژیک کشور خود پیاده کرده و مسأله سیاست رسمی ندارند

نشأت گرفته از شود، دیده می بیش از حِد متعارف ما خأل و شکاف مطالعاتی این زمینه که در کشور .دانندمی یعو غیربد بدیهی

 هاسیاست نگاری و مستندسازیِتجربهترویج همه جانبه عدم  و همچنین فناوری عد مدیریتدر بُ کم اهمیت دانستن موضوع

واالی  به اهدافکاری خویش، های سالدارند با ارائه مدلی برخاسته از تجارب سعی محققین در این مطالعه بطوریکه  ،بوده

-قسمت بعدی مدل مفهومی سیاستدر . فناوری کشور جهت داده و در آن نقش داشته باشندمدیریت های سازی سیاستبومی

 بیانالمللی بین علمی مجامع و محافلدر آن که کمتر از  فناوریمدیریت  حوزه فعال درهای و ارگاننهادها نگاری فناوری برای 

یابد.تشریح میبیشتری با جزئیات شده است، 

1 MIT Sloan School of Management 
2 Honda

3 Toyota

4 Konosuke Matsushita 
5 Panasonic 
6 Eric Hoffer 

مطرح شده است.« نوین»عنوان مدلی آنچه که در این مقاله به 7
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نگاری فناوری: مدل سیاستمدل و چارچوب مفهومی -3
ها و یا به دنبال استخراج سیاست ای است کههای مستندسازانه و تحلیلگرانهسیاست نگاری مجموعه فرآیندها و تالش

اند؛ چنان که هایی است که به طور نانوشته بر مجموعه وقایع شکل دهنده یک تجربه، حاکم بودهو اولویت ی مدیریتیرویکردها

عناصر تصمیم گیرنده و نقش آفرین در آن، آگاهانه توافق کرده بودند بر اساس آن سیاستها و رویکردها اقدام  گویی مجموعه

هایی که به ها دارند. سیاستها حکایت از اعمال آن سیاستیتهایی که شاید به طور صریح اعالم نشدند اما واقعکنند؛ سیاست

-ها بودند. سیاستهای کلیدی و ارزیابیگیرید، اما در عرصه عمل، مبنای تصمیمطور رسمی مورد تفاهم و توافق قرار نگرفتن

ی برای آن نبود، شاید به شاید به دلیل آن که مجال به صورت مستند و مدون درنیامدند؛ هایی که به دالیل و علل گوناگونی

ها وجود نداشته است، شاید به دلیل آن که تفاهم و همگرایی نقش آفرینانش در علت آن که فرهنگ مستندسازی و فعالیت

بردند و یا برعکس، ها، تصمیمات را به پیش میسطحی بوده است که بدون احساس نیاز به توافق بر سر اصول و سیاست

وده است که تفاهم بر سر سیاست و رویکردی واحد رخ نداده است. صحت داشتن هریک از این شایدها ها چنان شدید بواگرایی

 نگاری است که مشخص خواهد شد.و احتماالت، در فرآیند سیاست
های ژورنالیستی دارند، بخشی از فرآیندهای هایی با فعالیتنگاری و مستندسازی تجارب که شباهتاگرچه تجربه

نگاری محدود به تهیه یک روایت تاریخی نیست و هدفی فراتر از آن را دنبال دهند، سیاستا تشکیل مینگاری رسیاست

نگاری به تدوین یک تاریخ شفاهی نیز مبادرت شود، اما سیاست نگاری در بیان د. اگرچه ممکن است در مسیر سیاستکنمی

های مدیریتی و الگوها، مدلهای سیاستی، استخراج گزارهکند و آن روایت تاریخی از یک تجربه، هدفی مشخص را دنبال می

ها و نکاتی است که برای یک سازمان، یک نهاد و یا یک نظام و ملت در یادگیری از تجارب خود مفید واقع آموزه ،گیریتصمیم

و نادرست  ها و تصمیمات درستنگاری به دنبال قضاوت و داوری درباره تشخیص سیاستشود. از همین رو، سیاستمی

نگارانه نقادانه نیستند، بلکه توصیفی و تبیینی هستند و به دنبال شناسایی و فهم و روایت کردن های سیاستباشد. تحلیلنمی

توانند با تکیه بر آنچه که سیاست نگاری در نظران مییا علّی میان واقعیات گوناگون هستند. منتقدان و صاحب 1روابط موجبیتی

های حاکم بر های انتقادی بپردازند و درباره صحت و سقم تصمیمات و رویکردها و نگرشدهد، به تحلیلر میاختیار آنها قرا

مجموعه وقایع یک تجربه داوری کنند.

ارکان مدل -3-1

نشان  2شکل مند قائل هستیم در معرفی شده و برای آن ارزشِ نظام "نگاریسیاست"ارکانی که برای مدل پیشنهادی 

نگاری است.نگاری و پساسیاستنگاری، سیاستمل مراحل پیش سیاستکه شا شده استداده 

ارکان فرایند سیاست نگاری: 2شکل

نگاریپیش سیاست-3-1-1

نگاری باید مورد توجه سیاستاجرای یک است که پیش از آغاز  ها و اقدامات ذیلاجزاء و مؤلفه شامل، نگاریسیاستپیش

قرار گیرند:

1 Causality
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  نگاریسیاست 1گسترهتبیین 

 جمع آوری اطالعات اولیه 

 اعتمادسازی و کسب اعتبارهای الزم

 پنجره نگاه 

شود:نگاری آورده میهای پیش سیاستاینک توضیح مختصری درباره مؤلفه

 (scope) نگاریسیاست  گسترهتبیین  -3-1-1-1

از ابعاد صورت مسأله ترسیم نگاری انتخاب شده تعریف شود و تصویری رکار، باید موضوعی که برای سیاستپیش از ه

های ذیل پاسخ داد: باید مشخصاً به پرسششود. یعنی 

 چیست؟  ،محور اصلی تجربیاتی که در سیاست نگاری به آنها توجه خواهیم داشت 

شوند. طبیعی است که ارزش و اهمیت همه ای از اتفاقات و وقایع مطرح و مرور میدر هر برنامه سیاست نگاری، مجموعه

این وقایع یکسان نباشد. برخی وقایع باید با جزئیات بیشتری مرور شوند و برخی کمتر. درباره برخی از آنها اطالعات 

است. باید محور)های( اصلی در هر مستندسازی  تهیهقابل موجود یا کمتری در دست است و درباره برخی جزئیات خوبی 

تر را از وقایع کم اهمیتتر العه تجربیات پرداخت و وقایع مهمسیاست نگارانه معین باشد تا بتوان به طور هدفدار به مط

نزین تولید ب" وریتبا مح "صنعت نفت در کشور ایران"پژوهش سیاست نگارانه به  در یکممکن است  تشخیص داد. مثالً

های مربوط و منجر به تولید مجموعه وقایع و سیاست رویبه طور مشخص  پرداخته شود. در این حالت "در داخل کشور

.متمرکز شویمبنزین در داخل کشور 

 نقش آفرینان و اثرگذاران تجربه مورد نظر چه کسانی هستند؟

که در تحقق رویدادهای ذیل یک تجربه ایفای نقش کردند و یا بر روی آن اثرگذار  های ذینفع و همکارافراد و سازمان

اند باید شناسایی و در فرآیند سیاست نگاری به نقش هریک از آنها پرداخته شود.بوده

 نگارانه تجربه مورد نظر، چه کسانی هستند؟ حاصل از مستندسازی سیاست بهره برداران و یا مخاطبان خروجی

شوند تا در اختیار چه کسانی قرار بگیرند و چه گوید تجربیات مورد نظر مستند میخ این پرسش به محقق میپاس

گذاران، تحلیلگران و منتقدان، سازان، سیاستمخاطبان ممکن است مدیران و تصمیمای از آن بنمایند. استفاده

بردار نتایج ا عامه مردم. تعیین مخاطب و بهرهشند و یهای مرتبط با موضوع باپژوهشگران، مدرسان و یا دانشجویان رشته

هایی باید تولید شوند، با چه عمقی باید به موضوع پرداخت و حتی با چه کند که چه نوع گزارهنگاری معلوم میسیاست

سیاقی نتایج را بیان کرد و در چه قالبی منتشر کرد. 

