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چکیده 
مقاله حاضر روششناسی آیندهنگاری علم و فناوری درزمینه طراحی سیاستهای آیندهنگر در مورد
شهرهایهای هوشمند و سبز ارائه کرده و با مطالعه موردی از شهر تبریز همراه شده است .هدف از
موردکاوی ،انعکاس این موضوع است که چگونه میتوان چشماندازهای سیاستی را در بستر پویای
محرکهای اجتماعی ،توسعه راهحلها و بازارها و فناوریهای توانمندساز بنا نهاد؛ همچنین درباره این
موضوع که چگونه رویکرد ترسیم نقشه راه میتواند باعث هدایت و راهنمایی استراتژیک برای شناسایی
مراحل موردنیاز تحول به سمت یک چشمانداز مشترک شود نیز بحث شد .این موضوع میتواند مؤید یک
چشمانداز دقیقتر از توالی تکامل فناوریها و نوآوریها و ابزارهای وابسته به سیاستها باشد .رویکرد
ترسیم نقشه راه نمایانگر نوعی آیندهنگاری است که میتواند به شناسایی وابستگیها در آینده کمک کند.
مطالعه شهر هوشمند تبریز در افق  ،1404مثالی از یک نقشه راه تحولآفرین است که با رویکرد
آیندهنگاری فناوری بااستفاده از مطالعات کتابخانهای و پانل خبرگان انجام شده است.

کلیدواژهها:آیندهنگاری علم و فناوری؛ شهر هوشمند؛ سیاست نوآوری؛ ترسیم نقشه راه.
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* استادیار ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره).
** دانشجوی دکترای ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول).
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.1مقدمه 

از دهه  ،1960نتایج فعالیتهای پژوهش و توسعه بهطور فزایندهای بهعنوان نهادههای دانش
در تدوین سیاستهای علم و فناوری بهکار رفتهاند .این مسیر بهطور مستمر تعمیق شده است و
همراه با ظهور تأکید بر سیاست نوآوری در دهه  ،1990خصوصیات جدید زیادی همانند:
چشماندازهای کاربران ،مقررات اجتماعی و بازارها ،به بخشهای محوری علم ،فناوری و اکنون
سیاستهای نوآوری تبدیل شدهاند .بهدلیل این دستاوردها در دهه  ،2000گفتوگو درباره
سیستمیبودن در بطن سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری رایجتر شده است .همانطورکه
اسمیتس و کوهلمان ( )2004استدالل میکنند ،نوآوری یک فعالیت سیستمی است که
دربرگیرنده طیفی از اقدامات در سیستمی است که در آن سازمان نوآوریکننده یا یک فرد نوآور
ایفای نقش میکنند.
مقاله حاضر در این خصوص بحث میکند که چگونه روششناسی ترسیم نقشه راه میتواند
بهعنوان ابزاری در بستر سیاستهای سیستمی بهکار برده شود .در سالهای اخیر ،ترسیم نقشه
راه بهطور فزایندهای بهعنوان ابزاری برای استراتژیپردازی بهکار برده شده است (بلک ول و
همکاران)2008 ،؛ در همین چارچوب ،مقاله حاضر یک روششناسی را برای تحوالت سیستمی
ترسیم نقشه راه معرفی میکند« .روش نقشه راه سیاست آیندهنگر» ،ترکیب ترسیم نقشه راه و
ارزیابی آیندهنگر مسیرهای توسعه سیاست است .این روش ،رویکرد ترسیم نقشه راه فناوری ـ
ازجمله محتوایی همچون فناوریهای توانمندساز ،کاربردها ،محصوالت ،بازارها و محرکها ـ را
با چشماندازهای سیاستهای سیستماتیک و ابزارهای سیاستی تلفیق میکند؛ همچنین هدف
نقشه راه سیاست آیندهنگر در سطح سیستماتیک چندگانه ،بازیگران و سازمانها است؛ بنابراین
این فرآیند دربرگیرنده شرکتکنندگان و منافع متفاوتی است.
ساختار مقاله حاضر به این شرح است :در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،درباره ایده
سیستمیبودن و پیوند آن با تدوین سیاست آیندهنگاری و آیندهنگر بحث میشود .در بخش
روششناسی ،پیشینه روششناسی بررسی میشود که هدف از این مبحث ترسیم چشماندازی
درباره این موضوع است که چگونه میتوان توسعه سیاست را در بهشکلی پویا در مقابل
چالشهای اجتماعی و فناوریهای توانمندساز تسهیل کرد .در بخش پنج موردکاوی ارائه
میشود .هدف از موردکاوی اثبات آن است که چگونه میتوان از روش نقشه راه سیاست
آیندهنگر برای ترسیم مسیرهای سیستمی سیاستها استفاده کرد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

