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فصلنامه علمي -پژوهشي

سياست علم و فناوري

بررسي برساخت اجتماعي تفكرات حوزه علمي
مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري ايران
2

ابراهيم سوزنچي كاشاني ،* 5آرمان خالدي ،2علي صابر ،2شهره نصري
 - 1استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتي شريف
 - 2دانشجوي دكتري سياستگذاري علم و فناوري ،دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
حوزه مديريت فناوري و نوآوري قدمتي حدود  11ساله در كشور دارد و به تبع آن از عمر حوزه سياستگذاري فناوري و نوآوري حدود  11سال ميگذرد .طي
اين دوره ،رشتههاي مربوط به اين حوزهها در سطوح كارشناسيارشد و دكتري با تقدم و تأخر زماني ايجاد شدهاند و دانشجويان كارشناسيارشد و دكتري
فراواني با تمركز بر شهر تهران پرورش يافتهاند و دانشكدهها و اعضاء هيأتعلمي اين حوزه نيز كمكم در دانشكدههاي مختص خود يا دانشكدههاي مديريت و
اقتصاد جذب شده اند .هدف اين مقاله بررسي برساخت اجتماعي اين حوزه ،به معني ساخت اجتماعي نگرش و تفكرات افراد اصلي اين حوزه در كشور است.
اين افراد طبق تعريف از نويسندگان اول مقاالت سه مجله علمي -پژوهشي مرتبط يعني سياست علم و فناوري ،مديريت توسعه فناوري و مديريت نوآوري
انتخاب شده اند كه پس از توسعه چارچوب مفهومي ،از طريق پرسشنامه آنالين نظرات آنان اخذ گرديده است .نتايج تحليل نشانگر همگرايي در شناخت اسامي
و شهرتهاي جهاني و واگرايي در حوزه هاي محتوايي و مفهومي در مقايسه با برساخت اجتماعي اين حوزه در جهان است.
كليدواژهها :مديريت فناوري و نوآوري ،سياستگذاري فناوري و نوآوري ،برساخت اجتماعي

 -5مقدمه

اين حوزه بيش از چندين هزار محقق را شامل ميشود [.]4

5

علم ،فناوري و نوآوري واژههايي هستند كه طي دهههاي اخير

پيشگامان اوليه مطالعات نوآوري عمدتاً اقتصاددانان،

به وفور در سطوح كالن و خُرد مورد توجه ويژهاي قرار

متخصصان رشته مديريت و بعضاً از جامعهشناسان بوده اند كه

گرفته اند [ .] 1در زمينه مطالعات علم ،فناوري و نوآوري و

با دادههايي مانند توسعه ،رقابتپذيري اقتصادهاي ملي و

جنبههاي مختلف آن ،در سالهاي گذشته متون فراواني ارائه

نقش نوآوري در اين مسير ،كار خود را آغاز كرده اند [.]1
برساختگرايي اجتماعي ريشه در "پديدارشناسي"

شده و در اين راستا ،مؤسسات ،مراكز و واحدهاي تحقيقاتي

1

2

و

"تعاملگرايي نمادين" دارد كه در سال  1511با انتشار كتاب
2

متعددي هم شكل گرفته است [ .] 2قلمرو اين مطالعات،

3

" برساخت اجتماعي راهبري" برگر و الكمن جايگاه خود را
3

حوزهاي ميانرشتهاي است كه بيش از پنجاه سال از

4

4

1

پيدا كرد [ .]1مفهوم برساخت اجتماعي به معاني ،برداشتها

شكلگيري و ظهور آن ميگذرد [ .]3در اوايل دهه  1511تنها
چند محقق در اين زمينه فعاليت داشتها ند ولي پس از آن با

1 - Phenomenology

رشد زيادي روبهرو بوده به طوري كه هم اكنون جامعه علمي

2

2 - Symbolic interactionism
3

3 - Social construction
4



4 - Berger and Luckmann

* نويسنده عهدهدار مكاتباتsouzanchi@sharif.edu :
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و مفاهيمي از پديدهها و رويدادها كه در محيط و در ارتباط

شدن حوزه تمركز تحقيق روي مسائل نظري محض [.]11

با ادراكات مردم درباره اين پديدهها ايجاد ميشود اشاره

واژه برساخت اجتماعي در حوزه علمي مطالعات علم و

ميكند .در حوزه تفكر برساختگرايي اجتماعي ،برساخت

فناوري از اواخر دهه  1571رايج گرديد .از آن زمان متون

اجتماعي يك ايده يا مفهوم است كه اين ايده و مفهوم براي

مهمي تالش كرده اند تا برساخت اجتماعي حقايق ،دانش،

افرادي كه آن را قبول كرده اند بديهي به نظر ميرسد اما ممكن

تئوريها و علم را نشان دهند .برساختگرايي اجتماعي در

است واقعيت را نشان بدهد يا ندهد .به طور كلي برساخت

حوزه مطالعات علم و فناوري سه فرض يا يادآوري مهم

اجتماعي به وسيله جامعه معين ميشود [ .] 7تمركز اصلي

داشته است :اول اينكه علم و فناوري به شكلي مهم اجتماعي

برساخت اجتماعي بر كشف راههايي است كه افراد و گروهها

هستند .دوم اينكه فعال هستند و در نهايت اينكه علم و

در ساخت پديدهها و واقعيات اجتماعي مشاركت ميكنند و

فناوري مسيرهاي مشخصي نيستند كه از طبيعت به سوي

به نوعي اشاره به راههايي دارد كه در آنها ،پديدهها به وسيله

نظريات مربوط به طبيعت ترسيم شوند .از نظر مطالعات علم

افراد ساخته ،نهادينه و شناخته ميشوند.

و فناوري ،معرفت  ،روشها ،معرفتشناسيها و مرزهاي

از اينرو ميتوان اينگونه بيان كرد كه اگر حوزه علمي

رشته اي همگي ويژگيهاي اصلي منظر اجتماعي مهندسان و

مطالعات علم و فناوري را به عنوان يك پديده در نظر بگيريم

دانشمندان هستند و بيان اينكه اين اشياء برساخت اجتماعي

برساخت اجتماعي اين پديده به تفكرات ،ايدهها و نگرشهاي

هستند مانند اين است كه بگوييم آنها از نظر اجتماعي واقعي

خلق شده توسط افراد جامعه در خصوص آن اشاره دارد كه

هستند [.]11

بنا به تعريف و بر اساس تفكرات ،ايدهها و نگرشهاي جوامع

از سوي ديگر ،مطالعه پديده فناوري در ايران در قالب

مختلف به صورت متفاوتي شكل ميگيرد .به طور كلي يك

رشتههاي مشخص دانشگاهي در سطح كالن بيشتر در رشته

حوزه علمي  1به تمام كارهاي انجام شده بر روي يك مسئله

سياستگذاري علم و فناوري تبلور يافته و در سطح خُرد

ش ناختي خاص اشاره دارد .براي رشد يك حوزه علمي ميزاني

عمدتاً در رشته مديريت فناوري ديده ميشود .در حال

از دانش به اشتراك گذارده شده يا اجماع مورد نياز است كه

حاضر ،حوزه سياستگذاري و مديريت فناوري در ايران به

اين ميزان اجماع هميشه بحث برانگيز بوده است [8و.]5

تدريج به حوزهاي تثبيتشده تبديل گرديده و شبكهاي از

رشتههاي علمي جديد زماني شكل ميگيرند كه محققان دو يا

پژوهشگران فعال در اين حوزه شكل گرفته است [.]12

چند رشته علمي ،يك موضوع مشترك كه تا حدودي خارج

عليرغم شهرت و محبوبيت اين حوزه علمي ،تحقيقات

از رشتههاي علمي خود هستند را مورد مطالعه قرار مي دهند.

