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 1387دي ماه 

 سخن نخست

دارد برنامه پنج سالۀ ملی را در قلمرو  سندي که در نظر ، هماننديحلیل اسنادت

تر و بررسی تمامی مطالعات و پژوهشهایی فناوري تنظیم کند، نیازمند بررسی ژرف

هاي الزم را براي تدوین این سند فراهم آورده است. است که پشتیبانی نظري و داده

ن دست حاصل پژوهشهایی مستمر و رود، سندهایی از ایچرا که انتظار می

دوراندیشانه باشد که ضمن پایش و ارزیابی گذشته و وضع موجود، تصویر آینده را به 

تهدیدهاي برون  اي ترسیم کند که ضمن کاهش نقاط ضعف درون سیستمی،گونه

اي ترسیم هاي آینده را به گونهسیستمی را نیز در نظر داشته باشد؛ و زمینۀ فعالیت

ها، آمادگی الزم براي رویارویی با اط قوت و فرصتـگیري از نقهرهـبا ب کند که

 فراهم کند.را هاي آینده چالش

 

 مقدمه -1

به هرحال، هدف نگارنده از تحلیل این سند که فراتر از مسئولیتی روزمره و اداري 

که  رو از ارزش کار و تالش همکارانیرود، به هیچصرف است و منافع ملی را نشانه می

در پدیدآوردن این سند، و به احتمال زیاد طبق روال معمول در فرصتی اندك و با 

 کاهد.کاري فشرده انجام شده، نمی

وانگهی، با توجه به فشردگی زمان در نظر گرفته شده براي اظهار نظر در مورد آن،    

بررسی همه جانبه سند و برجسته ساختن نقاط قوت آن به فرصت مناسب دیگري 

که اصالح  شود به نقاط ضعفی تأکید شودشود. در این نوشتار، سعی میرده میسپ
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اي آینده اندیشانه، منسجم و همسو با اهداف ملی و آنها شاید بتواند به تدوین برنامه