مفهوم آيندهنگاری .صاحبنظران در حوزه آیندهنگاری ،برای مفهوم آیندهنگاری تعریفهای
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متعددی ارائه کردهاند .ازآنجاکه هرکدام از این تعریفها ،نشأتگرفته از تجربهها و دیدگاههای
علمی و نظری ارائهدهندگان آنها است؛ بنابراین از اهمیت و اعتبار باالیی برخوردار هستند.
به اعتقاد بیشتر صاحبنظران ،دقیقترین تعریف از آیندهنگاری ،تعریف جامع و خالصهای
است که توسط مارتین ( )2010ارائه شده است:
«آیندهنگاری ،فرآیندی نظاممند در نگاه به آینده بلندمدت علم ،فناوری ،اقتصاد ،محیطزیست
و جامعه با هدف شناسایی حوزههای پژوهش راهبردی و فناوریهای عام و نوپدیدی است که
احتماالً بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهند داشت» (مارتین.)2010 ،
جورجیو ( )2007آیندهنگاری را ابزاری نظاممند برای ارزیابی آن دسته از دستاوردهای علمی
و فناورانه میداند که میتوانند تأثیرات شدیدی بر رقابتپذیری صنعتی ،خلق ثروت و کیفیت
زندگی داشته باشند (جورجیو.)2007 ،
باره ( )2002تأکید بیشتری بر اصطالح یا مفهوم «آیندهنگاری فناوری» دارد .او آیندهنگاری
را فرآیندی پشتیبانیکننده از تصمیمات معرفی میکند که دارای ویژگیهای مشترک زیر است
(باره:)2002 ،
ـ دورنمای بلندمدت؛
ـ تمرکز ویژه بر تغییرات؛
ـ تعامل میان مشارکتکنندگان؛
ـ شفافیت ،تفکر باز و زنده نگاهداشتن روح نگاه از پایین به باال؛
ـ تخصیص فرآیند به بازیگران و ذینفعان؛
ـ تنوع بازیگران و دروندادها همراه با پذیرش تنوع در چشماندازها؛
ـ تمایل به علم و فناوری و قلمروهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی؛
ـ اهمیتدادن به بدیلها ،شناسایی و اکتشاف فرضیهها و رویدادهای مهم از منظر بازیگران؛
ـ شکلدهی به راهبرد.
یونیدو ( )2005با جمعبندی نکات مهم و موردتوجه در تعریفهای ارائهشده از سوی مارتین
( )2010و جورجیو (( )2007به دلیل مشابهت در دیدگاه) پنج ویژگی مهم قابلدریافت از این دو
تعریف را بهصورت زیر تبیین کرده است (یونیدو:)2005 ،
 .1هرگونه تالشی که برای نگاه به آینده صورت میگیرد باید نظاممند باشد تا بتوان عنوان
آیندهنگاری را بر آن نهاد .این کار باعث میشود ،آیندهنگاری از فعالیت سناریوسازی درونزا که
در برنامهریزیهای روزمره انجام میشود ،متمایز شود.
 .2آیندهنگاری را با نگاه بلندمدت که معموالً افقی فراتر از برنامهریزی متداول دارد ،باید مرتبط
دانست؛ بنابراین افقهای زمانی آیندهنگاری بیشتر از پنج سال تا سی سال را دربرمیگیرند؛
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 .3فشار علم /فناوری را باید با کشش بازار متعادل کرد .علیرقم اینکه شیوه تفکر در فرآیند
نوآوری چندان تابع این موضوع نیست؛ اما باید توجه کرد که عناصر تأثیرگذار بر آیندهنگاری
فناوری ،تنها علم و فناوری نیستند و باید به عوامل اجتماعی -اقتصادی که در شکلدهی به
نوآوریها تأثیرگذار هستند نیز توجه شود؛
 .4تأکید آیندهنگاری بر فناوریهای عام نوظهوری است که موردحمایت قانونی دولت هستند؛
زیرا بنگاهها غالباً به سرمایهگذاری بر روی پژوهشهای راهبردی که فناوریهای عام نوظهور را
موردتوجه قرار میدهند ،تمایلی ندارند؛
 .5افزون بر فعالیتهایی که بهمنظور خلق ثروت انجام میشود باید به اثرات اجتماعی نیز توجه
شود؛ بر این مبنا ،برخی از فعالیتهای آیندهنگاری اخیر ،از همان ابتدا بر دیدگاههای مسئلهمحور
از قبیل :پیشگیری از جرائم ،آموزش و کسب مهارت ،پیری جوامع و غیره ،تمرکز کردهاند.
مفهومنقشهراه .نقشه راه عبارت است از :روش کشف و توصیف آینده مطلوب و تبیین راه
رسیدن به آن به زبانی ساده و قابلفهم .برای سازمان نقشه راه ساختاری مبتنی بر زمان دارد و
معموالً به شکل گرافیکی تدوین شده است و بهمنظور تدوین ،نمایش و ایجاد ارتباط میان
برنامههای مختلف در سطوح متفاوت بهکار میرود .این برنامهها بهصورت علتومعلولی با هم
ارتباط دارند و اغلب مربوط به سطوح مختلف سازمان بوده و گاهی عملیشدن یکی مستلزم اجرا
دیگری است .به همین دلیل نقشه راه یک ابزار یکپارچه کننده است که با درنظرگرفتن همه
سطوح بهصورت همزمان به فرآیند برنامهریزی اثربخش کمک شایانی میکند (فال.)1391،
سه کاربرد اصلی ره نگاشتها عبارتاند از:
ـ رهنگاشت به ایجاد وفاق و اجماع میان تصمیم گیران در مورد مجموعه نیازهای علوم و فناوری
کمک میکند؛
ـ رهنگاشتسازی ،سازوکاری را برای کمک به متخصصان برای پیشبینی پیشرفتهای علوم و
فناوری در حوزههای موردنظر ،فراهم میکند؛
ـ رهنگاشت چارچوبی بهمنظور تسهیل برنامهریزی و هماهنگی پیشرفتهای علوم و فناوری در
همه سطوح نظیر :درون یک سازمان یا شرکت ،در سرتاسر یک بخش یا صنعت ،حتی در سطوح
بین صنعتی ،ملی و یا بینالمللی ،ارائه میدهد.
بهطورکلی ،مزیت عمده رهنگاشتسازی علوم و فناوری ،گردآوری اطالعات برای ارتقای
تصمیمهای سرمایهگذاری در حوزه علوم و فناوری است.
فرآیند رهنگاشتسازی نهتنها تصمیمهای مجزای آگاهانهتری خلق میکند؛ بلکه باعث
همراستایی بیشتر با تصمیمگیریهای سازمانی میشود (منزوی.)1388 ،
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اهداف ترسیم نقشهراه.اهداف ترسیم نقشه راه عبارتند از:

ـ یکپارچهسازی مالحظات فناورانه با زمینههای راهبردی کسبوکار و محصول؛
ـ تعیین فناوریهایی که بیشترین پتانسیل را برای برآوردن اهداف آینده کسبوکار دارا هستند و
درنتیجه انجام سرمایهگذاریهای الزم در آن زمینه؛
ـ شتاببخشیدن به فرآیند تبدیل فناوریهای نو به محصوالتی برای مشتری از رهگذ
سرمایهگذاریهای درست و کاهش زمان توسعه محصول (کورنیش.)1388 ،