  متقاضیانی دارد؟ انگیزه حامیان چیست؟آیا سیاست نگاری تجربه مورد نظر، حامی و یا 

، توانند )در صورت وجود( در تأمین هریک از منابع مختلف مورد نیاز )اعم از هزینه مطالعهحامیان و یا ذینفعان می

راه را برای تکمیل نگان )یا محققان(، سیاستفرینان و منابع کسب اطالع( با کمک به مستندات، مدارک، شناسایی نقش آ

د. میزان حمایت ذینفعان بستگی به قدرت حمایت آنها و میزان همگرایی محققان با نسیاست نگاری هموار سازفرآیند 

های آنها دارد. انگیزه

1  Scope 
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 آیا سیاست نگاری تجربه مورد نظر، مخالفان و بازدارندگانی دارد؟ انگیزه آنها چیست؟ 

در بخش عدم اقبال به مستندسازی شود. همان طور که کند که از مخالفان احتمالی غفلت نایجاب می واقع بینیپدیده 

برخی از مستندسازی وقایعی که در گذشته رخ داده حمایت کنند، ممکن است برخی دیگر نیز از گفته شد، ممکن است 

آن ناخرسند باشند. یکی از نکاتی که در عملی شدن یک سیاست نگاری مؤثر است، امکان جلب همراهی و تعامل با این 

است. به هرحال، باید مسیر مستندسازی وقایع را با سناریوهایی شامل همراهی یا عدم همراهی ذینفعان طراحی دسته 

 کرد.

نگاری گاری در حین پیشرفت فرآیند سیاستنعالوه بر اینها، باید توجه داشت که بخشی از تبیین گستره کار سیاست

مربوط به گردآوری منظم تجربیاتی است که تصویر واضح و روشنی از نگاری شود؛ چرا که ماهیت سیاستتدقیق و تکمیل می

آنها در دست نیست.

جمع آوری اطالعات اولیه-3-1-1-2

هرقدر شناخت اولیه مستندساز از آن چه که قصد مستندسازی آن را دارد بیشتر باشد، امکان موفقیت وی در سیاست 

یه مورد نیاز عبارتند از:ترین اطالعات اولنگاری افزایش خواهد یافت. مهم

 منابع کسب اطالعات 

توان نگاری مورد نیاز است، آگاهی از منابعی است که با مراجعه به آنها میای که برای آغاز سیاستیکی از اطالعات اولیه

ت شرح وقایع و تجربیات را به درستی و کمترین نقص دریافت کرد؛ به نحوی که روایاتی که از طرق گوناگون به دس

نگار قرار دهند.سیاست آیند، مجموعاً بتوانند روایتی صحیح، بدون ابهام و قابل استنتاج در اختیار پژوهشگرِمی

 شناسایی نقش آفرینان و تأثیرگذاران 

اند، در مستندسازی آن تجربیات اجتناب ناپذیر است. مناسب مراجعه به کسانی که وقایع مربوط به یک تجربه را رقم زده

های آنان در گذشته، و ش از مراجعه به آنها، تا حد امکان اطالعاتی درباره گذشته آنها، پیش زمینه و فعالیتاست پی

به دست آورد. این اطالعات از منابع مختلفی نظیر  را در خصوص مسأله های آنانهای فکری و نگرشخصوصاً گرایش

داری با آنها  فت و گو با کسانی که آشنایی نزدیک و دامنهها، آثار مکتوب و منتشر شده از آنان و یا گسوابق فعالیت

آید. به دست می اندداشته

 های جمع آوری اطالعاتها و تکنیکانتخاب روش 

های گوناگون جمع آوری اطالعات قابل تصور بسته به موضوع و منابع کسب اطالعات و قابل دسترس بودن آنها، روش

گو با نقش آفرینان و وعه و گفتمراجنگاری است، ترین روش که تقریباً بخش اجتناب ناپذیر فرآیند سیاستاست. مهم

دانش ضمنی به دانش مدوّن  ،های آنانمشاهدات و فعالیت ،تجربهاز دل است؛ یعنی همان کسانی که  تأثیرگذاران

های مرتبط ها و تارنماژورنال ،و میزگرد، مراجعه به نشریات 1تخصصی گروهتبدیل شود. انجام مصاحبه اکتشافی، برگزاری 

به شمار  بعدی در گام هاها و مکاتبات،  از مؤثرترین روشدر مقطع زمانی مورد مطالعه، مرور اسناد موجود نظیر مصوبه

آیند.می

اعتمادسازی و کسب اعتبارهای الزم-3-1-1-3

1 Panel
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افراد و اشخاصی است که  شود، بیش از هرچیز متکی بهنگاری،  اعتبار و ارزش استنادی مستندی که تهیه میدر سیاست

تری در دست جزئیات مبسوطتر و شامل کنیم. هرچه تجربه نگاری دقیقتر باشد، روایتی مفصلروایت آنان را گردآوری می

های سیاستی معنادار و معتبری استنتاج و استخراج کرد. در اینجا نقش و اهمیت خواهد بود تا بتوان بر اساس تحلیل آن،  گزاره

خود را  نگار باید بتواند اعتماد نقش آفرینانی که تجربه مورد نظرشود. پژوهشگر سیاستکلیدی مصاحبه شوندگان دوچندان می

که افرادی بنا به دالیل و  های آنان بوده است، جلب کند. بسیار محتمل استها و واکنشکنش ،تعارضات ،محصول تعامالت که

اند برای مثالً بیان اشتباهات در تصمیمات و یا تفکراتی که در گذشته داشته مالحظات خاصی، تمایل به مصاحبه نشان ندهند؛

 لب شود، به نحوی که از امانتداری،نگار جآنها به مصاحبه کنندگان و تحلیلگران سیاست آنها خوشایند نباشد. الزم است اعتماد

ترین یکی از مهمچنین الزم است . همحاصل نمایند نگاران و صدق نیت آنها اطمینانستطرفی سیاصداقت و بی ،رازداری

نگاری برای آنان تشریح و همراهی آنان با هدف از کلّ برنامه سیاستشوندگان این است که های کسب اعتماد مصاحبهروش

هدف جلب شود.

