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Abstract 

It is about 15 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 
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prominent figures and schools, while there is 
large gap in areas have more to do with 
content and concepts. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 زمستان، 4، شماره هشتمسال 

 

  

  بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی
 فناوري و نوآوري ایران گذاري مدیریت و سیاست

  2شهره نصري، 2علی صابر، 2آرمان خالدي، *1ابراهیم سوزنچی کاشانی

  ستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریفا -1
  گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دکتري سیاست -2

  

  دهیچک
طی . گذرد سال می 10گذاري فناوري و نوآوري حدود  ساله در کشور دارد و به تبع آن از عمر حوزه سیاست 15حوزه مدیریت فناوري و نوآوري قدمتی حدود 

ارشد و دکتري  شناسیاند و دانشجویان کار ارشد و دکتري با تقدم و تأخر زمانی ایجاد شده ها در سطوح کارشناسی هاي مربوط به این حوزه این دوره، رشته
هاي مدیریت و  هاي مختص خود یا دانشکده کم در دانشکده علمی این حوزه نیز کم ها و اعضاء هیأت اند و دانشکده فراوانی با تمرکز بر شهر تهران پرورش یافته

. تفکرات افراد اصلی این حوزه در کشور استهدف این مقاله بررسی برساخت اجتماعی این حوزه، به معنی ساخت اجتماعی نگرش و . اند اقتصاد جذب شده
پژوهشی مرتبط یعنی سیاست علم و فناوري، مدیریت توسعه فناوري و مدیریت نوآوري -این افراد طبق تعریف از نویسندگان اول مقاالت سه مجله علمی

نتایج تحلیل نشانگر همگرایی در شناخت اسامی . ردیده استاند که پس از توسعه چارچوب مفهومی، از طریق پرسشنامه آنالین نظرات آنان اخذ گ دهشانتخاب 
  .هاي محتوایی و مفهومی در مقایسه با برساخت اجتماعی این حوزه در جهان است هاي جهانی و واگرایی در حوزه و شهرت

  گذاري فناوري و نوآوري، برساخت اجتماعی مدیریت فناوري و نوآوري، سیاست: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
هاي اخیر  هایی هستند که طی دهه علم، فناوري و نوآوري واژه

قرار اي  ویژهمورد توجه ح کالن و خُرد ودر سطبه وفور 
در زمینه مطالعات علم، فناوري و نوآوري و ]. 1[اند  گرفته
هاي گذشته متون فراوانی ارائه  آن، در سال هاي مختلف جنبه

شده و در این راستا، مؤسسات، مراکز و واحدهاي تحقیقاتی 
این مطالعات،  قلمرو]. 2[متعددي هم شکل گرفته است 

 سال از از پنجاه بیش که است اي رشته میان اي حوزه
تنها  1950در اوایل دهه  .]3[گذرد  می آن ظهور و گیري شکل

ی پس از آن با اند ول چند محقق در این زمینه فعالیت داشته

                                                 
  souzanchi@sharif.edu :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

اکنون جامعه علمی  رو بوده به طوري که هم ي روبهادیزرشد 
]. 4[شود  این حوزه بیش از چندین هزار محقق را شامل می

 اقتصاددانان، عمدتاً نوآوري اولیه مطالعات پیشگامان
 که اند بوده شناسان از جامعه بعضاً و مدیریت رشته متخصصان

 نقش و ملی اقتصادهاي پذیري رقابت توسعه، مانند هایی داده با
  ].5[اند  مسیر، کار خود را آغاز کرده نوآوري در این

1"پدیدارشناسی"گرایی اجتماعی ریشه در  برساخت
و  2

2"گرایی نمادین تعامل"
با انتشار کتاب  1966دارد که در سال  3

3برساخت اجتماعی"
5برگر و الکمن "راهبري 4

جایگاه خود را  4

                                                 
12- Phenomenology 
23- Symbolic interactionism 
34- Social construction 
45- Berger and Luckmann 
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 ها برداشت اجتماعی به معانی، برساخت مفهوم ].6[ کردپیدا 

محیط و در ارتباط  رویدادها که در و ها از پدیده مفاهیمی و
شود اشاره  ها ایجاد می با ادراکات مردم درباره این پدیده

گرایی اجتماعی، برساخت  در حوزه تفکر برساخت. کند می
ه این ایده و مفهوم براي اجتماعی یک ایده یا مفهوم است ک

رسد اما ممکن  اند بدیهی به نظر می افرادي که آن را قبول کرده
به طور کلی برساخت . است واقعیت را نشان بدهد یا ندهد
تمرکز اصلی ]. 7[شود  اجتماعی به وسیله جامعه معین می

ها  هایی است که افراد و گروه راه بر کشفبرساخت اجتماعی 
کنند و  و واقعیات اجتماعی مشارکت میها  در ساخت پدیده

ها به وسیله  هایی دارد که در آنها، پدیده به نوعی اشاره به راه
 .شوند افراد ساخته، نهادینه و شناخته می