آيندهنگر :چارچوبی برای تدوين سیاست آيندهنگر .مفهوم سیستم
نقشه راه سیاست  
دارای تأکیدات متفاوتی بر شاخههای مختلف مبانی نظری نوآوری است .نخست ،مبانی نظری
نظام نوآوری بر سازمانهایی تأکید دارد که در ظهور ،انتشار و استفاده از نوآوریها مشارکت
دارند ،مانند دانشگاهها ،سازمانهای دولتی و خصوصی پژوهش و توسعه ،شرکتها و سازمانهای
مختلف واسطه و همچنین فرآیندهای جمعی یادگیری میان این سازمانها (اسمیت و همکاران،
 .)2010دوم ،مبانی نظری درخصوص نوآوریهای سیستمی و مدیریت انتقال بر روابط پویای
حوزههای اجتماعی و فنّاورانه ،نظامهای اجتماعی  -فنی و نوآوریهای بدیع در بستر فناوریهای
درحال ظهور تأکید میکند( .گیلز و اسکات .)2007 ،سوم ،مبانی نظری پژوهش درخصوص نقش
نظامهای فناوری بر شبکههای کارگزاران در یک بخش خاص اقتصادی و صنعتی و زیر ساختار
خاص سازمانی در تولید و انتشار فناوری تأکید میکند (کارلسون و استاکویز.)1991 ،
درزمینه آیندهنگاری ،ایده سیستمیبودن و مخصوصاً پیشبینی شکستهای بالقوه سیستم،
یک خردمایه کلیدی شده است .در این نگرش ،شکستهای سیستم بهعنوان انعطافناپذیریها و
اشتباهات کارگزاران نوآوری و فقدان پیوندها میان بازیگران نوآوری مدنظر قرار گرفتهاند
(گئورگیو و کینان .)2006 ،آیندهنگاری محرک دو نوع ظرفیت سیستمی است .نخست،
آیندهنگاری اطالعات و سیگنالهای خارج از محیط پیرامونی را در اختیار بازیگران قرار داده و به
شناسایی فرصتها و تهدیدهای بالقوه کمک میکند و بهاصطالح به بازکردن قفلهای بازار
کمک میکند .دوم ،آیندهنگاری محرک ساختارها و پیوندهای نوین اجتماعی است که میتوانند
در تقویت گردش اطالعات در سیستم مفید باشند .گورگیو و کینان ( )2006نیز معتقدند
آیندهنگاری دارای وظایف دیگری است مانند واکاوی فرصتهای آینده بهمنظور تعیین اولویتها
برای سرمایهگذاری در فعالیت های علمی و نوآوری ،تعیین مسیر مجدد سیستم علم و نوآوری،
اثبات ارزش سیستم علم و نوآوری ،واردساختن بازیگران جدید به مبحث استراتژیک و گسترش
طیف بازیگران درگیر در سیاست علم و نوآوری.
وبر و همکاران ( )2009استدالل میکنند که فرآیندهای سیاستی از یک تغییر مفهومی گذر
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کردهاند که در آن یک مدل خطی سیاستگذاری جای خود را به یک مدل چرخهای مبتنی بر
یادگیری داده است .این مشاهده به آن معنا است که سیاستگذاری در حسی دوگانه سیستمی
است :این درباره تأمل درباره سیگنالها در یک محیط سیستماتیک از طریق یک فرآیند
پیشنگرانه ،فعال و واکنش سیستمی است .مدل مبتنی بر یادگیری ،آیندهنگاری دارای یک نقش
کاتالیزوری است .آیندهنگاری درباره تدوین «مزایای فرآیند ،»1درباره تلفیق انتظارات و ایجاد
«پیشبینی خودتحققی »2است .در یک نگرش سیستماتیک ،آیندهنگاری را میتوان بهعنوان یک
«عنصر یکپارچه سیاستگذاری شبکهای و توزیعی» دانست .این امر از طریق سه وظیفه
آیندهنگاری محقق میشود که عبارتند از :آگاهرسانی ،مشاوره استراتژیک و تسهیلکنندگی (وبر و
دیگران .)2009 ،گورگیو و کینان ( )2006نیز سه خردمایه سیاستی آیندهنگاری را شناسایی کردند
که نخست ،فراهمکردن ابزار سیاستی با تأکید بر چشمانداز بلندمدت است؛ دوم ،ایجاد
ائتالفهای حمایتی است .آیندهنگاری از یک فضای تعاملی با تهییج شبکههای جدید و جوامع از
طریق تشکیل یک نگرش مشترک استفاده میکند .خردمایه سوم آیندهنگاری ،ارائه چارچوبهای
اجتماعی است .فرآیند آیندهنگاری نمایانگر یک ساختار دوگانه برای انعکاس استراتژیک است که
طیف مشارکت در موضوعات سیاستی را گسترش میدهد.
در شرایط سیستماتیک ،فرآیندهای سیاستی بهطور فزایندهای فرآیندهای طراحی سیاستها
هستند .تدوین سیاست به یک رویکرد سازگار و تجربی اطالق میشود که در آن طیف منتخبی
از ابزارهای سیاسی بهصورت همزمان یا متوالی بهکار گرفته میشوند .اینکه این ابزارها چه
هستند و چگونه جریان متوالی آنها سازماندهی میشود ،به خصوصیات سیستم تحتمداخله
سیاست بستگی دارد.
3
بهعنوان مثال ،خصوصیات این سیستمها عبارتاند از :پیوند عوامل ،فناوریهای توانمندساز
و زیرساختارهای مرتبط ،یک گستره موقتی سیستم (مانند آنچه کوتاه و بلندمدت است) و
مقیاسهای محیطی سیستم (مانند بومی ،منطقهای و ملی) .در تدوین سیاست ،ابزارهای سیاست
چندگانه سازگار هستند و بهصورت موازی آزمون میشوند؛ بنابراین هدف از تدوین سیاستها،
افزایش انعطافپذیری برنامههای سیاستی در بسترهای سیستماتیک از طریق ایجاد فضا برای
آزمودن سیاستها است.
در رویکرد پژوهشگران این مطالعه ،آیندهنگاری دارای یک نقش خاص است و بنابراین
میتوان درباره تدوین سیاست آیندهنگر صحبت کرد .ازنظر پژوهشگران ،شش وظیفه آیندهنگاری
تعریفشده توسط دا کاستا و همکاران ( )2008نمایانگر وظایف آیندهنگاری در بستر تدوین
’1. Process Benefits
’2. Self-Fulfilling prophecy
3. Assemblages
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سیاستها هستند .این وظایف آیندهنگاری عبارتاند از:
ـ سیاست آگاهیرسان (تولید دیدگاهها درباره آینده معموالً بر مبنای پژوهش)؛
ـ تسهیل اجرای سیاست (گستردهساختن ظرفیتهای تغییر در یک جامعه خاص سیاستی)؛
ـ مشارکت گسترده در سیاستگذاری؛
ـ حمایت از تعریف سیاست (تبیین نتایج فرآیندهای آیندهنگاری بهسوی سیاستها)؛
ـ پیکربندی مجدد سیستم سیاست به سمت چشماندازهای بلندمدت؛
کارکرد نمادین مانند اینکه سیاست مبتنی بر اطالعاتی باشد که تسهیم شده و بهصورت
تعاملی تفسیر میشوند.
فرضیههاومدلمفهومی