نادري در زمينه بررسي نگرش و تفكرات جامعه علمي در اين

اين موضوع ابتدا چندرشته اي است و بعد از يكپارچه شدن

حوزه انجام شده است .در ايران نيز با وجود انجمن علمي

تحقيقات ،يك حوزه بينرشته اي را تشكيل مي دهد .پس از

مديريت فناوري و برگزاري دورههاي مختلف در حوزه علمي

مدتي ،مجموعه تحقيقات انباشتشده ،مستقلتر و منسجمتر

مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري در دانشگاههاي

گرديده و داراي كنفرانسها ،مجالت ،برنامههاي دكتري و

مختلف ،برساخت اجتماعي آن هنوز به طور دقيق مورد

دانشكدههاي خود مي شود .همچنين ممكن است يك پارادايم

بررسي قرار نگرفته است .از تحقيقات داخلي انجامشده در

(يا چند پارادايم رقيب) پيش فرض ظاهر شده و توسعه يابد

اين حوزه ميتوان به مطالعه قاضينوري و همكاران []13

[ .]3چهار ويژگي براي بلوغ يك حوزه علمي پيشنهاد شده

اشاره نمود كه در آن جريان دانشي مقاالت فصلنامه سياست

است )1 :افزايش بازانديشي انعكاسي نسبت به خود 7؛ )2

علم و فناوري را از حيث جنسيت افراد مشاركتكننده ،نرخ

ايجاد موضوعاتي حول سؤاالت كليدي تحقيق ؛  )3يك جامعه

پذيرش ،سهم دانشگاههاي ارائه دهنده مقاالت ،موضوع و

علمي از محققان شامل محققان پيشرو و  )4افزايش تخصصي

جهتگيري پژوهشي مورد بررسي قرار دادهاند و آن مطالعه با
ابعاد مورد بررسي در تحقيق حاضر و همچنين روششناسي و

1- Scientific field

جامعه مورد مطالعه آن تفاوت دارد.

7- Self-reflexivity
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از مطالعات مرتبط در اين حوزه در سطح جهاني ميتوان به

روشهاي مختلف كتابسنجي تالش كرده اند از طريق

مطالعات متعددي اشاره نمود [3و4و11و ]11كه به بررسي

شناسايي پُرارجاعترين مقاالت يا كتب منتشرشده در يك بازه

مؤلفههايي همچون تأثيرگذارترين كتابها و انتشارات در اين

زماني ،پاسخ سؤاالت خود را بيابند [ ]3دستهاي ديگر با
11

حوزه  ،8صاحبنظران اين حوزه ،مجالت معتبر در اين حوزه،

استفاده از مراجعي كه در راهنماهاي

مهمترين مراكز پژوهشي و دانشگاهها در اين حوزه ،مناطق

ارجاع داده شده به شناسايي مؤثرترين منابع اين حوزه اقدام

جغرافيايي كه بيشترين انتشارات در اين حوزه را داشتهاند و

نموده اند [11و.]17

 ...پرداختهاند [.]4

يكي از محققاني كه تحقيق مفصلي در زمينه شناخت منابع

اين حوزه به آنها

12

هدف اصلي اين مقاله ،بررسي برساخت اجتماعي اين حوزه

تأثيرگذار در حوزه سياست علم و مطالعات نوآوري

علمي نوظهور در ايران است .بدين منظور پس از بررسي

) (SPISانجام داده مارتين

13

متون ،پنج بُعد مهمترين دانشگاهها ،كنفرانسها ،دانشمندان

تحليل مقاالت و كتب پُرارجاعي كه طي  11سال اخير منتشر

(تأثيرگذارترين شخصيتها)  ،آثار علمي (مقاالت و كتب) و

شدهاند سرچشمه و تكامل حوزه را مورد بررسي قرار داده و

نشريات حوزه مطالعات فناوري و نوآوري استخراج و بينش

تالش نموده تا مباني توسعه نظري اين حوزه را تبيين نمايد.

و ديدگاههاي افراد نسبت به اين ابعاد كه نشان دهنده برساخت

مطالعه وي بر اين فرض استوار است كه يك مقاله يا كتاب

اجتماعي هر يك از اين پديدهها ( ابعاد) است از نگاه جامعه

كه داراي ارجاع بيشتري است داراي نفوذ باالتري هم هست

مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري ايران بررسي

و با اين پيشفرض ،مقاالت و كتابهاي پُرارجاع (با حداقل

گرديد .نمونه مورد بررسي نويسندگان اول مقاالت در سه

 311ارجاع تا سال  )2111مورد شناسايي قرار گرفته اند.

فصلنامه علمي -پژوهشي سياست علم و فناوري ،مديريت

بررسي مارتين از كتابها و مقاالت پُرارجاع منجر به

نوآوري و مديريت توسعه فناوري بود .به بيان ديگر برساخت

پاسخگويي به سؤاالت مهمي شده است .به باور وي

اجتماعي مطالعات علم و فناوري بر اساس پنج بُعد فوق الذكر

حوزههاي علمي مرتبط با علم ،فناوري و نوآوري عبارتند از:

مورد بررسي و سنجش قرار ميگيرد .در بخش دوم به مرور

اقتصاد ،تاريخ اقتصادي و تاريخ كسبوكار ،سياستگذاري ،

متون و شناسايي تحقيقات مرتبط با اين حوزه پرداخته

مديريت ،مطالعات سازماني و جامعهشناسي نوآوري .فرآيند

ميشود .در بخش سوم ،روششناسي تحقيق و در بخش

شناسايي انتشارات داراي حداقل  311ارجاع نيز به صورت

چهارم ،چارچوب مفهومي پژوهش كه توضيح دهنده ابعاد

زير بوده است:

مورد بررسي تحقيق حاضر است ارائه ميگردد .بخش پنجم

الف) تهيه فهرستهايي به روش گلوله برفي شامل 111

به تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوريشده اختصاص دارد و

نويسنده پيشرو اين حوزه 111 ،نويسنده مشاركتكننده مهم

نهايتاً در بخش ششم بحث و نتيجهگيري ارائه خواهد شد.

در حوزههاي نزديك به آن و  51نشريه كه محققان عمده

است [ .] 3وي با استفاده از

مقاالتشان را در آنها منتشر كردهاند و همچنين جستجوي

 - 2مرور متون

مقاالت و كتب مرتبط از طريق كلمات كليدي مانند نوآوري،

همانطور كه فاگربرگ  5و ورسپيجن  ]4[ 11اشاره كردهاند در

اختراع و . ...

زمينه بررسي و شناخت جوامع تحقيقاتي مربوط به فناوري و

ب) انتخاب مقاالت و كتب نامزد حداقل  311ارجاع ابتدا به

نوآوري ،مطالعات اندكي صورت گرفته است .در اين

طور مقدماتي در گوگل اسكوالر و نهايتا از طريق جستجوي

مطالعات از روشهاي مختلفي براي شناسايي ويژگيهاي

عبارت  Citation Indexدر سايت .Web of Science

جامعه مزبور استفاده شده است .برخي از مطالعات مبتني بر

در نهايت فهرستي از  271مقاله با حداقل  311ارجاع كه 181

8- Core knowledge

11- Handbooks

5- Fagerberg

12- Science Policy and Innovation Studies

11- Verspagen

13- Martin
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مشخص نشده است.

مقاله آن با حداقل  111ارجاع و  111مقاله آن داراي حداقل
 1111ارجاع بودهاند تهيه شد .اين مقاالت در دو جدول شامل

فاگربرگ و ورسپيجن از ديگر محققاني هستند كه دست به

مقاالت پُرارجاع درون حوزه و مقاالت پُرارجاع بيرون از

بررسي مطالعات حوزه نوآوري زده اند .مقاله آنها به بررسي

حوزه كه بر روي آن تأثير داشتهاند در مقاله مارتين ارائه شده

ويژگيهاي شناختي و سازماني حوزه در حال ظهور نوآوري
پرداخته و چشم انداز و چالشهاي اين حوزه را تبيين نموده

است.
14

مارتين از منظر چهار ويژگي ارائهشده توسط كرنليوس و

است  .تحقيق آنها مبتني بر يك پرسشنامه اينترنتي بوده كه

همكاران براي بلوغ يك حوزه علمي كه پيشتر بدان اشاره شد

بيش از هزار محقق از سراسر دنيا در آن مشاركت نموده اند.