دریچه نگاه-3-1-1-4

)به عنوان مثال بررسی آثار  توان یک تجربه را از زوایای گوناگون مدیریتی و یا از منظر اقتصادی و یا از منظر اجتماعیمی

ای نگار باید برای خود معلوم کند که از چه دریچهمورد مطالعه و بازبینی قرار داد. پژوهشگر سیاست (1مسأله اقتصادی-اجتماعی

های اصول اساسی و ارزش ،هاپارادایم نگاری نیز فارغ از مفروضات،سیاستالوه بر آن، مطالعه عاخت. به آن تجربه خواهد پرد

ها و چارچوب فکری خود را بشناسد و برای خود نگار باید نظام ارزشحاکم بر تفکر پژوهشگر نخواهد بود. پژوهشگر سیاست

نگار توجه داشته باشد هریک از مصاحبه شوندگان نیز شود که سیاستمعلوم کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می

هایی که بر تفکرشان حاکم است، روایت و قضاوت خود را از ی خود را دارند و بر اساس منظومه ارزشرویکردها و چارچوب فکر

قه ای، به زوایای خاصی از یک تجربه عالوقایع بازگو خواهند کرد و هریک از آنها بسته به پیش زمینه فکری و یا تخصص حرفه

یا کمتر توجه دارند.برخی زوایا کم عالقه ترند  بیشتری نشان خواهند داد و به

سیاست نگاری -3-1-2

نگاری با مراجعه به منابع فرآیند سیاست درتوان برشمرد. قسمت عمده و اصلی مدل پیشنهادی را در این بخش می

خواهیم تجارب حاصل از آن را اند و میاطالعاتی به دنبال تکمیل یک تصویر درهم ریخته از وقایعی هستیم که قبالً رخ داده

ارائه های سیاستی ها و آموزهشامل گزارهنهایتاً مدلی برای توصیف مجموعه رفتارها و وقایع  تا شناسایی و دسته بندی کنیم

:دانستهای ذیل شامل مؤلفه را این فرآیندتوان می. شود

  تجربه نگاری 

 سیر زمانی وقایع و احصاء رخدادهای مقارن با آنها

 قایع اساسیدسته بندی اطالعات و استخراج و 

 تکمیل روایت تاریخی 

 گیری وقایعها و بستر شکلزمینه 

 های تصمیم گیریها و بزنگاهفرصت  ،هاچالش 

 ها گیریهای بدیل در تصمیمهای متعارض و گزینهدیدگاه 

 سرنوشت ساز علل و عوامل تاریخی مؤثر در تصمیمات 

 هاگیریتصمیمها، رویکردها، اصول و تفکرات حاکم بر ارزش

 هاها و ناکامیموفقیت 

1 Socio-economic Impact Assessment (SIA)
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هاها و عبرتدرس 

استخراج بازخوردها، بروندادها، دستاوردها و تأثیرات

بهترین تجارب

تعیین رویکرد نگارش 

ارائه مدل توصیف سیاستی

تجربه نگاری-3-1-2-1

نگاری، نقش اطالعاتی در سیاستترین منابع تجربه نگاری شامل گردآوری و تکمیل اطالعات از منابع آن است. مهم

آفرینان و بازیگران کلیدی مؤثر در وقایع آن تجربه هستند. در شرایطی که مستندات مدون و موثقی از تجربه مورد نظر وجود 

های ها و بزنگاهاند و در چالشبوده واقعه یندارند، مدیران و تصمیم گیران و کسانی که درگیر فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای

چرا که تجربیات آنها نه تنها مشاهدات عینی  اعتباربخشی به این فرآیند هستند؛ ترین منابعاند، مهمتصمیم گیری حضور داشته

گزاری مهم ترین ابزار برای این کار هستند. بر های اکتشافیمصاحبهاند. ی وقایع بودهآنها بوده، بلکه همان شکل دهنده

بسیار مفید باشد، اگرچه ممکن است هماهنگی برای گردهم آوردن افرادی که زمانی باهم تواند میجلسات مصاحبه گروهی نیز 

های اکتشافی و تکمیل اطالعات به روش گلوله اند، به سادگی عملی نشود. لذا مصاحبهدر یک موضوع مشترک درگیر بوده

ند شفاهی از وقایع است. طبیعی است که افراد  به سرعت و دقت همه وقایع را در یک ترین روش برای تهیه یک سعملی 1برفی

ها ممکن است حداقل دو جلسه یا بیشتر طول بکشد. بخشی از وقایع جلسه مصاحبه در خاطر نیاورند. بنابراین معموال مصاحبه

شوند. میهای رفت و برگشتی تدقیق نیز در مصاحبه با سایر افراد تکمیل و در مصاحبه

سیر زمانی وقایع و احصاء رخدادهای مقارن با آنها-3-1-2-2

وقایع به ترتیب توالی تاریخی آنها و با توجه به رخدادهایی که مقارن با آنها در حال شکل گیری بوده و در آن وقایع 

گیرد.شکل می 2شوند و به تدریج یک خط سیر زمانیاند مرتب سازی میتأثیرگذار بوده

دسته بندی اطالعات و استخراج وقایع اساسی-3-1-2-3

آیند، بسته به قدرت حافظه افراد و نظم ذهنی آنان، ممکن است پراکنده و اصطالحًا ها به دست میآنچه در مصاحبه

جسته و گریخته باشند. بنابراین، پس از هر جلسه مصاحبه الزم است آن را در تلفیق با اطالعات به دست آمده از سایر 

چنین الزم است ها تکمیل کرد، مطالب قبلی را تدقیق نمود و پرسشهای جدیدی به سواالت موجود اضافه نمود. هممصاحبه

های جدیدی برای تکمیل وقایع طرح نمود.روایات مربوط به وقایع یکسان را با هم دسته بندی کرد و پرسش

تکمیل روایت تاریخی-3-1-2-4

منابع جدیدی )اسناد، شوند و گاهًا تکمیل و تدقیق می ،های قبلیهای مصاحبهاطالعات و یافتهها در سلسله مصاحبه

. با گنجاندن شودمیهای بیشتر نام برده های دیگری برای مصاحبهچهرهشده و ، ....( برای کسب اطالعات معرفی تارنماها

کاملتر شده و روایت تاریخی  و همچنین پازل مسأله، قایعآیند، خط سیر زمانی واطالعات تکمیلی که بدین ترتیب به دست می

آید. مراحل بعدی دربردارنده عملیات گیرد. در پایان این مرحله یک تجربه نگاری با وثوق قابل قبولی به دست میشکل می

باشد.می" نگاری شدهتجربه سیاست"به  "تجربه مستند"تجزیه و تحلیل  و تبدیل 

1 Snowball Method

2 Time line
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ستر شکل گیری وقایعها و بزمینه-3-1-2-5

ای که به تا تجربه پردازیممیدر مثال اند، به بررسی عوامل زیر در استخراج شرایط و بستر شکل گیری وقایعی که رخ داده

 :، مشخص شونداندشکل گرفته شرایطوقوع پیوسته و تحوالت ضمن آن، در بستر 

 :بپردازند که مقوله خاصی اگر زمانی در آینده به سیاست نگاری  به طور مثال واقعیتهای موجود در آن زمان

های بین المللی و آثار و تبعات آن را باید به عنوان واقعیات این باشد، شرایط تحریمساله اخیر می 12مربوط به 

 دوران لحاظ کرد.