.3توسعه

نقشه راه سیاست آیندهنگر یک روش ترکیبی است که دو فرهنگ ترسیم نقشه راه را با
حساسیت نسبت به ابعاد سیستماتیک تحوالت اجتماعی فنی ترکیب میکند .ایده نقشه راه
سیاست آیندهنگر عبارت است از :تلفیق تجزیهوتحلیل تغییر فناورانه و تجزیهوتحلیل محیط
اجتماعی ،قادرساختن یک تجزیهوتحلیل سیستماتیک از ایدههای آیندهمحور که میتوانند از
توسعه فناوری ،فعالیتهای سیاستی یا توسعه اجتماعی عمومیتر سربرآورند.
1
نقشه راه سیاست آیندهنگر را میتوان با یک چارچوب مدیریت گذار ( )TMمقایسه کرد.
مدیریت گذار در اوایل دهه  2000در هلند توسعه یافت .هدف از آن پیوند نوآوریهای فنی در
مقیاس خُرد با پیشرفتهای کالن از طریق مقیاس متوسط نظام اجتماعی فنی بود (گیلز.)2004 ،
فرض میشود که گذارها ناشی از فرآیند چندالیهای تعامالت هستند:
ـ نوآوریهای جزئی بر پایه موضوعات داخلی و از طریق فرآیندهای یادگیری ،پیشرفتهای
قیمت/عملکرد و حمایت از گروههای قوی شکل میگیرند؛
ـ تغییرات در سطح محیط باعث ایجاد فشار بر سیستم میشوند؛
ـ بیثباتی سیستم باعث ایجاد دریچههای فرصت برای نوآوریهای جزئی میشود (گیلز2002 ،؛
اروال و لوکانن2009 ،؛ گیلز و اسکات.)2005 ،
در اصل ،دو سطح در نقشه راه سیاست آیندهنگر وجود دارند :سطح گذار سیستماتیک (نقشه
راه سیستماتیک) و سطح توانمندسازها (نقشههای راه فناوری)؛ البته این بستگی به شرایط دارد
که آیا نقشههای راه توانمندساز خاصی الزم هستند یا ترسیم توانمندسازها در سطح نقشه راه
تحوالت سیستماتیک کافی است .در بخش بعدی مقاله ،مثالی از یک نقشه راه بخشی متمرکزتر
ارائه میشود که در آن توانمندسازها در قالب نقشه راه گذار بهصورت مجزا در قالب نقشه راه
1. Transition Management
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فناوری ترسیم شدهاند.
ساختار نقشه راه تحول سیستماتیک در شکل  1ارائه شده است .این نقشه راه نشاندهنده
اثرات موضوعهای تحتبررسی (مانند روشهای نوین صنعتی و کسبوکارهای خدمات درحال
ظهور) در یک سطح سیستمی کلی است .در نقشه راه گذار ،سیستم میتواند به نهادی گفته شود
که شامل بازیگران مختلف ،برای مثال در شبکه ارزشی بهداشت و بستر قانونی این شبکه یعنی
در بخش بهداشت است یا میتوان این سیستم را بهعنوان همگرایی بخشها دانست ،مانند مورد
مواد غذایی کارکردی .ایده اصلی نقشه راه گذار ،پیوند توسعه فناوریها و نوآوریها به یک
محیط اجتماعی گستردهتر است .هدف تضمین شکلگیری نتایج سیاستی بر مبنای درک عمیق
پیشرفتهای فنّاورانه و چارچوبها اجتماعی و اقتصادی آنها است.