گونه بیان کرد که اگر حوزه علمی  توان این رو می از این
مطالعات علم و فناوري را به عنوان یک پدیده در نظر بگیریم 

هاي  ها و نگرش به تفکرات، ایده این پدیده اجتماعیبرساخت 
که  شده توسط افراد جامعه در خصوص آن اشاره دارد خلق

هاي جوامع  ها و نگرش بنا به تعریف و بر اساس تفکرات، ایده
یک  به طور کلی. گیرد مختلف به صورت متفاوتی شکل می

به تمام کارهاي انجام شده بر روي یک مسئله  1حوزه علمی
براي رشد یک حوزه علمی میزانی . ناختی خاص اشاره داردش

که  شده یا اجماع مورد نیاز است از دانش به اشتراك گذارده
]. 9و8[برانگیز بوده است  این میزان اجماع همیشه بحث

گیرند که محققان دو یا  هاي علمی جدید زمانی شکل می رشته
 چند رشته علمی، یک موضوع مشترك که تا حدودي خارج

. دهند هاي علمی خود هستند را مورد مطالعه قرار می از رشته
اي است و بعد از یکپارچه شدن  این موضوع ابتدا چندرشته
پس از . دهد اي را تشکیل می رشته تحقیقات، یک حوزه بین

تر  تر و منسجم شده، مستقل مدتی، مجموعه تحقیقات انباشت
اي دکتري و ه ها، مجالت، برنامه گردیده و داراي کنفرانس

همچنین ممکن است یک پارادایم . شود هاي خود می دانشکده
فرض ظاهر شده و توسعه یابد  پیش) یا چند پارادایم رقیب(
علمی پیشنهاد شده چهار ویژگی براي بلوغ یک حوزه ]. 3[

 )2؛ 2نسبت به خود بازاندیشی انعکاسیافزایش  )1: است
یک جامعه  )3؛ ایجاد موضوعاتی حول سؤاالت کلیدي تحقیق

                                                 
1- Scientific field 
2- Self-reflexivity 

افزایش تخصصی  )4و  علمی از محققان شامل محققان پیشرو
  .]10[حض شدن حوزه تمرکز تحقیق روي مسائل نظري م

واژه برساخت اجتماعی در حوزه علمی مطالعات علم و 
از آن زمان متون . رایج گردید 1970فناوري از اواخر دهه 

ش، اند تا برساخت اجتماعی حقایق، دان مهمی تالش کرده
گرایی اجتماعی در  برساخت. ها و علم را نشان دهند تئوري

حوزه مطالعات علم و فناوري سه فرض یا یادآوري مهم 
اول اینکه علم و فناوري به شکلی مهم اجتماعی  :داشته است

دوم اینکه فعال هستند و در نهایت اینکه علم و . هستند
فناوري مسیرهاي مشخصی نیستند که از طبیعت به سوي 

از نظر مطالعات علم . نظریات مربوط به طبیعت ترسیم شوند
ها و مرزهاي  شناسی ها، معرفت ، روش و فناوري، معرفت

هاي اصلی منظر اجتماعی مهندسان و  اي همگی ویژگی رشته
دانشمندان هستند و بیان اینکه این اشیاء برساخت اجتماعی 

ی واقعی هستند مانند این است که بگوییم آنها از نظر اجتماع
  ].11[ هستند

 قالب در ایران در فناوري پدیده مطالعه دیگر، سوي از
 رشته در بیشتر کالن سطح در دانشگاهی مشخص هاي رشته

 خُرد سطح در و یافته تبلور فناوري و علم گذاري سیاست
 حاضر، حال در .شود می دیده فناوري مدیریت رشته در عمدتاً
 به تدریج به ایران در فناوري مدیریت و گذاري سیاست حوزه
 پژوهشگران از اي شبکه و گردیده تبدیل شده تثبیت اي حوزه
 و شهرت رغم علی .]12[ است گرفته شکل حوزه این در فعال

 بررسی زمینه در نادري تحقیقات علمی، حوزه این محبوبیت
 .است شده انجام حوزه این در علمی جامعه تفکرات و نگرش

 و فناوري مدیریت علمی  انجمن وجود با نیز ایران در
 و تیریمد علمی حوزه در مختلف هاي دوره برگزاري
 مختلف، هاي دانشگاه در ينوآور و فناوري گذاري سیاست
 قرار بررسی مورد دقیق طور به هنوز آن اجتماعی برساخت
 حوزه این در شده انجام داخلی تحقیقات از .است نگرفته
 که نمود اشاره ]13[ همکاران و نوري قاضی مطالعه به توان می
 فناوري و علم سیاست فصلنامه مقاالت دانشی جریان آن در
 سهم پذیرش، نرخ کننده، مشارکت افراد جنسیت حیث از را

 گیري جهت و موضوع مقاالت، دهنده ارائه هاي دانشگاه
 مورد ابعاد با مطالعه آن و اند داده قرار بررسی مورد پژوهشی
 جامعه و شناسی روش همچنین و حاضر تحقیق در بررسی
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  .دارد تفاوت آن مطالعه مورد
 به توان می جهانی سطح در حوزه این در مرتبط مطالعات از

 بررسی به که ]16و15و4و3[ نمود اشاره متعددي مطالعات
 این در انتشارات و ها کتاب تأثیرگذارترین همچون هایی مؤلفه
 حوزه، این در معتبر مجالت حوزه، این نظران صاحب ،1حوزه
 مناطق حوزه، این در ها دانشگاه و پژوهشی مراکز ترین مهم

 و اند داشته را حوزه این در انتشارات بیشترین که جغرافیایی
  ].4[ اند پرداخته ...