[ ]11نتايج زير را ارائه مي دهد:

آنها با طراحي و ارسال ايميلي يك پرسشنامه به محققان،

معيار اول (افزايش خودگرايي) به تأثير نسبي افراد بيرون از

سؤاالت مختلفي را مطرح نمودند .نتايج تحقيق آنها در مورد
11

حوزه (مانند سياستگذاران و مديران فناوري و نوآوري در

شناخت مهمترين افراد الهامبخش

صنعت) نسبت به محققان درون حوزه  ،بر روي موضوعات

برگزاري نشستهاي علمي و مهمترين نشريات حوزه در

تحقيقاتي اشاره دارد .اگر چه روشي عيني براي يك

جدول  1ارائه شده است [.]4

اندازهگيري واضح از اين موضوع وجود ندارد اما مارتين بر

فاگربرگ و همكاران همچنين در مقاله ديگري بر روي سه

اساس تجربه سيساله خود اذعان داشته كه در حال حاضر

حوزه مطالعات نوآوري ،مطالعات كارآفريني و مطالعات علم

نسبت در حال رشدي از انتشارات  ،بيشتر متمركز بر مطالعاتي

و فناوري تمركز و با استفاده از تحليل مراجع سعي در

است كه از عالئق دانشگاهي محققان اين حوزه نشأت گرفته

شناسايي مؤثرترين انتشارات اين سه حوزه كرده و ارتباط

تا مسائل خارجي برخاسته از سياستگذاري و مديريت .به

ميان مطالعات اصلي اين سه حوزه را هم بررسي نمودند .آنها

عنوان مثال در اوايل انتشار نشريه  Research Policyاغلب

ضمناً به بررسي تفاوتها و تشابهات مطالعات سه حوزه

مقاالت توسط شاغالن در صنعت نگارش يافته بودند در

مذكور پرداخته اند .مطالعه يادشده از منظر بررسي مطالعات

حالي كه امروز ،عكس اين مسئله را شاهد هستيم .در مورد

حوزه نوآوري در كنار حوزههاي نزديك آن (حوزه كارآفريني

معيار دوم (ايجاد موضوعاتي حول سؤاالت كليدي تحقيق)

و حوزه علم و فناوري) حائز اهميت است [.] 11

هم ما شاهد آنيم كه از دهه  ، 1581به تدريج موضوعاتي كه

در تحقيق ديگر فاگربرگ  ،تالش شده تا مباني دانشي حوزه

توسط  SPISدنبال مي شد اغلب مرتبط با اقتصاد تكاملي،

مطالعات نوآوري مورد بررسي قرار گيرند .تحليلهاي مقاله

نظامهاي نوآوري و نگاه منبعمحور به بنگاه بوده است .از

اخير از اين واقعيت بهره برده كه مباحث و نظريات معتبر اين

منظر معيار سوم (وجود يك جامعه علمي از محققان شامل

حوزه در راهنماها ذكر شده اند و روشي كه اين مطالعه در

گروه محققان پيشرو) در حال حاضر نسبتاً جامعه علمي قابل

پيش گرفته استفاده از مراجعي است كه در راهنماهاي اين

شناسايي از محققان اين حوزه وجود دارد .در مورد معيار

حوزه به آنها ارجاع شده است .در واقع اين فرض در نظر

چهارم (تخصصي شدن بيشتر حوزه تمركز تحقيق بر مسائل

گرفته شده كه نويسندگان اين راهنماها به مراجع اصلي مهم

نظري مشخص) نيز برداشت كلي نويسندگان اين است كه

اين حوزه و در نتيجه به مباني دانشي اصلي اين حوزه ارجاع

طي سالهاي اخير ،حجم بيشتري (نسبت به بيست تا سي

نموده اند .به منظور شناسايي اين مراجع ،در ابتدا اين محققان

سال گذشته ) از مقاالت منتشرشده را در نشرياتي مانند

مراجع اصلي و مهمي كه ميتوانستند متون اصلي  11را تشريح

Research

كنند -بيشتر شامل راهنماهاي اين حوزه بودهاند  -شناسايي

 Industrial & Corporate Changeو

حوزه ،مهمترين

 Policyداشتهايم كه با فرضياتي منتج از نظريات آغاز
ميشوند .اين واقعيات نشان از بلوغ در حال افزايش نظريات
اين حوزه دارد اگر چه هنوز تبديل به يك رشته علمي
11- Scholarly inspiration
11- Core Literature

14- Cornelius
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كرده اند .از ميان اين مراجع ،يازده راهنماي اصلي شناسايي و

طي بازه زماني مورد بررسي اين مقاله برابر  131مورد و

مراجع مورد استفاده در اين يازده راهنما كه شامل 21313

نگارششده توسط  211نويسنده بوده است .در تحقيق

مورد بوده جمع آوري و تحليل شده است .با استفاده از اين

مذكور ،نويسندگان به اين نتيجه رسيدهاند كه بيشترين

روش ،مشاركتهاي اصلي در متون اين حوزه شناسايي و در

مشاركت در توليد و انتشار مقاالت فصلنامه را نويسندگان مرد

ادامه ،محققان و محيطهاي تحقيقي اصلي آنها مورد بررسي

به ميزان  81درصد داشته اند .همچنين مطالعه آنها نشان

قرار گرفته است .از جمله تحليلهاي ديگري كه مقاله مذكور

ميدهد كه بيشترين نقش در توليد مقاالت را دانشگاهها به

به آن پرداخته  ،تحليل چگونگي استفاده از اين متون اصلي

خود اختصاص دادهاند كه در اين ميان هم دانشگاههاي تهران

توسط محققان رشتههاي ديگر بوده است .نهايتاً نيز بر اساس

بيشترين مقاالت را ارائه كرده اند .از منظر مرتبه علمي

اين اطالعات يك تحليل خوشه اي جهت استنتاج درباره

نويسندگان

درصد و

ساختار پايگاه دانشي حوزه نوآوري ارائه شده است [.]11

دانشآموختگان دكتري و كارشناسي ارشد به ترتيب برابر با 21

در زمينه مطالعات مربوط به جامعه علمي حوزه علم ،فناوري

و  18درصد جزء نويسندگان مقاالت بودهاند .بيشتر مقاالت

و نوآوري در ايران مطالعات اندكي صورت گرفته است .يكي

ارائهشده هم كاربردي ،از نوع پيماني و از نظر هدف ،توصيفي

از تحقيقات صورتگرفته براي شناخت برساخت اجتماعي

بودهاند .مسئله ديگري كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده

اين حوزه در ايران توسط قاضينوري و همكاران انجام شده

دستهبندي محتواهاي مقاالت به چاپ رسيده در اين نشريه

است .آنها در اين تحقيق با استفاده از تحليل مقاالت به چاپ

بوده و نتايج آن حاكي است كه سياستگذاري علم و فناوري

رسيده در فصلنامه سياست علم و فناوري تالش كردهاند

با  ،%18مديريت فناوري با  %8و تجاريسازي با  ،%1بيشترين

شناختي از رشد و توسعه اين فصلنامه و محتواهاي منتشرشده

موضوعات مقاله را به خود اختصاص دادهاند [.]11

در آن ارائه دهند .در واقع آنها از منظري به بررسي جامعه

در مقاله ديگري باز هم قاضينوري و همكاران سعي در

نويسندگان اين مقاالت پرداختهاند .تعداد كل مقاالت فصلنامه

بررسي فعاالن حوزه مديريت فناوري و ساير رشتههاي مشابه

نيز

اعضاء هيأتعلمي
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جدول  )5نتايج پيمايش فاگربرگ و ورسپيجن []4
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 :از آنجا كه در اينجا به نقل از منبع اصلي ،تنها مهم ترين موارد اشاره و موارد غيرمهم حذف شدهاند بنابراين جمع مقادير دو موضوع نخست كمتر از  111درصد ميباشد كه طبيعتاً سرجمع مقادير باقيمانده ،كل موارد غيرمهم
را شامل ميگردد.

بررسي برساخت اج تماعي تفكرات حوزه علمي مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري ايران

در راستاي بررسي اين برساخت اجتماعي است.