 بیست ساله، : تصویب و ابالغ سند چشم انداز اندهایی که جاری بودهاقدامات و تصمیمات و سیاست

قانون  44های کلی اصل های نظام سالمت، تدوین سیاستتدوین نقشه جامع علمی کشور، تدوین سیاست

 ( های زمان کنونی هستند. Actهایی از اقدامات یا )اساسی، رویکرد حمایت از تولید داخلی، .... نمونه

 :ساختارهای قانونی و این عامل با  نهادها و بازیگران تاثیرگذار در مقطع زمانی شکل گیری آن وقایع

شود. مثال ممکن است در بررسی احصا می آناننقش  نهادهای غیر دولتی مؤثر و درگیر به همراهحاکمیتی و 

تجربیات مربوط به نظام سالمت کشور پس از انقالب اسالمی، به شکل گیری وزارت بهداشت و درمان و 

های آموزش و درمان پزشکی، بخش با ادغام مأموریت 1362آموزش پزشکی توجه کنیم که در اوایل دهه 

آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا و به وزارت بهداری ملحق گردید.

های تصمیم گیریها و بزنگاهفرصت  ،هاچالش-3-1-2-6

د. در اینجا شونشوند از درون روایت تاریخی استخراج میهای تصمیمات اساسی و کلیدی محسوب میمقاطعی که موقعیت     

اند توجه های تصمیم گیری را شکل دادهها توجه داریم، بلکه باید به تفکراتی که چرخشنه تنها به تصمیمات و جهت گیری

داشته باشیم و آنها را استخراج کنیم.

هاگیریهای بدیل در تصمیمهای متعارض و گزینهدیدگاه-3-1-2-7

های متعارضی با هم برخورد کرده و ، ممکن است دیدگاهیک پروژه های دشواردوراهیهای تصمیم گیری و در بزنگاهگاهی 

های متعارض و های تصمیم گیری، استدالالت دیدگاههای مختلفی برای تصمیم گیری رخ نموده باشند. احصاء گزینهبدیل

نگاری است.سیاست های پیش رو ، یکی از وظایف فرآیندباالخره منطق تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه

سرنوشت ساز علل و عوامل تاریخی مؤثر در تصمیمات-3-1-2-8

اند، شرایط و مالحظات تاریخی نیز  جایگاه خود را دارند و ها بودهدر کنار اصول و عقالنیتی که مبنای تصمیم گیری

نگار از توجه به اقتضائات مقطع تصمیم گیری نباید غافل باشد. پژوهشگر سیاست

هاگیریها، رویکردها، اصول و تفکرات حاکم بر تصمیمارزش-3-1-2-9

تفکرات  ،های مدیریتی و سیاستیمجموعه بایدها و نبایدهای بنیادین و ارزشی، بایستهاین عنوان بیشتر برای احصاء 

این مجموعه از میان  .بیان شده استهای گوناگون به موقعیت منتهی به مجموعه تصمیمات پیش برنده وقایع و منطق واکنش

میان صریح یا ضمنی شود و یا از جمع بندی کنند استخراج میآن چه که مصاحبه شوندگان به طور صریح به آنها اشاره می

شود.های آنان و یا حتی تلفیق سخنان مجموعه مصاحبه شوندگان استنتاج میگفته

هاها و ناکامیموفقیت-3-1-2-11
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هاست که آنها را باید احصاء کرد و حتی االمکان به ریشه آنها نیز ای از موفقیتها و ناکامیای شامل مجموعههر تجربه

نگاری این نیست که فرد یا افرادی را محکوم کند و یا به دنبال یافتن مقصر باشد، بلکه صرفاً به پرداخت؛ البته مأموریت سیاست

و یا روابط موجبیتی میان تفکرات و اقدامات و نتایج است.  دنبال فهم روابط علت و معلولی

هاها و عبرتدرس-3-1-2-11

های جدیدی استخراج ها و آموزهشود، به صورت درسآنچه از مجموعه تجربیات مستند شده و روابط میان آنها درک می

نگاری واقع شوند، ارزش و فقی مورد سیاستشوند تا در تجارب بعدی قابل استفاده باشند. حتی اگر تجربیات بسیار مومی

های درخشانتر و ای برای کسب کامیابیچرا که اندوخته تر باشند؛ها چه بسا از نتایج آن تجربیات نیز مهماهمیت این درس

های پیشین خواهند بود و مسیر تجربیات کشور را در مسیری رو به پیشرفت هدایت خواهند کرد. پیشگیری از تکرار تلخکامی

رسد.نگاری ضروری به نظر میای برای استناد در سیاستاز این رو هر نوع نتیجه

ها، دستاوردها و تأثیراتوردها، خروجیاستخراج بازخ-3-1-2-12

اند؛ بلکه این تجربیات به کلّ تجربیات مورد مطالعات سیاست نگارانه، در فضایی مجزا و منفک از اجتماع رقم نخورده

 نگاری ، به سه دسته نتایج توجه بایدجامعه تعلق دارند و بازخورد و پیامدهای آنها در جامعه قابل مطالعه است. در سیاست

داشت:

 خروجی( هاOutputs)اند. مثالً اگر تجربه تولید بنزین در : نتایجی که مستقیماً از آن تجارب حاصل شده

را باید  کشور  و کیفیت و مرغوبیت آنگیرد، بنزین تولید شده در داخل داخل کشور مورد مطالعه قرار می

 خروجی این تجربه دانست.

 ( دستاوردهاOutcomes) آیند. مثالً  صرفه جویی ارزی ناشی از ها به دست میکنار خروجی: نتایجی که در

 های مرتبط احتمالی و یاکاستن از آثار آنهاتولید بنزین در داخل کشور، بی اثر کردن تحریم

 ( تأثیراتImpacts:) ماند. مثالً شوند و یا آثار آنها تا درازمدت باقی مینتایجی که در درازمدت حاصل می

ی جدید در صنعت نفت، مستقل از ادامه یا توقف بنزین در داخل کشورایجاد توانای

1بهترین تجارب-3-1-2-13

یک تجربه، برخی تجارب ناب وجود داشته باشند که به نحو چشمگیری موفق بوده باشند.  نگاریِممکن است در سیاست

ای بر موفقیت/ناکامی آن تجربه اصلی نداشته باشند، اما موفقیتی در خور توجه و ممکن است تأثیر تعیین کنندهاین تجارب 

"ترویج فناوری نانو در سطح دانش آموزی"قابل بهره برداری در تجربیات دیگر کشور به شمار بیایند. مثالً ممکن است 

در حالی که تجربه اصلی و کالن مربوط به تالش برای تولید ثروت ملی مصداقی از یک تجربه ترویجی درخشان به شمار بیاید، 

از طریق توسعه فناوری نانو بوده است.