مبناي  به هرحال، بررسی سند را بر .هاي گذشته توسعه کشور بیانجامدبرنامه

 کنیم.ي آغاز میچگونگی تدوین آن از مقدمه و مبانی نظر

هاي ها، که دیرینه آن به نخستین برنامهزدگی در تدوین برنامهصرف نظر از شتاب   

رسد، اساساً نوعی ابهام در توسعه ملی، یا به عبارتی نخستین برنامه عمرانی کشور می

مفاهیم به کار گرفته شده نه تنها در سند مورد بررسی، که در بسیاري از سندهاي 

توان ریشه آن را در نوعی آید، که به طور کلی میر به چشم میکلیدي کشو

را که برآمده از  »ابهام«. شاید بتوان یکی از دالیل این جستجو کرد» زدگیسیاست«

هاي کلی و وجود ابهام در است را غیرشفاف بودن سیاست» زدگیسیاست«

رت پوشیده بیان راهبردهایی تلقی کرد که به هر دلیل، اهداف اساسی خود را به صو

هاي توسعه راه پیدا اي به ادبیات برنامهها به گونهدارند. طبیعی است که این ابهاممی

شوند که اجراي آنها را با دشواري و گاه حتی با کنند و موجب پیدایش ادبیاتی میمی

 سازد.کند و ارزیابی و نظارت بر آنها را با دشواري روبرو میاعمال سلیقه روبرو می

د مورد بررسی در ـدر سنتـوان میاب چنین وضعیتی را ـال، بازتـبه عنوان مث   

 هاي گوناگون آن  به نمایش گذارد از جمله انتخاب عنوان سند:سازيمفهوم

هاي و یا در عبارت یکی از راه» فرایند تدوین احکام توسعه فناوري در برنامه پنجم«

، »مرکز تعالی فناوري در منطقه«شور به انداز تبدیل کدستیابی به اهداف سند چشم

 انگیزاند:هاي زیر را در ذهن برمیکاربست چنین ادبیاتی از جمله پرسش

هاي توسعه ملی است؟ و اگر پاسخ مثبت است به آیا برنامه پنجم، در ادامۀ برنامه •

 گیرد و نه برنامه پنجم؟چه دلیل واژة توسعه پیشوند فناوري قرار می



4 
 

چه مفهومی را در بطن خود » مرکز تعالی فناوري در منطقه«تبدیل کشور به  •

، به هر حال به کارگیري این است؟ 1»مرکز نمونه«دارد؟ آیا منظور از مرکز تعالی 

 کنند؟هایی را دنبال میواژگان و ادبیات چه اهداف و جهت

ام ] به عنوان محور هماهنگی تم4. پاراگراف 2[ص » موضوع فوق«منظور از  •

صنعتی و  هاي مختلف اقتصادي،هاي خرد و کالن کشور در حوزهو برنامهسیاستها 

رین ترسد کلیدياجتماعی مدنظر گرفته شود چیست؟ این موضوع که به نظر می

ه چبه  وموضوع برنامۀ پنجم است چه مفاهیم و سمت و سویی را به همراه دارد؟ 

و  لم و فناوريهاي دستیابی به رشد و توسعه عزمینه«دلیل این موضوع که 

به »سازدارتقاي مستمر تولید محصوالت و خدمات دانش محور را فراهم می

 شود؟ اگر منظور تدوین کنندگان سند،ن نمیاروشنی و به صورت شفاف بی

اي یابی به جایگاه نخست اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیدست

ه ود؟ بشرایندي تأکید نمیهاي چنین فجنوب غربی است، به چه دلیل بر بایسته

رازي افرمتأکید بر جنبش ن«عالوه آیا تأکید بر مفاهیم ناهمسو و مبهمی همچون 

نه و سرا نسبی سطح در آمد يو تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقا

 بیانی ؟ بهانجامدیی میراهبردهایی همسوبه تدوین  ،»رسیدن به اشتغال کامل

 مستمر رشد پرشتاب و«لید علم، راهبردي است که الزاماً به تر، آیا توروشن

ان ه عنوانجامد؟ برمبناي کدام نظریه علمی و یا تجربیات عینی؟ باقتصادي می

ین اادي مثال، آیا تولید علم در شوروي سابق، موجب رشد پرشتاب و مستمر اقتص

 کشور شد؟ و...

                                                           
1 . Center of  Excellence 
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 مورد بررسی ن این برنامه در سندرود که تدوین کنندگاروشن است که انتظار نمی   

رسد راهبردهاي مورد به طرح مباحث نظري بپردازند. اما به هر حال، به نظر نمی

 د.ناشاره بتوانند به طور همزمان اهداف همسویی را دنبال کن

 

 مبانی ارزشی -2

ایرانی و مبانی ارزش اسالمی تأکید شده است. اما هویت  ر، بیدر بحث مبانی ارزش

هاي هویت ایرانی و یا مبانی ارزش اسالمی که بتواند در اي به ویژگیه اشارههیچگون

ها جهت دهنده باشد نشده است. در عوض، به برخی از اسناد باالسري نظیر برنامه

تا   – رسدجمهوري اسالمی، نقشه جامع عملی کشور [که به نظر می اندازسند چشم

سخه نهایی آن تدوین نشده است و تاکنون هنوز ن  – آنجایی که نگارنده اطالع دارد

مشخص نیست چه مرجعی با چه صالحیت حقوقی و قانونی در نظر دارد آن را 

تأکید شده است. به عالوه قانون اساسی،  44تصویب کند] و سیاستهاي کلی اصل 

مشخص نیست استناد به دو سند یاد شده و تنها یکی از اصول قانون اساسی [اصل 

هاي مشترکی با هم دارند که بتوانند موجب برآورده ساختن انتظارت ] چه ویژگی44

 شوند؟ » عزت، اقتدار و عدالت«از برنامه پنجم برمبناي 

از آن یاد شده است، نه تنها  مبانی ارزشیتأمل بر نکات دیگري که به عنوان    

آمیزد. کند که آنها را با ابهام بیشتري در هم میکمکی به روشن شدن این مبانی نمی

الزام به رعایت استانداردها و الزامهاي «اسالمی تاحد   –اي که هویت ایرانی به گونه

هاي منطبق بر ارزشها و آموختهاحترام به حقوق مالکیت فکري « ،»اياخالقی و حرفه
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هاي موجود در مبانی تواند تاحدي ابهامهاي زیر میکاهد. طرح پرسشفرو می »اسالم