شکل  .1ساختار عمومی نقشه راه گذار سیستمی

سطح نخست نقشه راه در نقشه گذار ،پیشرانها است .این سطح مؤید پیشرانهای کلیدی و
بهاصطالح «چالشهای بزرگ» است که بهعنوان مهمترین عوامل شکلدهنده موضوع نقشه راه
ارزیابی میشوند .در نقشه راه سیاست آیندهنگر ،سطح دوم سیاستها ،ابزارهای سیاستی و
تغییرات قانونی اهمیت دارند .این روش تعیین جایگاه روشهای سیاستی در یک بستر اجتماعی -
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فنی را تأیید کرده و روشهای سیاستی را نسبت به عوامل مشروطکننده میسنجد؛ همچنین
افراد را قادر میسازد تا منطق تصمیمهای سیاستی را تجسم و اعالم کنند .سطح سوم،
توسعهبخشی با تأکید ویژه بر راهحلهای درحال ظهور و همگراییها و اختالالت پیشبینی شده
است .این سطح مؤید یک بستر محیطی مهم برای سیاستها است .سطح چهارم ،توانمندسازهای
کلیدی با تمرکز اولیه بر فناوریهایی است که توسعهبخشی را امکانپذیر میسازند.
روششناسی 

.4

شکل  2نشاندهنده زیرمجموعهای از یک نقشه راه گذار سیستمی یعنـی نقشـه راه فنـاوری
است .مرز مهم نقشه راه فناوری با چشمانداز بلندمدت شـکل مـیگیـرد کـه در نقشـه راه گـذار
سیستمی تعریف شده است .اینکه از چه سطوحی استفاده میشود ،بـه موضـوع بسـتگی دارد .در
برخی موارد ،کافی است تا تنها نقشه فناوریهای توانمندساز ترسـیم شـود؛ امـا در دیگـر مـوارد،
توسعه بازار و بازیگران بازار نقشی مهمتر ایفا میکنند .در سطح نخست ،راهحلهای فناوریمبنـا،
دستاوردهای خاص راهحلهای فنّاورانه در یک سطح نمایش داده میشوند کـه در صـورت لـزوم
ارزیابی خواهند شد .در سطح دوم ،فناوریهایی که راهحلها و همچنین همگرایی فنّاورانه بـالقوه
را امکانپذیر میسازند ،ترسیم شدهاند .تمرکز بر فناوریهایی است که توسعه راهحـلهـا را تأییـد
میکنند؛ اما در برخی موارد این امکان نیز وجود دارد که همگرایی فناوریهای توانمندساز ترسیم
شود .مزیت این روش آن است که فناوریهای توانمندساز نیز بهعنوان سازههای درحـال تکامـل
ارزیابی میشوند ،نه صرفاً بهعنوان «جعبه سیاه» .سطح احتمالی سوم نقشه راه نمایانگر نیازهـا و
پیشرفتهای بازار است – هم بخـش هـای بـازار و هـم منـاطق جغرافیـایی بـازار – کـه بـرای
راهحلهای تحتبررسی مهم هستند .سطح بالقوه چهارم ،توانمندیها ،منابع و بازیگران اسـت .در
این سطح ،فناوری در بستر اجتماعی خود قرار دارد .توانمندیها بـه قابلیـتهـا در مقیـاسهـای
فردی ،سازمانی و جغرافیایی اطالق میشوند که برای توسعه فناوری موردنیاز هسـتند .منـابع بـه
منابع مادی و سرمایه اجتماعی گفته میشود .بازیگران به افراد ،سازمانها و مؤسسههایی اطـالق
میشود که در توسعه فناوری مهم قلمداد میشوند.
بهطورکلی سه روش برای ترسیم نقشههای راه وجود دارند .روش نخست آیندهمحـور اسـت؛
مانند تعریف یک چشمانداز مطلوب و اهداف مرتبط به آینده و آغاز از مرحله نخسـت بـه مرحلـه
حاضر .روش دوم حالمحور است؛ یعنی تعیین وضعیت حاضر و شروع ایجـاد مراحـل و درنهایـت
دسترسی به وضـعیت بلندمـدت .روش سـوم ،نـوعی دوگـانگی میـان روشهـای آینـدهمحـور و
حالمحور است .این دوگانگی به فرآیند ترسیم نقشه راه اجازه میدهد تا از قفلشدن فرآینـد کـه
میتواند باعث عدمانعطاف بیشازحد آن بشود ،بگریزد.
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توسعه روش نقشه راه سیاست آیندهنگر هنوز هم یک فرآیند درجریـان و پیامـد پـرو ههـای
گوناگون اجراشده در مرکز پژوهشهای فنی  VTTفنالند 1است .در ادامه یک نمونه موردکاوی
ارائه میشود .این موردکاویها ،اثبات میکنند که چگونـه مـیتـوان از روش نقشـه راه سیاسـت
آیندهنگر برای ترسیم مسیر سیستمی سیاسی استفاده کرد.

شکل  .2ساختار عمومی نقشه راه فناوری


پژوهش میدانی .بهمنظور تهیه پرسشنامه برای جمعآوری دادههای مطالعه از روش پانل
خبرگان استفاده شد و اطالعات بهدستآمده از مبانینظری در این پانل دستهبندی شده و
سؤالهای نهایی طراحی شد تا دادههای موردنیاز برای تکمیل هر یک از الیههای نقشه راه به
خبرگان ارسال شود.
پانلها از خبرگان و کارشناسان تشکیل شدهاند و هر پانل شامل  12تا  20نفـر اسـت کـه در
مدتزمانی بین  3تا  18ماه ،در مورد آینده موضوع پانل اندیشیده و مشورت میکنند .بسیاری بـر
این باورند که سازماندهی و مدیریت پانلها امری معمولی و آسان است؛ امـا تجربـه نشـان داده
که سازماندهی مدیریت پانلها به هیچ وجه امری مرسوم و به دور از مشکل نیست.
پانلها در شکلها و اندازههای گوناگونی تشکیل میشوند .پانلها میتوانند افراد غیرحرفهای
1.VTT Technical Research Centre of Finland
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را نیز در خود جا دهند و اعضای پانلها ممکن است تخصص و خبرگـی الزم را نداشـته نباشـند.
چنین پانلهایی از ذینفعان یعنی افرادی که سهم و منفعتـی در نتـایج فرآینـد پانـل دارنـد و در
بعضی مواقع نماینده یک سازمان خاص هستند ،تشکیل میشـوند .در ایـن صـورت تجربـههـای
کاری چنین افرادی ،معیار عضویت آنها در گروه است.
بهطور خالصه گامهای اجرایی برای انجام روش پانل بهصورت زیر آورده شده است:
فرض میشود یک کمیته (کمیته راهبری ،گـروه مـدیریت پـرو ه و یـا هـر گـروه دیگـری)
میخواهد بااستفاده از روش پانل ،مطالعاتی را در خصوص آینده یک موضـوع انجـام دهـد .ایـن
کمیته که از این پس به آن کمیته مجری گفته میشود ،باید گامهای زیر را در این راستا بردارد:
گام  :1کمیته مجری تعداد حوزههایی که باید برای آنها پانل تشکیل شود را تعیین میکند؛
گام  :2کمیته مجری اعضا و رئیس پانلها را انتخاب میکند؛
نکته  :1توجه به ترکیب و تعادل در هر پانل (در متن توضیح داده شدهاند)؛
گام  :3تبیین هدف از تشکیل پانلها و وظایف پانلها یا نحوه رسیدن به اهداف؛
گام  :4تعیین زمانبندی جلسههای پانلها و برگزاری آنها؛
گام  :5تدوین گزارش نهایی پانلها.
دادههاويافتهها 
.5تحلیل 