تعیین رویکرد نگارش-3-1-2-14

آنکه با توجه به مطالعات، تحقیقات و مشاهدات به شروع نگارش مدل سیاستی با رسمی از توصیف بپردازیم، بهتر قبل از 

ها را تعیین کنیم. از همین رو سه رویکرد در نگارش آن تبیین کرده و محور مستندسازی سیاستاست که رویکرد خود را 

در رویکرد اول آنچه که برای استناد، ثبت و نقطه تحول  گردد.پیشنهاد میو تلفیق این دو  1، فرایند محوری2اتفاق محوری

1  Best Practices

2 Evidence Based
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ها، رویدادها، محصوالت یا خدمات ارزنده، نقاط عطف و تحول و ... در موضوع بوده و ای برخوردار است، اتفاقاز اهمیت ویژه

خواهیم داشت. رویکرد دوم نگاهی متفاوت از محصوالت و  نگاریسیاستاصلی  2نقاطبه عنوان آنان سعی در برجسته نمودن 

در گیری گذاری و تصمیمجام عملیاتی، سیاستطوریکه محور اصلی فرایند انرویدادها داشته ولی همواره با آن همراه بوده به

های موجبیتی در رفتارها و در رویکرد فرایند محوری آنچه که بیش از همه مهم است، تقدم، تأخر و تقابل باشد.موضوع می

نتایج هر دو باشد. رویکرد سوم نیز در واقع تلفیقی از دو رویکرد اول و دوم بوده و از گذاری میفکری سیاست-اصول فرهنگی

 گردد.مند میبهره

ارائه مدل توصیف سیاستی-3-1-2-15

ها و پارادایم ،مدلی که اصولها را باید در قالب یک مدل ارائه کرد. با در دست داشتن همه اجزاء فوق الذکر، همه یافته

موجبیتی و علت و معلولی و روابط  کرده تبیین ،های حاکم بر یک تجربه را به همراه اقدامات و نتایج آنهاسیاست

نگاری به دنبال انتقاد و یا ارزیابی و قضاوت . باید توجه داشت که در سیاستگوناگون را توصیف و تشریح کند بین اجزای

ها و یا درستی و نادرستی تصمیمات نیستیم، بلکه تمرکز بر روی یک روایت تحلیلی توصیفی صادقانه، بر روی دیدگاه

ای در گذشته و توسط بر این نکته که هر تجربهتوان در حین توصیف می ؛طرفانه از تجربه مورد نظر استبی امانتدارانه، شفاف و

، های آن نیز به همه تعلق خواهد داشتها و آموزهای است که به همه جامعه تعلق دارد و درسهرکه رقم خورده باشد، تجربه

.تکیه داشت

نگاریپسا سیاست -3-1-3

 منظور از پساسیاست نگاری اشاره شد، هدف از سیاست نگاری درس آموزی و یادگیری از تجارب است. چنان که قبالً

های ذیل را است. مؤلفه مذکور مجموعه اقدامات و فرآیندهای الزم برای بهره برداری از نتایج سیاست نگاری در راستای هدف

توان در نظر گرفت:نگاری میبرای پساسیاست

  های قابل ارائه به هر طیف، به زبان مخاطبان مختلف )شامل دسته بندی مخاطبان، دسته بندی پیامتبدیل محتوا

تعیین عمق و جزئیات قابل عرضه به هر مخاطب، انتخاب سیاق بیان و قالب ارائه به فراخور طیف مخاطب(

 انیمیشن، فیلم 4گرافوشن، م3ید، تصویرسازی، اینفوگرافهای مختلف نمایش و ارائه )اسالبصری سازی در قالب ،

مستند و ...(

 های ژورنالیستیمانند کتاب، مقاله پژوهشی، تک نگاره(های مختلف به فراخور مخاطب انتشار در قالب(

 های سیاستی و مدیریتی و سایر فرآیندهای مدیریت دانشکدبندی آموزه

  ایجاد سازوکارهای دسترسی و تکمیل و تدقیق با استفاده از ابزارهای فناورانه نظیرWEB2.0

 اند، به های مرتبط و متجانسی که از چندین تجربه سیاست نگاری دیگر به دست آمدهشبکه سازی مفاهیم و آموزه

ای منجر شوند.انه تر و میان رشتهنگرتر و کالنهای عمیقنحوی که مجموعاً یکدیگر را تدقیق کنند و به یادگیری

 هاهای کسب شده از تجارب مستند در جهت تغییر و بهبود روشبرنامه ریزی در جهت بهره گیری از آموخته، 

های سازمانیها و نگرشسیاست

 سازیبا تأکید بر بومی نگاری  در سطح ملّیهای حاصل از سیاستآموختهالگوسازی و ترویج درس

 های قابل ارائه در سطح فراملّیویج نکات و درس آموختهالگوسازی و تر

1 Process Based

2 Nodes

3 Infograph

4  Motiongraph 
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داستان باز )تکمیل سیاست نگاری(:-3-1-3-1

ای را خاتمه یافته اعالم نخواهد کرد، بلکه سیاست نگاری یک ی هیچ تجربهنگاری پروندهباید در نظر داشت که سیاست

باشد. همان گونه که وقایع تاریخی نیز ست که در طول زمان قابل تکمیل و تدقیق و احیاناً رفع نقص میا انتهاداستان باز و بی

توان یک تجربه را بارها و زوایای گوناگون و باشند. میداری هستند که در گذر زمان قابل تکمیل و تدقیق میداستان باز و ادامه

توان تصور کرد که مستندسازی های متفاوتی بود. میبه دنبال پاسخ پرسش از روایت افراد مختلفی مستند کرد و در هربار،

ای از زوایای یک رویداد دیگر یاری کند و داستان یک تجربه دیگر را تکمیل نماید. توجه به این ای ما را در فهم زاویهتجربه

 رد.ای دانگاری اهمیت ویژهنکته در همه مراحل سیاست نگاری و خصوصاً در پساسیاست

دهد.نگاری را نشان مینمای گرافیکی مدل ارائه شده در فرایند سیاست 3در نهایت شکل 

سیاست نگاری مصور فرایند: 3شکل

مزایا-3-2

توان موارد زیر را برشمرد:سازیِ مدیریت فناوری در کشور میاز مزایای مدل معرفی شده در جهت بومی 

زدگی فناوری و عدم توسعه نیافتگی، پس شناسیِو آسیب تحلیل ، نگارییکی از دستاوردهای بزرگ سیاست

باشد.می)به دلیل ضرورت زیاد در فهم سریع آن(  تحقق اهداف مدیریت فناوری

و بهبود الگوهای مدیریتی بومی نگاری به بستری جهت نظریه پردازی ستمکان تبدیل مستندات سیاا

جربیات و نهادینه شدن فرهنگ جدیدبهبود و ارتقای فرهنگ کار ناشی از ت

های مستمر های آینده با تأکید بر پایش و ارزیابیهای سیاستی موفق و انتقال آن به نسلتثبیت رویه

های داخلی و بومیدل توانمندیهای ملی از های طرحالگوبرداری
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موردکاویشواهد و  -4
و های انجام شده توسط محققین ، نیاز ضروری دیده شد تا نمونه در این قسمت با توجه به نوآوری مطلب و مدل ارائه شده

موضوعاتی هستند  عناوین مورد اشاره، مدل مذکور جهت آگاهی هر چه بیشتر خوانندگان آورده شود.اجرای از شواهد کاربردی 