 ر سازد:تارزشی را روشن

اسالمی و رعایت استانداردها و الزامهاي   – چه ارتباطی میان تقویت هویت ایرانی -1

 اي وجود دارد؟اخالقی و حرفه

 اي چیستند؟استانداردها و الزامهاي اخالقی و حرفه -2

هاي اسالم شامل کدام احترام به حقوق مالکیت فکري منطبق بر ارزشها و آموخته -3

 شوند؟کیت فکري میدسته از حقوق مال

هاي اسالمی همسویی آیا صرفاً بخشی از حقوق مالکیت فکري با ارزشها و آموزه -4

 دارند؟ و کدام بخش آن؟

خورد، احترام به اسالمی پیوند می  –اي که با هویت ایرانی ترین مؤلفهآیا اصلی -5

 حقوق مالکیت فکري است؟

توجه «تري اشاره شده است. از جمله: در ادامه این بخش به نکات پیچیده و مبهم   

هاي جدید با تأکید بر توسعه و استفاده از به آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی فناوري

و سوق دادن آنها به » فناوریهاي هماهنگ با مزیتهاي نسبی، رقابتی و فرهنگی کشور

ل ـا تشکیروت، که رکن اساسی این برنامه رـد ثـولیـزوده بیشتر و تـوي ارزش افـس

 سازد.هایی را به ذهن متبادر میپرسش ،هاي باالعبارت بیشتر در موردتأمل  .دهدمی

 ها با هم همسویند؟!هاي نسبی، رقابتی و فرهنگی کدامند و آیا این مزیتمزیت -1

ولید ثروت بیشتر ـزوده و تـالمی، ارزش افـاس -رهنگی ایرانیـت فـزیـآیا تنها م -2

 است؟!
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توجه به آثار و پیامدهاي فرهنگی فناوریهاي نو، تنها به تولید  دیگر، نیسخبه    

توان چنین نتیجه گرفت که رکن اساسی که می شودمیثروت و ارزش افزوده محدود 

مبناي ارزش افزوده و تولید ثروت استوار  برگزیدن فناوریها در برنامه پنجم صرفاً بر

 خواهد بود!

 

 مبانی نظري و تجربی -3

شود. به عنوان مثال برنامه شدت ابهامات افزوده می رش مبانی نظري نیز بدر بخ

 :شودبا سه هدف تدوین میبخش فناوري  پنجم

 روهاي پیشحل معضالت و چالش •

 هاي مفقوده سیاستی و قانونیتکمیل حلقه •

 مند فناوري و نوآوريو تأکید بر توسعه نظام •

آیند، بلکه حتی به و تجربی به شمار نمی اهداف نام برده شده نه تنها مبانی نظري   

ریزي لحاظ مفهومی نیز با دشواري روبرو هستند. به عنوان مثال آیا مشکالت برنامه

سیاستی و قانونی برطرف خواهد شد؟ و یا  ههاي مفقوددر ایران صرفاً با تکمیل حلقه

 دار است؟اي است؟ و از چه ویژگیهاي برخورمند فناوري چگونه توسعهتوسعه نظام

 

 ارتقاي ظرفیتهاي سیاستگذاري -1-3

رسد که براي ارتقاي ظرفیتهاي سیاستگذاري تصویر شده است به نظر نمی فرایندي

 ارتباط چندانی با هدف یاد شده داشته باشد.
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توانند از جمله اهداف کلی برنامه پنجم نهادینه سازي نوآوري و توسعه فناوري می   