ساختمانهای هوشمنددرتبريز.1404هدف از این نقشه راه،

مطالعهموردینقشه راه
ترسیم تصویری ترکیبی از اثرات فناوریهای درحال ظهور و همگرایی فناوری در تبریز تا سال
 1404است .در شکل  ،3سرفصلهای نقشه راه ساختمانهای سبز و هوشمند ارائه شده است.
دانش موردنیاز برای ایجاد نقشههای راه در قالب یک فرآیند طبقهبندیشده گردآوری شد که
ترکیبکننده بررسی مبانی نظری پژوهش ،پانل خبرگان و کارگاه بود.
درزمینه صنعت ساختمان تبریز ،موضوع مداخله استراتژیک اساساً ناشی از ماهیت حفظ
محیطزیست است .در گذشته ،صنعت ساختمان ،سرمایهگذاری نسبتاً کمی درزمینه پژوهش و
توسعه انجام داده و درزمینه استفاده از فناوریهای نوین کند عمل کرده بود .ساختار پراکنده
صنعت ،زنجیرههای ارزشی آن و مدلهای کسبوکار ،موانعی بر سر راه بهکارگیری نوآوریهای
جدید ایجاد میکنند .نوآوری در بخش ساختمان باید در بستر بزرگ فرآیندهای جدید کسبوکار،
الزامات قراردادی ،فرهنگ سازمانی و مقررات و پاداشهای دولتی قالبریزی شود؛ همچنین،
موانع سیستمی خاصی در صنعت ساختمان تبریز وجود دارند که محرک نیاز به مداخله
استراتژیک هستند .مانع نخست قوانین و مقررات است .ساختمان مشمول میزان نسبتاً باالی
قوانین و مقررات ،ازجمله آییننامههای فنی ساختمان و استانداردهای کیفیت مصرف انر ی،
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ایمنی و بهداشت است .بهدلیل اینکه مقررات میان سطوح مختلف دولت همیشه هماهنگ
نیستند ،شرکتهایی که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند ،هزینههای نسبتاً باالیی را بهدلیل
چارچوبهای چندگانه قانونی گزارش میکنند .مانع دوم ،ماهیت پرو های ساختمان است که
امکان تغییر کمی در زمان طراحی دارد .فرآیندهای پرو های معموالً دارای ویژگیهای
غیراستانداردی هستند که تکرارهای طبقهبندیشده را تأیید نمیکنند (گان و سالتر .)2000،مانع
سوم ،پراکندهبودن فعالیتهای ساختمانی است .پراکندگی باالی مسئولیتها ،فرآیندها و منابع،
ویژگی فعالیتهای ساختمانی بهشمار میرود .راهحلهای جدیدی باید در یک شبکه بزرگ از
عوامل موردمذاکره قرار بگیرند؛ بنابراین ریسکگریزی ارجح است .مانع چهارم ،چرخههای قوی
کسبوکار است .ماهیت چرخهای این صنعت با انتظارات سود کوتاهمدت ،نوآوری را کاهش
میدهد ،زیرا هم تقاضا و هم سود مشمول تغییرات قوی هستند (اسکیرانی و آسیکانن.)2010 ،
مانع پنجم ،انگیزههای مختلف است .مالکان ساختمان و کاربران دارای انگیزههای یکسانی برای
بهبود عملکرد ساختمان ،برای مثال در ارتباط با صرفهجویی در مصرف انر ی ،نیستند.
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شکل  .3نقشه راه گذار ساختمانهای هوشمند در تبریز 1404

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.6

در این مقاله ،دانش نقشه راه در یک «نقشه راه گذار» متبلور شده است (شکل  .)3چشمانداز
مناسب برای نقشه راه ساختمانهای هوشمند و سبز که هدف آن سال  1404اسـت ،بـه صـورت
زیر میباشد:
تبریز یک بازار پیشرفته برای ساختمانهای هوشمند است و در زمره نخستین منـاطق بـرای
بهکارگیری فناوریهای ساختمانی پایدار و مدلهای کسبوکار هوشمند در ساختمانسـازی قـرار
دارد .تبریز یک بازار پیشرو برای راهحلهای متناسب با ساختمانهای واقع در شرایط آبوهـوایی
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شمال غرب ایران است.
پیشرانها .در حال حاضر ،مهمترین پیشران در بخش ساختمان ،صرفهجویی در هزینهها است.