د.شدن تندمس و انتخاب ینگار استیس یبرا ریز موضوعات بوده و نانو یفناور توسعه ژهیو ستاد سفارش بهکه 

تدوین سند راهبرد ده ساله ایران در توسعه فناوری نانو-4-1

معروف است، یک سند ملی است که راهبرد « راهبرد آینده»سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری نانو در ایران که به سند 

مشخص کرده است. با توجه به واقعیات  1333تا پایان  1334ایران در توسعه فناوری نانو را برای یک دوره ده ساله از سال 

خصوصاً فناوری سطح باال و ناآشنایی –، ورود ایران به مرزهای دانش 1332ز دهه و آغا 1372های پایانی دهه سالایران در 

در شود که مشاهده می، از اجرای سند مذکور گذشت ده سالبا  شد. امابسیار دور از دسترس ارزیابی می  -مانند نانوتکنولوژی

مرکز مرتبط با  31عضو هیئت علمی و بیش از  2222بیش از  هزار متخصص فناوری نانو،  26 بالغ بر  و  1333پایان سال 

.1که مختص کشورهای بسیار پیشرفته بوده است ی؛ آن هم در فناوری برترفناوری نانو در ایران فعالیت دارند

بخشی 2فرآیندی تکاملی و پر جنب و جوش رخ داده که اینک تنها ما شاهد نتایج و آثار آن هستیم. در این چهارده سال

عینی نظیر نیروی انسانی توانمند و  نتایجست و بخشی دیگر از جنس ها و استانداردهانامهو آیینها از جنس روال نتایج ایناز 

، این فناوریهای توسعه که در بعضی از شاخص داردمحصوالت صنعتی و فناورانه نانویی است. اکنون ایران در جایگاهی قرار 

 با رویکردکند. سیاستگذاران، مدیران صنعتی و پژوهشگران دانشگاهی ان رقابت میمانند تولید مقاله با کشورهای طراز اول جه

گویند. المللی میدر سطح بیننانو  اند و سخن از صادرات فناوریرو قرارداده هدفی سترگ را پیشازی و تولید ثروت، تجاری س

 ،های موجودنقایص و کاستی نادیده گرفتن بدونوضعیت پیشرفت حوزه فناوری نانو در کشور چنان است که هر ناظر منصفی 

خورد. کشور به چشم می ینانو تکنولوژکند که ردپای یک سیاستگذاری منسجم و محکم در دستاوردهای در مجموع اذعان می

 دارد که بدانند: تیتوسعه اهم برای مدیران و سیاستگذاران و استادان و پژوهشگران فعال در حوزه

 سند مذکورساختار و ماهیت چه چیز به انتخاب این سیاستها منجر شد؟ سجم چگونه متولد شد؟ این سیاستگذاری من 

جهان اسالم(  توان از آن برای پیشرفت علمی و فناورانه کشور )وهایی که میو درس این فناوریچیست؟ آینده متصور برای 

  گرفت چه خواهد بود؟

 بیو تصو نیبه تدو یمنته عیسند مذکور و وقا نیتدو یمل است، بلکه ماجرادر خور تأ «ندهیراهبرد آ»سند  ینه تنها محتوا

سند راهبرد ده  نیتدو ی. ماجرادینمایدر خور تأمل م یگوناگون یهااست که آن را از جنبه یو اختصاصات هایژگیو یآن، دارا

ماجرا تنها داستان  نیاست. ا یفناور تیدر نگرش به ماه کردهایها و رونگرش رییتغ ینانو، ماجرا یدر توسعه فناور رانیساله ا

جامعه  انیم یهادر نگرش قیو شکاف عم یاساس یهاچالش یبلکه ماجرا ست،یخاص ن یفناور کیتوسعه  یبهایفراز و نش

متولد شد که  یطی. سند مذکور در شرااندهنداشت یکشورمان است که زبان مشترک و قابل تفاهم یاستگذاریو جامعه س یعلم

در سطح کشور مطرح بود. عالوه بر آن، بر سر  یمهم یهاو چالش دهاینانو، ترد یبه عرصه فناور رانیعدم ورود ا ایبر سر ورود 

 زین یفناور نیتوسعه ا یدر هدفگذار یوجود داشت و حت یدیاختالفات شد زین یفناور نیتوسعه ا تیریمد یانتخاب الگو

 ران،یمد یاست که برا ییهاشامل درس ران،ینانو در ا یتوسعه فناور یمطرح بود. ماجرا یزیبرانگ چالش یهابحث

درباره  استگذارانیو س رانیمد یسنت یهانگرش نکهیعرصه در خور تأمل خواهد بود. از جمله ا نیو پژوهشگران ا استگذارانیس

 یاسیو تعهد س تیحما توانیکشور جلب شد؟ چگونه م یجامعه علم یهمراه وو چگونه اعتماد  افتی رییچگونه تغ یفناور

ها برخوردار بود؟ با و توجه دولت تیچنان از حماجمهور مختلف، هم سیکه در دوران سه رئ یرا جلب کرد، به طور تیحاکم

ینه دانشمندان و دانش نهفته در س تاتوسعه فناوری نانو اقدام نمود  ژهیدغدغه بود که بنیاد توسعه فردا به سفارش ستاد و نیا

منبع: گزارش عملکرد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  1
مهندس صابر میرزایی  2
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و تاریخ شفاهی سند توسعه فناوری نانو در کشور تهیه  شدهآوری مدیران تالشگری که راه را آغاز کردند به صورتی مکتوب جمع

شکل دهنده آن به ستاد  یهاتفکرات، نگرش کردها،یسند و رو نیتدو یخیتار تیروا یکتاب حاو کیکار در قالب  جهیشود. نت

 .  1نانو عرضه شد یتوسعه فناور ژهیو

فناوری نانورشد و توسعه استانداردسازی -4-2

محصوالت فناوری نانوی  شود کهصورت مسأله رشد و توسعه فناوری نانو در زمینه استانداردسازی، از این نقطه آغاز می

 الست.کاتایید  عرصه رقابت، نیازمندو دوام در ورود به بازار المللی حضور داشته باشد. بین بازارهایبتواند در  ساخت ایران باید

 المللی باید محصوالتی در سطحهای بینبازاردر عرصه  بقاءو  ورودپس برای استاندارد است. تطبیق با تایید کاال مستلزم 

 ،که کشورهای توسعه یافته صنعتیدریافته بودند ستاد نانو  دبیرخانه مدیرانعالوه بر آن، های بین المللی داشت. استاندارد

اعالم آن و نحوه زمان  مفیدی است، امااستاندارد ماهیتاً پدیده کنند. ای برای حذف رقبا استفاده میاستاندارد را به عنوان حربه

استاندارد جدیدی  و برنداستاندارد را باال میسطح ی خاص، ها به محض ورود کشوری مانند ایران به یک حوزهغربیمهم است. 