رسش این است که این اهداف کلی چه ارتباطی با . اما پدبخش به شمار آین

 ظرفیتهاي سیاستگذاري دارند؟

 ، به عنوان مثال،به عالوه، آیا افزایش ظرفیت نوآوري، نیازمند نهادسازي است یا   

هاي غیرضروري از این کشور؟ آیا نهادسازي یایجاد تغییر در رویکردهاي آموزش

 ست خود مانع نوآوري نبوده و نیست.د

هاي نوآوري و ظرفیت«در بند دوم، این قسمت، تدوین کنندگان در نظر دارند،    

سازي نیازها با سایر سیاستهاي اقتصادي، فرهنگی، را از طریق هماهنگ» یادگیري

 آموزشی و پژوهشی توسعه بخشند.

 پرسش نخست، این که سیاستها را باید با نیازها هماهنگ کرد یا بالعکس؟ •

به  الزاماً تواندسازي نیازها و سیاستها چگونه میهماهنگ این که ترپرسش مهم •

 توسعه نوآوري بیانجامد؟ 

اگر قرار است جامعه به سوي دانش بنیانی حرکت کند، که  ،نکته بعدي این که •

کند، آیا سیاستها باید با نیازهاي پارادیم پسا صنعتی را دنبال میبه لحاظ نظري 

 ؟صنعتیجامعه هاي یتجامعه دانش همسو شوند یا با اولو

منظور از اولویتهاي صنعتی بخش غیردولتی چیست؟ منظور بخش عمومی است  •

 یا خصوصی؟

ارتقاي « هبند چهارم این بخش نیز مسائلی طرح شده است که ارتباطی ب در   

ندارد. اساساً در جامعه دانش بنیان به دلیل ماهیت » ظرفیتهاي سیاستگذاري

در تعامل با دیگران تولید و  جزي فرامرزي است و اجهانشمول دانش که پدیده
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صنعتی و کشاورزي نظیر خود اتکایی  جامعهادبیات از شود، استفاده مصرف نمی

ا این مفاهیم اصالح شوند، یا مفاهیم مربوط به جامعه دانش یجایگاهی ندارد. بنابراین 

 بنیان! 

ریزي در هیات برنامهکلی گویی و از بدی هسایر مطالب مندرج در این زیر مجموع

عرصه ملی است که گنجاندن آنها به عنوان ارتقاي ظرفیتهاي سیاستگذاري به 

 باشد نظیر :پذیر نمیو توجیهرهیچ 

 توجه به رفع نیازهاي اساسی کشور (بند چهارم) •

 یتتصریح اولویتها و اهداف سیاس •

 سازي و سیاستگذاري مشارکت بخش خصوصی در فرایند تصمیم •

که در این قسمت تأکید شود، بخشی خصوصی تا چه حد  بت نیستمناس[بی

است که بتواند حتی در سیاستگذاري  بوده در فرایند تدوین برنامه سهیم

تر، سیاستگذاري کارویژه نهادهاي به سخنی روشن !مشارکت داده شود؟

توان ترکیب این نهاد را به حکومتی است نه بخش خصوصی. اگرچه می

اي طراحی کرد که بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته باشد که در گونه

رسد. در عین حال، پذیر به نظر نمیوضعیت کنونی این امر چندان امکان

گیري سازي و نه تصمیمیاست پژوهی، تصمیمتواند در سبخش خصوصی می

 .]و مشاوره در فراینده سیاستگذاري مشارکت داده شود

اي، نگرانه، بین رشتهرویکردهاي آینده بر«در زمینۀ رویکردهاي این بخش،  •

ها سازي در عرصه سیاستگذاريبنیان و برنامه مدار مبتنی بر شبکهدانش

نگرانه، منظور از استثنا رویکرد آیندهتأکید شده است. اما مشخص نیست به 
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اي، و بویژه رویکرد دانش بنیان و برنامه مدار چیست و در رویکرد بین رشته