در شبكههاي اجتماعي نمودهاند .جامعه آماري اين تحقيق
شامل  11نفر از دانشجويان و فارغالتحصيالن مقاطع دكتري و
كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري و ساير رشتههاي مشابه

 - 9چارچوب پژوهش

در دانشگاههاي عالمه طباطبايي ،آزاد اسالمي ،صنعتي

همانگونه كه ذكر شد برساخت اجتماعي يك رشته علمي به

اميركبير ،تهران ،علم و صنعت ،يزد و مركز تحقيقات سياست

صورت لحظه اي شكل نميگيرد و فرآيند مشخصي را طي

علمي كشور بوده است .نويسندگان مقاله با روش توصيفي

مي كند .در اين فرآيند ابتدا محققان دو يا چند رشته علمي

پيمايشي سعي در تحليل نيازهاي كنشگران جامعه مديريت

يك موضوع مشترك كه تا حدودي خارج از رشتههاي علمي

فناوري ايران نمودهاند .نيازهايي كه هدف آن تشكيل يك

خودشان است را مورد مطالعه قرار مي دهند .مطالعات اوليه

شبكه اجتماع علمي بوده است .محققان به اين نتيجه رسيدند

به صورت مطالعاتي چندرشتهاي بوده كه در ادامه،

كه دستيابي به اطالعات مورد نياز و اطالع از وضعيت

پژوهشهاي يكپارچهشده و تحقيقات بينرشته اي را تشكيل

همكاران و دوستان خود از داليل اصلي عضويت در

مي دهند .پس از مدتي مجموعه تحقيقات انباشتشده،

شبكههاي اجتماعي بوده است [ .]14روشني و همكاران در

مستقلتر و منسجمتر گرديده و داراي كنفرانسها ،مجالت،

پژوهشي به تحليل شبكه همنويسندگي در ميان محققان

برنامههاي دكتري و دانشكدههاي خود ميشود [ .] 3از سوي

حوزههاي سياستگذاري و مديريت فناوري در ايران

ديگر نيز فاگربرگ ،شكلگيري اجتماع علمي را از طريق

پرداخته اند .آنها يك شبكه همنويسندگي را به اين صورت

بررسي ديدگاههاي افراد در زمينه مهمترين دانشگاهها،

تعريف نمودهاند" :يك شبكه همنويسندگي نگاشتي از

كنفرانسها ،شخصيتها ،آثار علمي (مقاالت و كتب) و

گرههاي مشترك يا ارتباطات ميان نويسندگان درون يك

نشريات حوز ه مطالعات فناوري و نوآوري بررسي كرده است.

اجتماع پژوهشي است .دو همنويسنده به يكديگر متصل

از اينرو محققان پژوهش حاضر با توجه به مطالعات فوق

هستند و چنين فرض ميشود كه اگر آنها قبالً با هم مقالهاي

براي بررسي برساخت اجتماعي مطالعات فناوري و نوآوري

نوشتهاند همچنان با يكديگر ارتباط علمي دارند" .هدف آنها ،

از پاسخ دهندگان درخواست كردند كه نظرات خود در مورد

آشكار نمودن الگوي همكاري ميان محققان در اين حوزه بوده

پنج بُعد اين حوزه كه به وسيله فاگربرگ مورد استفاده قرار

است .آنها با روش علمسنجي و با بررسي  171مقاله

گرفته را بيان نمايند [4و .] 11اين امر از يك طرف انسجام

نويسندگان ايراني در  17نشريه مرتبط با اين حوزه ،اين هدف

مفهومي پرسشنامه و برساخت اجتماعي آن را ميرساند و از

را پي جويي نموده و نشان دادند كه ارتباط ميان اين

طرف ديگر و مهمتر از آن ،مبنايي را براي مقايسه يافتههاي

نويسندگان اندك و ضعيف بوده و اين نويسندگان در

درون كشور با جامعه بينالمللي فراهم ميآورد .البته در

گروههاي كوچك به تحقيقات پرداختهاند [.]12

پژوهش حاضر با توجه به اينكه حوزه مطالعات فناوري و

با مقايسه بررسيهاي صورتگرفته در داخل و بررسي

نوآوري يك حوزه بينرشته اي است از منتخبين خواسته شد

برساخت اجتماعي اين حوزه به وسيله مطالعات فاگربرگ و

كه عالوه بر ابعاد پنجگانه فوق ،نظر خود را در مورد مهمترين

همكاران ،مشخص ميشو د كه برساخت اجتماعي اين حوزه

رشتههاي مرتبط با اين حوزه نيز بيان كنند .شكل  1چارچوب

(به معناي نگرش افراد اصلي به جريانهاي دانشي و علمي

كلي پژوهش حاض ر را نشان ميدهد.

آن) هنوز به طور دقيق بررسي نشده است .اين مقاله ،كوششي
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دانشگاه

دانشمندان

كنفرانس
اجتماع علمي

آثار علمي

نشريه

شكل  )5چارچوب مفهومي پژوهش

4
توزيع پرسشنامه به صورت آنالين ،ابتدا از طريق افزونه

 -روش تحقيق

17

سايت گوگل ،پرسشنامه طراحي و لينك آن

پژوهش حاضر از نوع توصيفي -مقطعي و تلفيقي از

گوگل داك

رويكردهاي كيفي و كمّ ي هست و به لحاظ قلمرو زماني در

براي اعضاء جامعه آماري ارسال گرديد .همچنين پرسشنامه

بازه زماني پائيز و زمستان  1354انجام شده است .براي

براي طيف ديگري كه نويسندگان مقاله نبودند نيز ارسال

استخراج چارچوب مفهومي ،همانگونه كه توضيح داده شد از

گرديد اما به دليل عدم دريافت پاسخ كافي از آنان ،امكان

مطالعات كتابخانهاي و مستندات مربوطه استفاده شده است.

مقايسه نويسندگان مقاالت نشريات علمي -پژوهشي و

ابزارهاي پيمايش هم مصاحبه و پرسشنامه بودهاند .پرسشنامه

غيرنويسندگان فراهم نگرديد .لذا در اين تحقيق صرفاً آراء

تحقيق حاضر از نوع باز و مشتمل بر  1سؤال اساسي و

نويسندگان اول مقاالت فصلنامههاي علمي -پژوهشي انجمن

تنظيم شده بر اساس چارچوب مفهومي تحقيق بوده است .از

مورد تحليل قرار گرفته است .براي اطمينان ،يكي از سؤاالت

پاسخ دهندگان درخواست شد كه براي هر سؤال به حداقل دو

جمعيتشناختي مجدداً از پاسخ دهندگان ميپرسيد كه آيا در

و حداكثر چهار گزينه مهم  ،بدون بيان اولويت آنها اشاره

يكي از شمارههاي سه فصلنامه متعلق به انجمن ،مقالهاي

نمايند .همچنين در بخش آخر پرسشنامه 5 ،سؤال

چاپ كردهايد يا خير.

جمعيتشناختي مطرح شده است .جامعه آماري تحقيق شامل

در ميان دادههاي استخراجشده از سه مجله مذكور طي دوره

نويسندگان اول مقاالت سه فصلنامه سياست علم و فناوري ،

شروع به فعاليتشان تا به امروز  ،ايميل  134نفر استخراج و

مديريت نوآوري و مديريت توسعه فناوري است .از مصاحبه

براي آنها پرسشنامه ارسال گرديد .در اين م يان 28 ،ايميل

نيز براي تأييد نتايج تحليلي تحقيق استفاده گرديده است.

برگشت خورد و مشخص گرديد كه ايميل پرسشنامه براي

پرسشنامه در ابتدا به صورت كاغذي در پنجمين كنفرانس

 111نفر ارسال گرديده است .با استفاده از فرمول كوكران و

بينالملل ي مديريت فناوري توزيع شد اما به دليل عدم ارجاع

با خطايي در سطح  1درصد  ،ن يازمند  83پرسشنامه تكميلشده

پاسخهاي كافي و همچنين مخلوط بودن طيف پاسخ دهندگان

بوديم .اما از ميان اين  111نفر و با ارسال چندباره ايميل ،در

(نويسندگان اول مقاالت در فصلنامههاي اصلي انجمن

نهايت  11نفر به پرسشنامه پاسخ دادند .طبق همان فرمول

مديريت فناوري و اشخاصي كه نويسنده مقاله نبوده اند)،

براي يك جامعه  111نفره با ضريب خطاي  8درصد 12 ،

پرسشنامه مجدداً با اصالحاتي و اين بار از طريق ايميل توزيع

نمونه (پرسشنامه) كفايت ميكند.