فشارهای کوتاهمدت برای دستیابی به سود ،بر موضوعهایی همچون عملکرد بلندمدت ساختمان
و نیازهای کاربران ،مستولی شدهاند .در آینده ،انتظار میرود این حرکت به سمت یک رویکرد
مشتریمدار و منعطفتر پیش برود .عالئمی دال بر این موضوع وجود دارند که نیازهای درحال
ظهور کاربران بر صرفهجویی در انر ی قابلتبدیل و ساختمانهای کاربردوست تأکید خواهند
کرد .در گذشته ،نیازهای کاربران به طرحهای ساختمانی تبدیل نمیشدند .واضح است در منطقه
الزامات خاصی برای صرفهجویی در انر ی وجود دارد که متمرکز بر موضوع قیمت و دسترسی به
انر ی هستند .کمبود آب یک موضوع مهم است؛ زیرا تبریز دارای سطوح پایین نزوالت آسمانی و
کمبود تأسیسات ذخیرهسازی آب است .رشد جمعیت بهویژه بهصورت مهاجر ،چارچوبی مهم را
برای بخش ساختمان در تبریز ترسیم کرده است .پایداری ،تلفیقی از موضوعهای رشد اقتصادی،
پیشرفت اجتماعی و حفاظت از محیطزیست را ترکیب کرده و یک موضوع در حال ظهور در
بازارهای جدید صنعت ساختمان تبریز است .محرک دیگر ،تغییرات جمعیتی در اقتصادهای
پیشرفته است که در بخش ساختمانهای مسکونی منعکس است .با توجه به جمعیت درحال
پیرشدن نیاز به سازگاری خانهها و بازسازی ساختمانها است تا شهروندان مسن بتوانند در
خانههای خود بمانند .روند موجود به سمت خانوادههای تکنفره ،نمایانگر الزاماتی برای سرانه
باالتر جمعیت و واحدهای آپارتمانی کوچکتر است.
سیاستها .با توجه به نتایج پژوهش ،ترکیبی پیچیده از ابزارهای سیاستی باید برای ایجاد یک

صنعت ساختمان کاربرمحور و پایدارتر ایجاد شود .هدف اصلی باید دوگانه باشد که شامل ایجاد
شرایطی برای یک صنعت ساختمان پایدارتر بهمنظور تکامل و بهطور همزمان ،ایجاد تقاضای
بازار و فرصتهای کسبوکار برای بازیگران جدید و موجود در کسبوکار است.
سیاستهای کلیدی را میتوان به پیشرانها ،بازارها ،محصوالت ،راهحلها و فناوریها
تقسیم کرد .در سطح پیشرانها ،مهمترین سیاست ،کمک به فرآیندهای استراتژی منطقهای از
طریق اجرای آیندهنگاریهای سیستماتیک بازار جهانی است .فرآیندهای استراتژی منطقهای را
میتوان به سمت فرآیندهای مستمر و چرخشی توسعه داد که بهطور ساالنه روزآمد میشوند .در
سطح بازارها و با ارجاع به سیاستهای عمدتاً جنبه تقاضا ،نخستین پیشنهاد سیاستی حرکت از
مقررات فنی به سمت مقررات مبتنی بر عملکرد بود .مقررات ساختمانی در گذشته مبتنی بر
استانداردهای فناوریها یا فرآیندهای خاص بودند .این امر میتوانست تأثیری منفی بر نوآوری در
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صنعت داشته باشد؛ زیرا راهحلهای قانونی با فناوریهای خاصی ارتباط داشتند .حرکت به سمت
قوانین مبتنی بر عملکرد ،ایجادکننده ضوابطی برای بروندادهای هدفمند عملکرد بهجای پرداختن
به راهحلهای صرفاً فنی است .پیشنهاد دوم سیاستی ،ارائه کمک مالی به استانداردسازی
ساختمانهای هوشمند و پرو ههای مرتبط با آن بود .کمک به استانداردسازی ،بهعنوان یک
هدف مشروع برای سیاست نوآوری دولت و بهعنوان بخشی از حمایت از نوآوری تقاضامحور
پذیرفته شده است .استانداردسازی یک پیشنیاز کلیدی برای نوآوری است؛ زیرا بر توسعه فناوری
اثرگذار است و از طریق شکلدادن روشی که با آن فناوریهای جدید توسعه مییابند ،در نوآوری
نقش دارد .پیشنهاد سیاستی دیگر ،تسریع در پشتیبانی دولت از ساختمانهای هوشمند و سبز و
همچنین استفاده از استانداردهای ساختمانهای هوشمند رویکرد چرخه حیات در این پشتیبانیها
بود .بخش دولتی باید محرک تقاضا برای راهحلهای نوآورانه از طریق تدوین زودهنگام
راهحلهای جدید باشد.
در سطح محصوالت و راهحلها ،حمایت از پژوهش و توسعه جمعی و تسهیل در
تجاریسازی نتایج پژوهشی بهعنوان روشهای اصلی سیاست نوآوری ارزیابی میشوند .همکاری
میان بازیگران کلیدی پژوهش و توسعه و دولت مشخصاً در محیط تبریز مهم هستند که این به
دلیل ماهیت پراکنده بخش ساختمان است .در سطح فناوریها ،سه پیشنهاد مهم سیاستی
عبارتاند از :بودجه عمومی برای پژوهش و توسعه فناوری ،تعیین اعتبار فناوری و اثبات اثرات
زیستمحیطی .حمایت مالی برای پژوهش و توسعه صنعتی مؤید مبنایی برای یک صنعت
ساختمان مبتنی بر نوآوری است که البته با معیارهای سیاست نوآوری تقاضامحور همچون
مقررات هوشمندانه و پشتیبانی عمومی ،متوازن خواهد شد.
توسعهبخشی .در این نقشه راه ،توسعهبخشی به موضوعات بازار و راهحلها تقسیم شده است.