رویکردها در طراحی برنامه چه اصول راهنمایی را پیش روي  این نظر داشتن

ریزي هاي برنامهتر، اساساً تالشگذارد. به سخنی روشنتدوین کنندگان می

تدوین  ،اي است و بدون اتکا به دانشآن، تالشی میان رشته به دلیل ماهیت

 رویکرد برنامه مدار مبتنی بر «پذیر نیست. وانگهی برنامه اساساً امکان

نگ و نامفهوم است و به گاساساً بسیار » سازي در عرصه سیاستگذاريشبکه

 ریزي از پشتوانۀ نظري برخوردار باشد!رسد در ادبیات برنامهنظر نمی

استفاده بهینه از دانش «، »هاي خاص راهبرديتوجه به حوزه«نکات دیگري نظیر :    

رویکرد سیستمی به توسعه «، »استفاده از توانمندیهاي نخبگان«، »و اطالعات موجود

ریزي ترین الگوهاي برنامهترین اصولی است که در سادهو ... از جمله بدیهی »فناوري

هاي ارتقاي ظرفیت«گیرنده نکته نوینی که بتواند به د و در برنشوبه کار گرفته می

 بیانجامد، نیست.» سیاستگذاري

نظر از ، صرف»ها و فضاي کسب و کارمبانی توسعه و ارتقاي زیرساخت«در مبحث    

تواند در عصر ، که می»توجه جدي به توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات«تأکید بر 

مؤثر واقع شود، سایر مفاهیم ارائه شده، بسیار مبهم هاي توسعه ریزيحاضر در برنامه

 به عنوان مثال: ،اندنگاشته شده

منظور از بهبود محیط کسب و کار براي بخش غیردولتی چیست؟ اگر منظور  -1

تدوین کنندگان محیط قضایی، حقوقی، مالی، مالیاتی و ... است الزم است این نکات 

 . نیز به روشنی مشخص شوندونی آنها و مشکالت کنبه صورت روشن بیان شوند 
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زیرساخت توسعه «در بند دوم به فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان  -2

] اشاره شده است. فناوري همه جانبه چگونه فناوري است 1[ »فناوري همه جانبه

 رود؟که فناوري اطالعات و ارتباطات زیر ساخت آن به شمار می

خواننده با » سازيزایی علم و ثروت در قالب تجاريهم اف«در بند ج، باعنوان    

 شود.ابهامات مفهومی و رویکردي بسیاري روبرو می

، چه مفهومی دارد، از چه مراحلی برخوردار است، کدام زنجیره ارزش فناوري -1

 آیند؟مراحل آن ناقص به شمار می

 موجب سالمت ، الزاماً»هاي نوین و نوظهورفناوري«گیري هرگونه از آیا بهره -2

ها نوین کنونی موجب خدشه وارد شود؟ آیا بسیاري از فناوريفردي و اجتماعی می

رسد در عبارات عرضه شوند؟ به عالوه به نظر میآوردن به توسعه پایدار تلقی نمی

اند که تدوین کنندگان شده، مفاهیم ناهمسو و غیرمرتبط زیادي کنار هم چیده شده

 سازند.را با سردرگمی روبرو می برنامه آینده و مجریان

شماري بی اجتماعی و فرهنگی پذیري که مشکالتبه عنوان مثال، آیا بحث رقابت •

 در جوامع صنعتی پدید آورده است با سالمت فردي و اجتماعی همسویی دارد؟

و  هاي توسعه رشد محور در بسیاري از کشورها آثار زیانبار اجتماعیآیا برنامه •

ید نیاورده است، که حال بر توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه زیست محیطی پد

 شود؟!تأکید می

هاي زیادي را در اي که در سند آمده است پرسشبحث تجاري سازي، به گونه •

اندیشی مطرح شده رسد این موضوع با اندکی سادهانگیزاند و به نظر میذهن برمی

زي، بیشتر برطرف عرضه تأکید سااست. نخست به این دلیل که در بحث تجاري
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شود و هیچ نشانی از طرف تقاضا نیست! دوم اینکه، با اتکا به کدام ادبیات می