گرديد .ايميل نويسندگان اصلي مقاالت از آدرس ايميلي كه

در مرحله بعد تحليلهاي اوليهاي روي نتايج اين پرسشنامهها

در مقاالت خود به نشريات داده بودند اخذ گرديد .براي
17- Google doc
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صورت گرفت و براي اعتبارسنجي تحليلها  ،مجدداً با  4نفر

استفاده گرديده است.

ديگر از خبرگان اين حوزه مصاحبه گرديد 2 :نفر از پيشگامان

 5- 1اطالعات پاسخدهندگان

شكلدهي اين حوزه و  2نفر هم از افراد باسابقه اين حوزه كه

توزيع مدارك تحصيلي پاسخ دهندگان ،در جدول  2و تعلق يا

اكنون عضو هيأتمديره انجمن مديريت فناوري هستند.

عدم تعلق آنها به مجموعه اعضاء هيأتعلمي دانشگاهها در
جدول  3درج شده است.

 - 1تجزيه و تحليل دادهها

يكي از متغيرهاي مهم در بررسي وضعيت جامعه مديريت و

در اين بخش ،ابتدا اطالعات كلي مرتبط با پاسخ دهندگان ارائه

سياست گذاري فناوري و نوآوري ،رشته تحصيلي اين افراد

و سپس آمارهاي توصيفي مربوط به سؤاالت پرسشنامه ذكر

است .در جدول  4توزيع رشتههاي تحصيلي پاسخگويان

شده كه نتايج با يافتههاي مقاالت فاگربرگ [4و ] 11مقايسه

مشخص شده كه تنوع رشتههاي تحصيلي پاسخ دهندگان ،

شده اند .در نهايت هم دادهها بر اساس متغيرهاي كلي از قبيل

نشانگر وجود تنوع و بين بخشي بودن نويسندگان و

وضعيت هيأتعلمي ،مدرك تحصيلي و غيره تحليل شدهاند.

پاسخ دهندگان است.

براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزارهاي  Spssو Excel
جدول  )2مدرك تحصيلي پاسخدهندگان
مدرك تحصيلي

تعداد

ميزان ()%

كارشناسيارشد

28

41 /7

دكتري

25

48 /3

نامشخص

3

1 /1

جدول  )9تعلق پاسخدهندگان به مجموعه
اعضاء هيأتعلمي
عضو هيأتعلمي

تعداد

ميزان ()%

بلي

15

31 /7

خير

37

11 /7

نامشخص

4

1 /1

جدول  )4رشته تحصيلي پاسخگويان
رشته تحصيلي

تعداد

ميزان ()%

اقتصاد

2

3 /3

جامعهشناسي

2

3 /3

سنجش و اندازهگيري يا روانسنجي

1

1 /7

سياستگذاري علم و فناوري

1

11 /1

علوم سياسي و اقتصاد سياسي بينالملل

1

1 /7

كارآفريني

1

1 /7

كشاورزي

1

1 /7

مديريت اجرايي

1

8 /3

مديريت صنعتي

2

3 /3

مديريت فناوري

11

18 /3

مديريت فناوري اطالعات

2

3 /3
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مهندسي صنايع

4

1 /7

نامشخص

22

31 /7

 2- 1دانشگاهها و مؤسسات

دانشگاه ساسكس با اختالف بااليي به عنوان مؤثرترين

از پاسخ دهندگان درخواست شد دانشگاهها و مؤسسات داراي

دانشگاه در اين حوزه شناخته شده و دانشگاههاي هاروارد و

بيشترين نقش در توليد مقاالت يا كتب با تأثير باال در حوزه

 MITدر رتبه بعدي قرار گرفته اند .نتايج به دست آمده حاكي

مطالعات فناوري و نوآوري را نام ببرند .بر اساس نتايج

است كه چهار دانشگاه برتر از نظر پاسخ دهندگان ،مشابه

حاصله ،سه دانشگاه با اختالف قابل توجهي نسبت به ديگر

مطالعه فاگربرگ [ ] 11است و تنها به لحاظ جايگاه با هم

دانشگاهها در رتبههاي اول تا سوم قرار گرف تند كه در اين ميان

تفاوت دارند (جدول .)1

جدول  )1دانشگاهها و مؤسسات داراي بيشترين نقش در
حوزه از نظر جامعه علمي
رتبه در

تعداد

مقبوليت

آراء

()%
11 /7

2
4

رتبه

دانشگاه

1

ساسكس

31

MIT

18

31 /1

هاروارد

18

31 /1

1

3

استنفورد

8

13 /3

3

4

كمبريج

1

8 /3

*

1

آلبورگ

4

1 /7

11

1

آكسفورد

3

1 /1

*

7

OECD

3

1 /1

*

2

فاگربرگ
]51[ 2152

*  :خارج از ليست ده دانشگاه برتر حوزه مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري
در رتبهبندي فاگربرگ

در زيرگروه پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي ،مهمترين

(اعم از مقاله يا كتاب) حوزه مطالعات فناوري و نوآوري را

دانشگاههاي اين حوزه به ترتيب عبارتند از :ساسكس (11

نام ببرند .از نظر آنان  ،چهار اثر مهم جهاني حوزه مديريت و

رأي) 1( MIT ،رأي) و استنفورد و هاروارد (هر كدام 4

سياستگذاري فناوري و نوآوري به ترتيب عبارتند از:

رأي) .از نظر پاسخ دهندگاني كه عضو هيأتعلمي نبوده اند اما

 - 1فاگربرگ  )2114( ،با عنوان راهنما (هندبوك) نوآوري ؛

مهمترين دانشگاههاي اين حوزه به ترتيب عبارتند از:

 - 2طارق خليل  )1555( ،با عنوان مديريت فناوري؛

ساسكس ( 15رأي) ،هاروارد ( 14رأي) 13( MIT ،رأي) و

 - 3جو تيد  )1557( ،با عنوان مديريت نوآوري؛

استنفورد ( 4رأي) .تفاوت اصلي اين يافتهها با مطالعه

 - 4مقاالت رابرت فال  )2112( ،با عنوان رهنگاشت.

فاگربرگ در جايگاه باالتر دانشگاه ساسكس است كه اين

چهار اثر مذكور با اختالف بااليي نسبت به ديگر آثار به عنوان

مسئله بنا به نظر برخي خبرگان ،احتماالً ناشي از وجود

مهمترين آثار علمي اين حوزه معرفي شدهاند (جدول  )1اما

فارغالتحصيالن ي از دانشگاه ساسكس و شناخته بودن آن

چهار اثر مذكور در ميان بيست اثر مشهور اين حوزه كه بر

دانشگاه به دليل برگزاري دورههاي مشترك دكتري است.

اساس ميزان ارجاعات توسط فاگربرگ و همكاران []4

 9- 1مهم ترين آثار علمي (مقاالت و كتب)

شناسايي شده اند جايي ندارند.

در اين سؤال از پاسخ دهندگان خواسته شد كه مهمترين آثار
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به نظر ميرسد پاسخ دهندگان در پاسخ به اين سؤال  ،عمدتاً

ترتيب عبارتند از:

منابعي را كه خود مطالعه كرده اند به عنوان منابع مهم بيان

 .1نلسون ) 1553( ،با عنوان سيستم نوآوري ملي :تحليل

كرده اند .از آنجا كه رشته مديريت فناوري نسبت به رشته

تطبيقي؛  4رأي

سياستگذاري علم و فناوري در ايران سابقه طوالنيتري دارد

 .2فاگربرگ  )2114( ،با عنوان راهنما (هندبوك) نوآوري؛

بنابراين برخي كتابهاي مهم اين حوزه ترجمه شدهاند (از

 4رأي

جمله كتابهاي مديريت فناوري طارق خليل ،مديريت

 .3جو تيد  )1557( ،با عنوان مديريت نوآوري؛  3رأي

نوآوري تيد و مقاالت رابرت فال) و همين مسئله باعث شده

مهمترين اثر حوزه از نظر اعضاء هيأتعلمي (نلسون) ،در

كه جامعه علم و فناوري كشور اين كتابها را مطالعه و

ليست مطالعه فاگربرگ و همكاران [ ] 4قرار دارد ولي بقيه آثار

طبيعتاً تصور هم نمايند كه اين آثار مهمترين كتابهاي حوزه

در اين ليست مشاهده نمي شود .نكته جالب ديگر هم تنوع

مطالعات فناوري و نوآوري هستند .در مجموع ميتوان گفت

بسيار زياد پاسخها است به طوري كه كتاب نلسون و هندبوك

كه جامعه علمي در ايران آشنايي زيادي با كتابهاي پايه و

فاگربرگ حداكثر  4رأي كسب نموده اند .نظرات اعضاء

اصلي اين حوزه كه در مقاله فاگربرگ [ ]4شناسايي شدهاند

هيأت علمي با خروجي مطالعه فاگربرگ تفاوت زيادي دارد و

ندارد .با ارائه اين نتايج به برخي خبرگان اصلي اين حوزه،

از نظر آنها آثار شومپيتر و برخي آثار فريمن و نلسون جزء

اين جمعبندي مورد پذيرش قرار گرفت كه به طور طبيعي

آثار مهم اين حوزه محسوب نشدند و لذا همگرايي فكري در

پايهها ي نظري اين حوزه در جهان مبتني بر نظريات اقتصاد

مورد كارهاي اصلي اين حوزه به چشم نمي خورد.