بازارهای فعلی پراکنده هستند و بر غیربهینهبودن قیمتها تأکید دارند .مقررات عمدتاً بهصورت
فنی تدوین میشوند و برخی پرو هها نمایانگر ارزش مفاهیم ساختمانهای هوشمند است که قبالً
محقق شدهاند .فرض بر آن است که از میانمدت تا بلندمدت ،بازارها به سمت قیمتگذاریهایی
میروند که بر عملکرد ساختمان بیشتر از چرخه حیاتشان ارزش قائل هستند .مقررات نیز
درحالتوسعهیافتن در یک محور مبتنی بر عملکرد هستند؛ زیرا استانداردهای ساختمانهای
هوشمند و سبز بهطور فزایندهای به محور اصلی ساختمانهای جدید تبدیل شدهاند .در بازار ،این
مسیر خواهان انواع جدیدی از بازیگران ،سیستمها و زیرسیستمها است.
مهمترین راهحلهای موجود عبارتاند از :ارزیابی و تأیید خدمات ،مفاهیم انر ی کم و
سیستمهای توزیعشده خدمات ساختمانی (مانند گرمایش و تهویه مطبوع) .راهحلهای جداگانهای
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برای طراحی ،ساخت ،فعالیت و راهحلهای فردی و جداسازی این جریان از عرضهکنندگان
مختلف وجود دارند .خدمات شبیهسازی ساختمان نیز درحال ظهور هستند .راهحلهای میانمدت
عبارتاند از :مفاهیم انر ی صفر ،سیستمهای توزیعشده خدمات ساختمان (مانند سرمایش ،تهویه
مطبوع ،گرمایش) ،ارتباط یکپارچه با کاربران برای تمامی کنترلهای خدمات ساختمان و انواع
مختلف ابزارهای طراحی جمعی برای توانمندسازی مشتریان .در میانمدت تا بلندمدت،
راهحلهای کلیدی عبارتاند از :رتبهبندی هوشمند با تلفیق قیمتگذاری در تمام طول چرخه
حیات ساختمان ،قراردادهای عملکرد و بیمههای مبتنی بر عملکرد .در بلندمدت ،راهحلهای
درحال ظهورتر عبارتاند از :مفاهیم مثبت انر ی مانند :ساختمان بهعنوان یک نیروگاه برق ،تولید
و برداشت انر ی توزیعشده ،ارتباطات قابلتنظیم کاربران و فضاهای مجازی که امکان تحقق
چرخه حیات را محقق میسازند.

توانمندسازهایکلیدی .در حال حاضر ،یکی از مهمترین فناوریهای توانمندساز ،فناوریهای
مدلسازی سهبعدی ،مانند مدلهای اطالعات ساختمان است .توانمندساز مهم دیگر ،راهحلهای
یکپارچه گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع ( )1HVACاست .پژوهش و توسعه جاری درباره
 HVASبر پیوند سیستمهای مجزا در یک سیستم بزرگتر اتوماسیون ساختمان از طریق
2
پیشنویسهای استاندارد تأکید دارد .یک توانمندساز دیگر ،سیستمهای مدیریت انر ی () EMS
است که در طراحی کلی سیستم تلفیق شدهاند .یک توانمندساز کلیدی ،فناوریهای حسگر است.
بهطورمشخص ،حسگرهای میکروالکتریکی سیستمهای مکانیکی و در آینده ،حسگرهای
نانوالکتریکی سیستمهای مکانیکی و سیستمهای حسگر فراگیر ،در ساختمانها برای نظارت و
کنترل شرایط محیطی و عملکرد مصالح بهکار خواهد رفت .در میانمدت ،توسعه  ICTsمتمرکز
بر فناوریهای مدلسازی محصول خواهد بود که پیونددهنده طراحی ،ساخت ،فعالیت و EMS
در زمان واقعی است .درخصوص مصالح ،یک فناوری توانمندساز کلیدی ،مصالح پیشرفته و
راهحلهای نورپردازی کممصرف (مانند  )LEDاست که به افزایش و رشد خود ادامه خواهند داد؛
بهعالوه ،توانمندسازی مهم در حال ظهور ،فناوریهای مدلسازی محصول هستند که
ساختمانها را در زیر ساختار شهری ،برداشت انر ی  HVACsو  EMSتوانمندساز کاربران
تلفیق و یکپارچه میسازند.
در مقاله حاضر با تأکید بر دو نقش مرتبطی که رویکرد ترسیم نقشه راه میتواند در سیاست
نوآوری و طرح سیاست آیندهنگر داشته باشد ،میتوان نتیجه گرفت ،ترسیم نقشه راه سیاست
1 heating, ventilating, and air conditioning
2.Energy Management systems
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نوآوری به ارتقای مزایای سیستمی آیندهنگاری کمک میکند .آیندهنگاری پیوند میان ذینفعان
مختلف با چشماندازهای متفاوت و اطالعات محدود را میسر میسازد و آنها را قادر میسازد تا
اقدامات خود را به سمت نگرشهای مشترک بلندمدت سوق دهند .فرآیندهای آیندهنگاری
میتوانند پیامدهایی را خلق کنند که ناشی از تعامالت میان ذینفعان مختلف هستند .موفقیت
فرآیند سیستمی آیندهنگاری را میتوان برای مثال با ایدههایی که خلق کرده است و برای
ذینفعان مختلف مهم هستند یا با میزان پیوندهای جدید میان ذینفعان که در طول فرآیند
شکلگرفته است ،ارزیابی کرد.
همانطورکه در این مقاله بیان شد ،رویکرد ترسیم نقشه راه میتواند موضوعهای مداخله
استراتژیک را با پیوندها و به هم پیوستگیهای سیستمی ترکیب کند؛ بهعالوه ،انتشار نوآوریها
اغلب به تغییر در زیرساختارها ،سیستمهای اطالعاتی ،روشهای سازمانی و نهادههای اجتماعی
بستگی دارد .رویکرد ترسیم نقشه راه میتواند به شناسایی عناصر مکمل و به هم پیوستگیهای
مرتبط کمک کند؛ بهعالوه ،انتشار کالن نوآوریهای تجاری نیازمند ظهور یک بازار خاص برای
محصوالت جدید است؛ البته وقتی موضوع پیوندهای سیستمی مطرح است ،ظهور چنین
بازارهایی به شکلگیری نهادههای مرتبط بستگی خواهد داشت .این نهادهها میتوانند رسمی
باشند ،مانند قوانین و استانداردها یا اینکه غیررسمی باشند ،مانند مشارکتهای جدید بین
سازمانی .این عناصر اجتماعی میتوانند در یک فرآیند تدوین نقشه راه سیستمی جمع شوند.
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