مثاًل  .ها رقابت کنندکشورهای دیگر نتوانند با آنو  را در قبضه خود نگاه دارند های جهانیکنند تا بازاربه سود خود تعریف می

بدین و  دهندتغییر می را  استانداردهاها ، غربیدشودرات به اروپا میصای و آماده کندتولید میمواد کامپوزیت هرگاه ایران 

از تجربه فعالیت در دفتر مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،  بندند.می ترتیب درهای بازارهای جهانی را به روی ما

عالوه بر ابزاری برای تضمین کیفیت و  ،استانداردکه  ندآموخته بودرا  این واقعیتریاست جمهوری های فناوری همکاری

بدین . کشورهای در حال توسعه باشند و جهان سومهست، خصوصاً اگر از  نیز از بازار رقابت رقبافیلتری برای حذف مرغوبیت، 

که برای تثبیت موقعیت کشور در عرصه رقابت بین  رسیدندبه این جمع بندی  ترتیب مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ار لذا با توجه به ضرورتهایی که درباره ورود به بازداشت.  تعیین کننده یحضور ی جهانیگیری استانداردهادر شکل المللی، باید

تشکیل شد که فعاالنه در سطح بین المللی حضور دارد. نانو استانداردسازی ای در ستاد نانو برایکمیتهو دوام در آن اشاره شد، 

برای حضور و  به منظور ثبت تجارب کشورمان در تالشتوسط مؤسسه بنیاد توسعه فردا و سیاست نگاری این تجربه، 

ایفای نقش در میادین بین المللی فناوری نانو انجام شده است. 

فناوری نانو شبکه آزمایشگاهی-4-3

 باشد وکه نیازمند تحقیقات آزمایشگاهی می استپژوهش و توسعه و تولید علم  ،های زنجیره توسعه فناورییکی از حلقه

های بنیانی است که در مقیاس نانو باید انجام شود. خصوصاً در مورد نانوتکنولوژی، توسعه دانش نظری به شدت نیازمند پژوهش

است تا زیرساخت سخت افزاری مورد نیاز در آزمایشگاهی  تجهیزات نیازمندبستر تحقیقاتی و پژوهشی این فناوری بنابراین، 

 .شکل بگیرداین تکنولوژی 

بوده  رایج کشور های علمی و دانشگاهی و مدیرانای که به طور سنتی در میان بسیاری از پژوهشگران، چهرهلیهتفکر او

ی و تجمیع مرکز تحقیقاتایجاد ناسد و به همان عادت دارد: شمی است، برای ایجاد زیرساخت سخت افزاری یک راهکار را

ایجاد یک مرکز تحقیقاتی بزرگ و مجهز به انواع تفکر مذکور، نیز، . در مورد فناوری نانو های آزمایشگاهی در آنزیرساخت

 داد ولیکن به دالیلی عملی نبود:را پیشنهاد می تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی پیشرفته

  -آید( به شمار میHigh Techهای برتر )که یکی از فناوری-اغلب تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به این فناوری 

و عالوه بر همه هستند قیمت تجهیزاتی گران وای در ساخت آنها به کار رفته باال هستند که فناوری پیچیده تجهیزاتی با دقت

شود، خرید و اینها، با توجه به شرایط تحریمی که در ابعاد مختلف اقتصادی و تجاری و فناوری علیه ایران اعمال شده و می

 های بسیار بوده است.نه و دشواریتأمین این تجهیزات از خارج کشور مستلزم صرف هزی

مدیران و پژوهشگران عالقمند به سیاستگذاری و مدیریت فناوری قرار گیرد.این کتاب ان شاءا... چاپ و منتشر خواهد شد تا مورد بهره برداری   1
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ای از ، خاستگاه تولد ایده شبکه آزمایشگاهی تحقیقات فناوری نانو بود و به ایجاد شبکهمذکور هایو محدودیت هانیاز

ها و های دارنده تجهیزات آزمایشگاهی نانوتکنولوژی در کشور منتهی شد که با هم افزایی سخت افزارها، دانشآزمایشگاه

( بتوانند زیرساخت سخت افزاری مورد نیاز تحقیقات را فراهم Operation & Maintenanceمهارتهای کاربری و نگهداری )

علمی، کنند و نه تنها پاسخگوی نیازهای کشور در این زمینه باشند، بلکه خود همین شبکه بستری برای رشد و ارتقای توان 

را برای پاسخگویی  مدتی کمتر از ده سال، قابلیتها های عضو شبکه باشد و ظرفهآزمایشگاهی و امکانات سخت افزاری آزمایشگا

هایی که رتبه ایران را در تولید علم به به تقاضاهای تحقیقاتی کشور افزایش دهد، به طوری که مجموعه تحقیقات و پژوهش

 ید.نماجایگاهی بین ده کشور برتر ارتقا داده است، از همین شبکه تغذیه کرده و می

آن تفکر سنتی )ایجاد مرکز ارزش ساخت و ایجاد مرکز تحقیقاتی مورد انکار نیست، اما با توجه به واقعیتهای موجود، 

تکمیل  مدت زمان مذکور صرف بلکه، توانست ظرف مدت کمتر از ده سال چنین تجربه موفقی را رقم بزندنمیتحقیقات( 

 .شدمی ی آزمایشگاهیا تجهیزات پیشرفتهب تحقیقاتی مرکزاحداث یک ساختمان برای  مراحل

های کلیدی مانند سازوکار جذب و عضوگیری اعضای شبکه، تدابیر حفظ اعتماد و تعهد بنیاد توسعه فردا با طرح پرسش

عامل موفقیت شبکه آزمایشگاهی  اعضا به شبکه، سیاستها و حمایتهای تشویقی و بازدارنده شبکه، پروتکلهای مدیریتی شبکه،

( به سیاست نگاری تجربه مزبور پرداخته است. 1مقایسه با عدم توفیق تجربیات مشابه قبلی )مانند شامتکدر 

فناوری نانو ساخت تجهیزات-4-4

. عالوه بر یابدنیز اهمیت می صنعتی سازی و تجاری سازی فناوری عالوه بر تولید علم، سخت افزارها برای تکمیل حلقه

های اقتصادی و مالحظات مربوط به تحریمها، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تالش بوط به جنبهآن، با توجه محدودیتهای مر

برای ساخت تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز در داخل کشور به طور جدی در دستور کار خود قرار داد. این تجهیزات 

مربوط به مراحل ساخت و تولید محصوالت  تجهیزاتنیز و  (lab) مجموعه سخت افزارهای مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی

 گرفت.( را در بر میfabrication & manufacturingصنعتی )

تشخیص نیازهای سخت افزاری کشور و اولویت بندی آنها، شیوه و معیارهای این اولویت بندی، شناسایی فناوران و 

مورد نیاز، نحوه ترغیب آنها برای ساخت تجهیزات مورد نیاز  صنعتگران داخل کشور، ارزیابی قابلیت آنها برای ساخت تجهیزات

تأمین منابع مالی مورد نیاز، سازوکارهای ارزیابی کارآیی تجهیزات ساخته شده، تدابیر و تمهیدات متقاعد کردن  کشور، 

های کلیدی را تشکیل ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای به کارگیری تجهیزات ساخته شده ساخت ایران و .... پرسشآزمایشگاه

دادند که بنیاد توسعه فردا به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در جستجوی ثبت و مدون سازی آنها، به سیاست نگاری 

پردازد.این تجربه می

فناوری نانو در سطح دانش آموزی ترویج-4-5

ی انسانی توانمند و کارآمدی است که در افق زمانی ها، مستلزم نیرودت ایران برای توسعه فناوری نانوهای بلندمبرنامه

ای چون ده یا بیست سال پس از آغاز تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اهداف مورد نظر را تحقق مشخص شده در آینده

ایفا خواهند کرد آماده  آینده، از امروز برای نقشی که در آن افق زمانی مورد نیاز برای انسانی پشتوانهبخشند. بنابراین، الزم بود 

شوند. به همین منظور، ترویج فناوری نانو در سطح دانش آموزان ایران در دستور کار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار گرفت. 