نئوشومپيتري است اما در ايران نگاه غالب ،عمدتاً نگاه از

افرادي از پاسخ دهندگان كه عضو هيأتعلمي نبوده اند به

زاويه مديريت و تا حدي هم فني -مهندسي است بنابراين

ترتيب كتاب مديريت نوآوري تيد ،مديريت فناوري طارق

كتابهاي نظري و مبنايي و اقتصادي كمتر مورد توجه قرار

خليل و مقاالت ره نگاشت رابرت فال را به عنوان مهمترين

گرفته اند.

آثار اين حوزه معرفي كرده اند كه حاكي از تفاوت گسترده آن

از نظر پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي ،مهمترين آثار به

با خروجيهاي معرفيشده به وسيله فاگربرگ [ ] 4است.

جدول  )6مهم ترين آثار (مقاالت يا كتب) حوزه از نظر جامعه علمي كشور
تعداد

مقبوليت

رتبه در

آراء

()%

فاگربرگ 2113

21 /7

*
*

رتبه

اثر

1

Fagerberg, J., … (2114). Handbook of Innovation

13

2

Khalil, T. (1555). Management of Technology

11

18 /3

3

)Tidd, J., … (1557). Managing innovation (Vol. 3

11

18 /3

*

4

Phaal, R., ... (2112). Technology roadmapping

8

13 /3

*

1

11 /1

*

1

11 /1

5

7

Theory of Innovation and Interactive Learning.

1

8 /3

8

8

Nelson, (1553). National Innovation Systems: A Comparative Analysis

1

8 /3

3

4

1 /7

11

and Profiting from Technology
Freeman. (1557). The economics of industrial innovation

3

1 /1

*

3

1 /1

1

12

Schumpeter. (1542). Capitalism, Socialism and Democracy

3

1 /1

4

13

Malerba, (2112). Sectoral
Systems Of Innovation And Production
05

3

1 /1

*

1
1

Freeman, C. (1587). Technology Policy andEconomic Performance:
Lessonsfrom Japan
Nelson & Winter, (1582). An Evolutionary Theory of Economic Change
Lundvall, B. Ä. (1552). National Systems of Innovation – Towards a

5
11
11

Teece, (1581). Profiting from technological innovation: Implications for
integration, collaboration, licensing and public policy
Chesbrough, (2113). Open Innovation: The New Imperative for Creating
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انتخاب آثار فوق به عنوان مهمترين آثار حوزه توسط

مهمترين شخصيتهاي اين حوزه از ديدگاه افراد عضو

پاسخگويان غيرهيأتعلمي ،احتماالً ناشي از سه دليل است:

هيأتعلمي به ترتيب عبارتند از :فريمن ( 8رأي) ،نلسون (7

اول ،تأكيد بسيار زياد اساتيد حوزه به مطالعه كتابهاي مورد

رأي) ،الندوال ( 1رأي) و شومپيتر ( 4رأي) و از نظر سايرين

نظر ؛ دوم ،ضعف مهارت زبان انگليسي در بين اين افراد و در

نيز مهمترين افراد اين حوزه به ترتيب فريمن ( 15رأي)،

نتيجه روي آوردن به مطالعه آثاري كه به فارسي ترجمه

نلسون ( 11رأي) ،الندوال ( 11رأي) و شومپيتر ( 5رأي)

شدهاند و سوم ،كماهميت بودن مسئله پژوهش در برابر

هستند.

آموزش در اين حوزه كه نياز به خواندن مباني فكري اصلي را

ب جز تفاوت موجود در جايگاه شومپيتر ،جامعه علمي درون

بسيار كم ميكند.

كشور آشنايي خوبي با چهار چهره اصلي تأثيرگذار اين حوزه

 4- 1مهم ترين شخصيتها

دارند اما وراي اين چهار چهره اصلي ،با ساير شخصيتهاي

در سومين سؤال پرسشنامه از منتخبين درخواست شد كه

تأثيرگذار فكري آشنايي قابل توجه ي وجود ندارد كه اين عدم

مهمترين شخصيتهاي جهاني اين حوزه با بيشترين

آشنايي در ميان اعضاء هيأتعلمي و غيرهيأتعلمي مشابه

تأثي رگذاري در شكلگيري آن را نام ببرند .چهار نفر اول

است.

ليست  ،مشابه مطالعه فاگربرگ [ ] 4هستند با اين تفاوت كه

 1- 1مهم ترين كنفرانسهاي علمي

جايگاه افراد در اين دو پژوهش متفاوت است .اما هشت

در خصوص كنفرانسهاي مهم اين حوزه ،پاسخها در جدول

شخصيت مهم بعدي اين حوزه (رتبههاي  1تا  ،)12هيچكدام

 8آورده شده است.

در ليست مطالعه فاگربرگ قرار نداشتهاند (جدول  .)7در اين

جدول  )8مهمترين كنفرانسهاي علمي حوزه

بخش نيز همانند سؤال مربوط به آثار مهم ،بيشتر

از نظر جامعه داخلي

شخصيتهاي مهم ،افراد فعال در حوزه مديريت فناوري از

تعداد

مقبوليت

رتبه در

آراء

()%

فاگربرگ 2113

41 /7

*
*

رتبه

كنفرانس

جدول  )7مهمترين شخصيتهاي تأثيرگذار در شكلگيري حوزه

1

گلوبليكس

21

2

ياموت

24

41 /1

از نظر جامعه علمي كشور

3

پيكمت

13

21 /7

*

تعداد

مقبوليت

رتبه در

4

درويد

7

11 /7

2

آراء

()%

فاگربرگ 2113

1

آيراموت

7

11 /7

*

41 /1

3

1

يوروموت

1

8 /3

*

2

7

ايسپيم

4

1 /7

*

آن جمله طارق خليل و رابرت فال هستند.

رتبه

فرد

1

فريمن

27

2

نلسون

23

38 /3

3

الندوال

21

31 /1

4

4

شومپيتر

13

21 /7

1

در مقاله فاگربرگ و همكاران [ ] 4مهمترين كنفرانسهاي

1

طارق خليل

5

11 /1

*

1

فاگربرگ

8

13 /3

علمي

*

7

فال

7

11 /7

*

8

چسبرو

7

11 /7

*

5

ادكوئيست

1

11 /1

*

11

تيد

4

1 /7

*

11

تيس

4

1 /7

*

12

كريستين

3

1 /1

*

به ترتيب عبارتند از :جامعه بين المللي شومپيتر  ،18درويد ،15
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انجمن اروپايي براي تحقيق در اقتصادهاي صنعتي  21و آكادمي

 6- 1مهم ترين نشريات علمي

مديريت  .21همانطور كه مشاهده ميشود تنها كنفرانس درويد

در مورد مهمترين نشريات علمي از نظر فاگربرگ [ ] 4پنج

بين نتايج پژوهش حاضر و پژوهش فاگربرگ و همكاران []4

نشريه برتر عبارتند از:

مشترك است .شايان ذكر است كه از نظر فعاالن اين حوزه

1) Research Policy

كنفرانسهاي حوزه مديريت فناوري از جمله ياموت ،22

2) Industrial and Corporate Change

يوروموت  23و آيراموت (كنفرانس بين المللي مديريت فناوري

3) Journal of Evolutionary Economics

ايران)  24نيز به عنوان كنفرانسهاي مهم حوزه شناخته شدهاند.