سازي فناوري به ایجاد اشتغال پایدار انجامیده است. اساسًا نظري و تجربی، تجاري

 منظور از اشتغال پایدار چیست؟ آیا منظور مالحظات زیست محیطی در 

رسد یا منظور پایداري زمانی است؟ که به نظر نمی هاي جدید استاشتغال

اي داشته باشند؟ به ویژه عمر کوتاه هاي نوین، با هیچکدام از آن دو میانهفناوري

هاي نوین و نوظهور! و نکته آخر این که، با کدام استدالل اقتصادي و فناوري

فناوري با  نظر عرضه و چه از نظر تقاضا، گسترش مبادالت علمی و از سیاسی، چه

افزایی علم و ثروت بیانجامد؟ سازي و همتواند به تجاريکشورهاي اسالمی می

روشن است، که هدف به پرسش کشاندن راهبرد گسترش مبادالت علمی به 

اي و یا ... نیست، که معموالً در میان کشورهاي مختلف به دالیل صورت منطقه

و اغلب نیز دست کم در کوتاه گیرد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شکل می

انجامد. بلکه به پرسش کشاندن این سازي نمیمدت، به ثروت اندوزي و تجاري

افزایی علم و هم«موضوع است که گسترش این گونه مبادالت الزاماً در چارچوب 

 گنجد!نمی» ثروت در قالب تجاري سازي

 

 تعامل سازنده با جهان

بر آن نیز انداز وم و چهارم توسعه و سند چشمترین نکته، که در برنامه سبه مهم

کلی و بدیهی بسنده شده است؟ تعامل سازنده با  تأکید شده است با یک عبارت

هاي درون سیستمی و برون ستهیجهان، آن هم در بخش علم و فناوري که با

هاي بخشی و سیستمی زیادي را به همراه دارد و لحاظ نکردن آنها در برنامه
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ها را با دشواري روبرو سازد. به عنوان تواند اساسآً به اجرا درآوردن برنامهفرابخشی می

 آزادي آکادمیک، تلقی محیط مثال، برخورداري دانشگاهها از استقالل علمی و 

 کاهش دیوان ساالري سنتی،  ،الملل به عنوان محیط فرصت همراه با تهدیدبین

مقوالتی است که باید مورد توجه جدي  الملل و ... از جملهزدایی در عرصه بینتنش

هاي بخش علم و فناوري قرار گیرد و در برنامهریزان ریزان بویژه برنامهتمامی برنامه

در برنامه سوم و بویژه  ید نادیده انگاشتن این نکات، که حتنآنها این امور دیده شو

هاي امهبرنامه چهارم به صورت بخشی و فرابخشی گنجانده شده بود، اجراي برن

 سازد.توسعه بخشی علم و فناوري را با دشواري جدي روبرو می

 

 شناختینقد روش

هاي پیشین توسعه، موجب شده است که هاي برنامهگوییبرخی کلی رسد،به نظر می

در نظر داشته باشند احکام برنامه پنجم بخش فناوري را صرفاً تدوین کنندگان سند، 

اند، تدوین کنند. نیازي به نگونه که خود ادعا کرده، البته آاهداف کیفیبرمبناي 

 توضیح نیست که رویکرد صرف کمی، به لحاظ تئوریک، همان اندازه اجراي 

ها را با دشواري روبرو خواهد کرد که رویکرد صرفاً کیفی! به ویژه در کشور ما برنامه

 بوده است.  هاي آماري به طور تاریخی با دشواري روبروکه اساساً گردآوري داده

هاي پذیر است. که بانکبه طور منطقی تدوین اهداف کیفی، دست کم، زمانی امکان

داده و اطالعات قابل اتکایی در کشور وجود داشته باشد که بتوان برمبناي تحلیل آنها 

رسد با توجه به مطالعات اندیشی، اهداف آینده را تدوین کرد! که به نظر نمیو آینده
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هاي قابل اتکایی در کشور قابل دسترسی انجام شده، چنین دادهاي پیش زمینه