اهمیت این کار تجربه موفقی است که پایگاه وسیعی برای حمایت اجتماعی از این فناوری در سراسر ایران به وجود آورد. 

ن روست که موضوع آن، ترویج یک فناوری ناشناخته برای دانش آموزان است که پایه علمی مورد ری این تجربه از آسیاست نگا

نها و نه اولیای آ بود نه مورد اعتنای معلمان آنها رار ندارد،که در مواد درسی آنها  قز برای درک مفاهیم آن را ندارند و از آنجا نیا

؛ چرا که موضوعی فاقد اولویت انگاشته شدمیمورد اقبال مدیران آموزش و پرورش نیز واقع ن در ابتدای امر، و به همین دلیل

چه چیزی تجربه ایران در ترویج فناوری نانو در  شد. با این حال، پرسش کلیدی که در این میان مطرح است این است کهمی

های ملی توسعه کشورشبکه آزمایشگاه 1
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نظیر( شورهای جهان نیز کم نظیر )اگر نگوییم بیسطح دانش آموزان را به تجربه کم نظیری تبدیل کرد که حتی در میان ک

بنیاد تدبیرگران توسعه فردا در  1است و مورد توجه کشورهای طراز اول جهان در فناوری نانو را به خود جلب کرده است.

 جستجوی پاسخ این پرسش و سایر پرسشها به سیاست نگاری این تجربه پرداخت.

گیرینتیجه -5
 یمند از تجارب خود و تجارب جهانو نظام کیستماتیس یریادگی افته،یتوسعه  یکشورها یدیکل هاییژگیاز و یکی

طور که باید و شاید طبق ایدئولوژی خود در این میان کشور ایران از کشورهایی بوده که متأسفانه نتوانسته است آن است، که

  مند آنان بپردازد.ظامو به بررسی نکرده های مدیریتی و سیاستی خود سعی در بومی سازی سبک

-ندهیو آ یو ارزش یبوم یالگوها نیو تدو یتوسعه فردا با دغدغه طراح رگرانیتدب ادیخصوص، محققان موسسه بن نیدر ا

جهت  یالگو و مدل ،و نوآوری یاز جمله فناور ،یگذاراستیگوناگون س یهاو توسعه کشور در حوزه تیریمد ینگر برا

 "ینگار استیس"آن را  و کرده شنهادیکشور پ اخلد گذاریاستیو س تیریمد اتیمند از تجربنظام و یادگیری یآموزدرس

)در چند  نانو یفناور نهیدر زم یاتیتجرب شاملکشور  یمل اتیتجرب یرو مدل یریدر به کارگ سعی اند. ایشانگذاری کردهنام

پیام  ، تدقیق و تشریحاند که برای پختگیداشته یسوخت لیپ یفناور( و ی ستاد ویژه توسعه فناوری نانوکارگروه زیرمجموعه

فناوری  تیریبه حوزه مدرا  ینگار استیدامنه سآنان همچنین . اشاره شده است نوشتاردر  برآمده از مدل به جزئیات آن

به اجرا  زین یفرهنگ تیریو مد یشهر تیریمد یتجارب کشور در حوزه ها نیتدو نهیرا در زم ینگاراستیسو ندیده محدود 

توان مدل که می بوده نگاریاستیاز مقوله بزرگ و کالن س یکوچک یشاخه یفناور نگاریاستیسدر واقع  گذاشته اند.

 .و از مزایای آن سود جست کار بردپیشنهاد شده را در سایر مباحث راهبردی کالن و ملی به

در طول تاریخ اثر  یافتهناشی از تجارب کشورهای توسعهفرایندهای ها و کالنحوزه مدیریت تکنولوژی از الگوها، رویه

رسد کشور ایران نیز با توجه به المللی مبتنی است. بنظر میهای تاریخی و شواهد بینطوری که بلوغ آن بر روایتپذیرفته، به

 ، ظرفیت مناسبی درنگارِی حوزه مدیریت فناوریخاص خود در منطقه، از طریق ترویج سیاست 2ژئوپلیتیکی-شرایط اقتصادی

نیازهای ضروری خود را در تواند از این طریق میو فناوری داشته  سازی الگوهای مدیریتی خود، خاصه حوزه مدیریتبومی

 مسیر پر چالش آینده با صرف زمان و هزینه بسیار کمتری، مرتفع و هموار نماید.

 ندیفرامدل بوده و متمرکز بر اصلی نوان مخاطبان عنگاری، قرار گرفتن مدیران و سرپرستان بهویژگی برتر سیاست

 اتیاز زبان و ادب یمندبخاطر بهره سیاستیتجارب باشد. میآمیز تجسس یکردهایاستفاده از رو به همراه سیاستی-یتیریمد

همه قابل درک و  یبرا یداشته و به راحت زیرا ن گرید رانیانتقال به سازمان ها و مد تیقابل ،گذاریو سیاست تیریمشترک مد

.است شآموز

 تشکر و قدردانی
گران توسعه فردا ربنیاد تدبیستادی  همکاراناری و ارزیابی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و کارگروه سیاستگذبا تقدیر و تشکر از 

یاری نمودند. مقالهکه با اشتراک و سهیم نمودن دانش و تجربه خود، ما را در تکمیل و روایی هر چه بیشتر این 
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Abstract 
Developed modern countries have featured various solutions for their issues in science & 

technology, economy, culture and humanities through learning from their own experience to 

achieve significant improvement in their management systems as well as policy/decision making 

which led to develop various theories and models in corresponding areas. 

Iran needs to learn from both global and local experience, but it is also important to avoid the 

consequences of blind benchmarking. It is necessary to have domestic methods and theories  for 

management and policy making based on the country's experience including both failure and 

success stories. To make it happen, it is necessary to document and learn from the all practices 

made in the country. Thus, it is essential to develop methods and models to describe all facts, acts 

correlations and dynamics within an experience. The researchers in the institute of BTF (an Iranian 

Think Tank, found in 2001) have been working on a domestic platform for documenting and 

systematic learning from events and practices made in the country. In this article they propose a 3-

stepped systematic model for learning from experiences and domestic policy making which they 

have called it "Policygraphy". They believe policygaphy can be helpful for managers, decision 

makers, policy makers, researcher and criticizers who may be interested to study, analyze or revise 

the current policies and procedures. Policygraphy is applicable for other areas of management and 

policy making as well as technology management. 

The authors of this paper believe policygraphy is helpful to take a step towards indigenization of 

technology management in their country and to facilitate the process of developing some 

indigenous, value oriented, prospective models for the management and development of policy 

making in various fields, including technology. 

Keywords: Policy making, Policygraphy, Technology Policy Making, NanoTechnology, 

Documentation,  Management of Technology, Oral History. 
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