4) Economics of Innovation and New

البته مطرح شدن آيراموت به عنوان يكي از كنفرانسهاي مهم،

Technology
1) Structural Change and Economic Dynamics

شايد ناشي از عدم درك درست پاسخ دهندگان از منظور اين
سؤال بوده است.

نتايج حاكي از آن است كه تنها  Research Policyو

در اين سؤال عدم آشنايي پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي با

 Industrial and Corporate Changeاز مجموعه

كنفرانسهاي مهم اين حوزه كامالً آشكار است .از نظر

نشريات مهم در ديدگاه جامعه علمي داخلي با فهرست

پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي ،مهمترين كنفرانسها به

فاگربرگ مشترك بوده و بقيه نشريات مطرحشده توسط

( 8رأي)،

جامعه داخلي جزء نشريات برتر مطرحشده در مطالعه

ترتيب عبارتند از :ياموت ( 5رأي) ،گلوبليكس
درويد ( 3رأي) و پيكمت

21

21

فاگربرگ و همكاران نيست (جدول .)5

( 3رأي) كه در اين ميان تنها

كنفرانس درويد با خروجيهاي مطالعه فاگربرگ و همكاران

جدول  )3مهم ترين نشريات حوزه از نظر جامعه داخلي

[ ] 4مشترك است .از نظر پاسخ دهندگاني كه عضو هيأتعلمي
نيستند مهمترين كنفرانسها به ترتيب عبارتند از :گلوبليكس
( 17رأي) ،ياموت ( 14رأي) ،پيكمت ( 11رأي) و درويد (4
رأي).
يافتههاي اين بخش به روشن ي نشانگر ارتباط ضعيف جامعه
علمي داخل با جوامع ب ينالمللي است بهگونهاي كه شناخت
بسيار كمي از مهمترين جوامع و رويدادهاي بينالمللي وجود
بينالملل ي و حتي حضور ايشان در ايران برروي شناختهتر

تأثير قابل توجهي داشته است.
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شدن كنفرانسهاي ياموت و پيكمت (كه خود ايشان از
بنيانگذاران و افراد اصلي اين رويدادهاي بينالمللي است)

تعداد

مقبوليت

نشريه

دارد .شناخته شده بودن طارق خليل به عنوان يك چهره

رتبه در

33 /3

11 /1

فاگربرگ
2113
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*

)18- International Schumpeter Society (ISS
15- DRUID

از نظر پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي ،مهمترين نشريات اين

21- European Association for Research in IndustrialEconomics

حوزه ترتيب عبارتند از 13( Research Policy :رأي) و

)(EARIE
)21- Academy of Management (AOM

 5( Technovationرأي)؛ بقيه نشريات مطرحشده داراي

22- IAMOT

رأي بسيار پائيني هستند .در اين ميان نشريه Research

23- EUROMOT
24- IRAOT

 Policyبا خروجي مقاله فاگربرگ و همكاران [ ] 4مشترك

21- Globelics

اما بقيه نشريات مطرحشده توسط پاسخ دهندگان عضو

21- PICMET
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هيأتعلمي ،جزء نشريات حوزه مديريت فناوري هستند كه

به ترتيب عبارتند از :مديريت ( 12رأي) ،اقتصاد ( 11رأي) و

بر اساس مقاله فارگربرگ و همكاران جزء نشريات مهم اين

جامعهشناسي ( 7رأي) ،بقيه رشتهها تقريباً داراي فراواني

حوزه محسوب نميشوند .مهمترين نشريات اين حوزه از

مشابهي بودند .ازنظرپاسخ دهندگان غيرهيأتعلمي نيز

ديدگاه افراد غيرهيأتعلمي به ترتيب عبارتند ازResearch :

مرتبطترين رشتهها به ترتيب عبارتند از :مديريت ( 24رأي) ،

 25( Policyرأي) 24( Technovation ،رأي) و

اقتصاد ( 21رأي) و جامعهشناسي ( 11رأي).

Technology Forecasting and Social Change
( 11رأي) كه با پاسخهاي اعضاء هيأتعلمي مشابه است .اين

 - 6نتيجهگيري

مسئله نيز عمدتاً ناشي از عدم انتشار مقاالت در مجالت

با گذشت تقريباً  11سال از راه اندازي اولين رشته دانشگاهي

خارجي و عدم ارتباط با آنها و حتي بينيازي از خواندن و

در حوزه فناوري و نوآوري ،انتشار سه فصلنامه علمي -

دنبال كردن مقاالتشان بوده است .نشريه & Industrial

تخصصي (فصلنامه سياست علم و فناوري از  ، 1387مديريت

 Corporate Changeاز نظر افراد غيرهيأتعلمي در رتبه

توسعه فناوري از  1352و مديريت نوآوري از  )1351در

چهارم بوده كه رتبه آن در مطالعه فاگربرگ دو است.

حوزه فناوري و نوآوري و سالها فعاليتهاي گسترده محققان

 7- 1رشتههاي مرتبط

اين حوزه در كشور نظير برگزاري كنفرانس بين المللي

در اين تحقيق عالوه بر سؤاالت مطرحشده در مطالعه

مديريت فناوري ،بيراه نيست كه انتظار داشته باشيم جامعه

فاگربرگ و همكاران [ ] 4از فعاالن حوزه سياستگذاري علم

علمي اين حوزه با پايههاي شكل دهنده اجتماع علمي آن در

و فناوري درخواست شد كه نظر خود در مورد اينكه كدام

سطح جهان آشنا باشند .از اينرو مقاله حاضر به بررسي

رشته ها بيشترين ارتباط را با اين حوزه دارند بيان كنند .بر

ديدگاه

اساس نتايج ارائهشده در جدول  11به ترتيب رشتههاي

جامعه علمي

حوزه مطالعات مديريت و

سياستگذاري فناوري و نوآوري (نويسندگان اول مقاالت سه

مديريت ،اقتصاد و جامعه شناسي بيشترين ارتباط را با حوزه

نشريه فوق الذكر) پرداخته است .در اين راستا ،نتايج پژوهش

مطالعات فناوري و نوآوري دارند .البته در مقاله فاگربرگ و

با نتايج يكي از مهمترين آثار مطرح در زمينه شكلگيري

همكاران [ ] 4رشتههاي مرتبط در بين خوشههاي مختلف

اجتماع علمي حوزه مطالعات فناوري و نوآوري يعني مقاله

مطرح شده اند كه عبارتند از :اقتصاد ،مهندسي ،مديريت،

فاگربرگ [ ] 4مقايسه گرديد .نتايج تحليلها حاكي از آن است

جامعه شناسي و جغرافيا .فاگربرگ اين رشتهها را مهم ميداند

كه وضعيت جامعه علم و فناوري كشور در زمينه ميزان

ولي پرسشي از اهميت آنها از مخاطبان خود نميكند.

آشنايي با نامهاي مهم از قبيل افراد و دانشگاهها تا حد زيادي

هيچكدام از پاسخ دهندگان به رشته جغرافيا اشاره نكرده اند اما

مشابه ديدگاه جهاني در اين حوزه است .البته اين ميزان

برخي پاسخ دهندگان به رشتههاي علوم پايه اي مانند رياضي و

آشنايي در حد چند نفر اول بوده و معموالً از رتبه  1به بعد،

فيزيك اشاره داشتهاند.

آشنايي داخلي با نظرات بينالملل ي همگرا نيست .اما در زمينه

جدول  )51رشته هاي مرتبط با حوزه از نظر جامعه داخلي
تعداد

مقبوليت

آراء

()%
11 /7

ميزان آشنايي با موضوعات محتوايي از قبيل آثار ،نشريات و
كنفرانسهاي مهم ،تفاوت زيادي با ديدگاههاي جهاني

رتبه

رشته تحصيلي

1

مديريت

37

2

اقتصاد

32

13 /3

3

جامعهشناسي

18

31 /1

4

مهندسي

5

11 /1

ندارند.