 د.نباش

دوم این که، الگوي ارائه شده، حتی در صورت وجود بانک داده و اطالعات مناسب     

هاي هاي اصلی براي تدوین اهداف کمی و استخراج برنامه: ورودي1[شکل موردنیاز و 

اف کمی بیانجامد. دلیل این ادعا بسیار رسد بتواند به تعیین اهدبه نظر نمیتوسعه]

روشن است. تدوین کنندگان سند، چگونه بدون در نظر گرفتن ارزیابی وضع موجود و 

 چهار ورودي یعنی:عملکرد برنامه چهارم توسعه، و صرفاً برمبناي 

 انداز فناوريتحلیل روند و چشم •

ایی تصویب و رسد هنوز نهراهبردهاي طرح تحول و نقشه جامع [که به نظر می •

 ابالغ نشده]

 الزامات اسناد باالدستی •

 هاها و پیشرانچالش •

به تدوین اهداف کمی برنامه پنجم بپردازند. به ویژه این که در ادامه سند نیز به    

 اند.کوچکترین داده آماري یا کمی نیز اشاره نکرده

اهداف کمی،  ، جاي تردید است که به لحاظ روش شناختی بتوان برمبنايبه عالوه   

هاي سیاستی و در نهایت استخراج احکام برنامه پرداخت. شاید عکس به تعیین گزاره

 پذیرتر باشد.شناختی و عملی امکاناین موضوع به لحاظ روشن

رسد مشکالت نظري و اجرایی ناشی از درك در الگوي، دوم نیز، به نظر می   

[فرایند تدوین احکام  2کل مفهومی مدل توسعه مشهود است. همانگونه که در ش

ترین گام آن یعنی شود. پنجم گام نخستین، و به ویژه اساسیدیده می ]برنامه پنجم
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، هر کدام به صورت »انداز مطلوب بخش فناوريتحلیل روند، رویدادها و چشم«

بدون  ،شوند. و از وجوه گوناگونانتزاعی و مجرد [برمبناي مدل ارائه شده] انجام می

ثیري بر یکدیگر داشته باشند، موجب تعیین اهداف کالن و راهبردهاي کالن آن که تأ

 ادامه این الگو از چند بعد پرسش برانگیز است: شوند.توسعه فناوري می

هاي اجرایی که احتماالً کمی نیز هستند، بدون هیچ ارتباطی با تحلیل آیا برنامه -1

 پذیر است؟ روندها امکان

هایند یا ایی، برونداد اهداف کالن، اهداف کمی و احکام برنامههاي اجرآیا برنامه -2

گیري هاي اجرایی به شکلرسد که برنامهبالعکس؟ در الگوي ارائه شده به نظر می

 د.نانجاماهداف کالن، کمی و احکام می

 

 بنديجمع

تن شد، نقد این سند به منزله نادید انگاش تأکیدکه در ابتداي این نوشتار  گونههمان

شود که تنها به ها و نکات مثبت سند نیست. فرصت زمانی فشرده، موجب میتالش

تر، نکاتی اشاره کرد که شاید با تغییر آنها بتوان به تدوین برنامه بخشی منسجم

هاي نظري و تجربی پرداخت. نیازي به توضیح نیست که نقد متکی بر دادهو تر اصولی

هاي رشته ننظراأمل، کندوکاو و کنکاش با صاحبچنین سندي نیز نیازمند مطالعه، ت

 گوناگون علمی بیشتري است.

فرایند «رسد که سند تدوین شده با عنوانبه هر حال، درمجموع، چنین به نظر می   

زیر شناختی روش و هاي نظريبا کاستی» تدوین احکام توسعه فناوري دربرنامه پنجم

 :همراه است
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 گیریها؛ضعف نظري و یا دست کم نوعی یک سونگري در سمت -2
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