1

فلسفه علم

8

13 /3

از نظر تفاوت ميان اعضاء هيأتعلمي و افراد غيرهيأتعلمي،

1

سياستگذاري علم و فناوري

8

13 /3

تنها تفاوت آشكار مربوط به ليست كتابها و مقاالت اصلي

مشاهده مي شود .شدت اين تفاوت ديدگاه تا حدي است كه
هيچكدام از  1اثر مهم مطرح از ديدگاه جامعه علمي كشور در
بين  21اثر مهم شناسايي شده در مقاله فاگربرگ [ ] 4جاي

است كه براي اعضاء هيأتعلمي ،كتاب نظام نوآوري نلسون

از نظر پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي ،مرتبطترين رشتهها
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يك منبع اصلي محسوب شده و در كنار آن راهنماي نوآوري

داشته و بنابراين ميتوان گفت كه اعضاء هيأتعلمي با منابع

فاگربرگ و مديريت نوآوري جو تيد قرار دارد .اما براي

مهم اين حوزه آشناترند اگرچه در انتقال آنها به دانشجويان

دانشجويان ،كتاب نظام نوآوري نلسون اهميت كمتري دارد و

هنوز گسست وجود دارد .ساير داليل اما كماكان نقش

به جاي آن ،كتاب مديريت فناوري طارق خليل قرار گرفته

پُررنگي بازي ميكنند.

است.

از اينرو  ،جامعه علمي حوزه مديريت و سياستگذاري

علي رغم وجود همگرايي ذكرشده در باال ميان نظرات جوامع

فناوري و نوآوري هنوز آشنايي كمي با مباني فكري اين حوزه

داخلي و بينالملل ي در ارتباط با افراد و مؤسسات  ،يك

در دنيا دارد و بنابراين تا حركت به سمت يك اجتماع علمي

واگرايي و تنوع گسترده ميان داخل و خارج مشاهده ميشود

(كه هم با دنيا تعامل داشته باشد و هم مباني فكري و مسائل

و تنها استثناء در اين خصوص ،وفاق نزديك برروي مجله

خود را داشته باشد) فاصله دارد .در مجموع ميتوان گفت كه

 Research Policyبوده كه براي همگان شناختهشده و

هنوز اجتماع عملي حوزه مطالعات فناوري و نوآوري در

معروف بوده است .اين بدان معني است كه نظرات جامعه

ايران به خوبي شكل نگرفته و از منظر ساخت اجتماعي يك

علمي در اين حوزههاي محتوايي ،شكل نيافته و متنوع باقي

رشته علمي (طبق موارد اشارهشده در مقاله مارتين و همكاران

مانده و تبعاً با روند جهاني فاصله دارد .اين عدم نزديكي با

[ )]17فاقد برخي ويژگيهاي كليدي است:

مبناي اصلي حوزه ميتواند ناشي از چند دليل باشد كه در

الف  -بلوغ حوزه به حدي نرسيده كه محققان حوزه ،توانايي

مصاحبه با پيشگامان و فعاالن آن ( 4نفر انتخابي از ميان آنها)

تأثي رگذاري بر موضوعات تحقيقاتي در حوزههاي ديگر را

نيز مطرح و مورد تأييد قرار گرفت:

داشته باشند .البته در سالهاي اخير فعاليتهايي صورت

 ) 1آشنايي كم بخش قابل توجهي از اعضاء حوزه علمي

گرفته ولي با اين وجود هنوز در مراحل ابتدايي خود است؛

مديريت و سياستگذاري فناوري و نوآوري با منابع اصلي ؛

ب  -جامعه علم و فناوري كشور از محققان پيشرو در اين

 )2ضعف مهارت انگليسي كه باعث شده صرفاً منابع

زمينه كه توانايي ارائه نظريات جديد در حوزه مربوطه را

ترجمهشده به فارسي  ،مطالعه شوند و با منابع مهمي كه

داشته باشند محروم است؛

ترجمه فارسي آنها موجود نيست آشنايياي حاصل نگردد ؛

ج  -بررسي مقاالت حاكي از آن است كه مطالعات

 ) 3ثقيل بودن متون اصلي و نظري كه ترجمه فارسي آنها را

صورت گرفته در اين حوزه از انسجام الزم برخوردار نبوده و

نيز با مشكل مواجه كرده است ؛

مطالعات بر محورهاي خاصي م تمركز نيستند [.]12

 ) 4عدم دسترسي به برخي از منابع مهم ن ظري كه فايلهاي

در اين راستا ،پيشنهادات زير براي همتراز شدن سطح

الكترونيكي آنها موجود نيستند ؛

شناخت دروني با شناخت بينالملل ي ،راهگشا به نظر

 ) 1مشاركت ضعيف در رويدادها و كنفرانسهاي بينالمللي ؛

ميرسند:

 )1كمرنگ بودن نياز به تحقيق و پُررنگ بودن روند

اول ) جدي گرفتن تغيير برنامههاي درسي اين رشته توسط

مدركگرايي و نمرهگرايي

دانشگاهها و انجمن مديريت فناوري و بهروز نمودن محتوا و

 )7پيشگامان شكل دهي اين حوزه عمدتاً از رشتههاي مهندسي

مراجع دروس

بوده اند و سايه افكندن نيازهاي كاربردي فراوان براي انتقال

دوم ) اهتمام بيشتر به ترجمه و چاپ كتب دسته اول

فناوري و ارتقاء آن در كشور بر عمق نظري و به تبع آن

بين المللي

شكل گيري پديده وابستگي به مسير و بازخورد مثبت  ،عوامل

سوم ) اهتمام بيشتر به برقراري ارتباطات بين المللي و دعوت

مهم و تأثيرگذاري هستند .با اين وجود اما به استناد بررسي

از اساتيد مطرح اين حوزه

جداگانه نظرات پاسخ دهندگان عضو هيأتعلمي  ،ميتوان

چهارم ) ايجاد تسهيالتي براي اساتيد و دانشجويان دكتري در

گفت كه دليل اول كمي كمرنگتر ميشود چرا كه نظرات اين

جهت ارتباط بيشتر با كنفرانسها و مجامع بين المللي دنيا

دسته از پاسخ دهندگان تفاوت كمتري با ديدگاههاي جهاني

در گامهاي ب عدي نياز است كه اين جامعه ،مسائل و خطوط
55
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[5] Cole, S. (1583). The hierarchy of the sciences?

 تعريف مجموعه اي از،  در اين گام.فكري خود را پيدا كند

American Journal of Sociology, 111-135.

برنامهها ي تحقيقاتي كه در عين وصل بودن به نيازها و

[11] Cornelius, B., Landström, H., & Persson, O.

مشكالت كشور از سرچشمههاي فكري بينالمللي نيز تغذيه

(2111). Entrepreneurial studies: The dynamic research

 همچنين جديتر.كنند ميتواند سرلوحه فعاليتها قرار گيرد

front of a developing social science. Entrepreneurship
Theory and Practice, 31(3), 371-358. Cited in: Martin,

 درگير شدن در، همايشها،كردن نشستهاي داخلي

B. R. (2112). The evolution of science policy and

پروژههاي بينالملل ي و نظاير آن ميتواند مكمل اين حركت

innovation studies. Research Policy, 41(7), 1215-1235.

.باشد

[11] Sismondo, S. (2111). An introduction to science
and technology studies (Vol. 1). Chichester: WileyBlackwell.
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Abstract

It is about 11 years since the filed of technology and innovation management is established in Iran
and following that, the field of technology and innovation policy is started from a decade ago. In
both levels of M.S. and Ph.D., the courses and programmes have been started focusing in
universities located within Tehran, mainly in faculties of Management or Economics. The aim of
this paper is to explore the social contruction of these fileds to explore the thinking and viewpoints
of their active people. We defined them as the main author of the papers in three main Persian
journals, i.e. science and technology policy quarterly, management of technology development and
management of innovation. We developed a conceptual framework for this purpose and data
gathering has been conducted through online questionares. The analysis of data reveals that there is
a convergence between the local community and international community in terms of knowing the
context such as prominent figures and schools, while there is large gap in areas have more to do
with content and concepts.
Keywords: Management Of Innovation And Technology, Innovation And Technology Policy, Social
Construction
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