 حوزه این اجتماعی برساخت بررسی مقاله، این اصلی هدف
 بررسی از پس منظور بدین .است ایران در نوظهور علمی
عد پنج متون، دانشمندان ها، کنفرانس ها، دانشگاه ترین مهم ب 

 و )کتب و مقاالت( یعلم آثار ،)ها شخصیت تأثیرگذارترین(
 بینش و استخراج ينوآور و يفناور مطالعات حوزه اتنشری
 برساخت دهنده نشان که ابعاد این به نسبت افراد هاي دیدگاه و

 جامعه نگاه از است )ابعاد( ها پدیده این از یک هر اجتماعی
 بررسی ایران نوآوري و فناوري گذاري سیاست و مدیریت
 سه در مقاالت اول نویسندگان بررسی مورد نمونه .گردید
 مدیریت فناوري، و علم سیاست پژوهشی-علمی فصلنامه
 برساخت دیگر بیان به .بود يفناور توسعه تیریمد و نوآوري
عد پنج اساس بر فناوري و علم مطالعات اجتماعی الذکر فوق ب 
 مرور به دوم بخش در .گیرد می قرار سنجش و بررسی مورد
 پرداخته حوزه این با مرتبط تحقیقات شناسایی و متون
 بخش در و تحقیق شناسی روش سوم، بخش در .شود می

 ابعاد دهنده توضیح که پژوهش مفهومی چارچوب چهارم،
 پنجم بخش .گردد می ارائه است حاضر تحقیق بررسی مورد
 و دارد اختصاص شده آوري جمع هاي داده تحلیل و تجزیه به

  .شد خواهد ارائه گیري نتیجه و بحث ششم بخش در نهایتاً
  
 مرور متون -2

 در اند کرده اشاره ]4[ 3ورسپیجن و 2فاگربرگ که طور همان
 و فناوري به مربوط تحقیقاتی جوامع شناخت و بررسی  زمینه

 این در .است گرفته صورت اندکی مطالعات نوآوري،
 هاي ویژگی شناسایی براي مختلفی هاي روش از مطالعات
 بر مبتنی مطالعات از برخی .است شده استفاده مزبور جامعه

                                                 
1- Core knowledge 
2- Fagerberg 
3- Verspagen 

 طریق از اند کرده تالش سنجی کتاب مختلف هاي روش
 بازه یک در منتشرشده کتب یا مقاالت ترین پرارجاع شناسایی
 با دیگر اي دسته ]3[ بیابند را خود سؤاالت پاسخ زمانی،
 ارجاع آنها به حوزه این 4راهنماهاي در که مراجعی از استفاده
 اند نموده اقدام حوزه این منابع مؤثرترین شناسایی به شده داده

  ].17و15[
 منابع شناخت زمینه در مفصلی تحقیق که محققانی از یکی

 5نوآوري مطالعات و علم  سیاست حوزه در تأثیرگذار
(SPIS) از استفاده با وي ].3[ است 6مارتین داده انجام 
 منتشر اخیر سال 50 طی که یپرارجاع کتب و مقاالت تحلیل
 و داده قرار بررسی مورد را حوزه تکامل و سرچشمه اند شده
 .نماید تبیین را حوزه این نظري توسعه مبانی تا نموده تالش
 کتاب یا مقاله یک که است استوار فرض این بر وي مطالعه
 هست هم باالتري نفوذ داراي است بیشتري ارجاع داراي که
 حداقل با( پرارجاع يها کتاب و مقاالت فرض، پیش این با و

 .اند گرفته قرار شناسایی مورد )2010 سال تا ارجاع 300
 به منجر پرارجاع مقاالت و ها کتاب از مارتین بررسی

 وي باور به .است شده مهمی سؤاالت به پاسخگویی
 :از عبارتند نوآوري و فناوري علم، با مرتبط علمی هاي حوزه
 ،يگذار سیاست وکار، کسب تاریخ و اقتصادي تاریخ اقتصاد،
 فرآیند .نوآوري یشناس جامعه و سازمانی مطالعات مدیریت،
 صورت به نیز ارجاع 300 حداقل داراي انتشارات شناسایی

 :است بوده زیر

 600 شامل برفی گلوله روش به ییها فهرست تهیه )الف
 مهم کننده مشارکت نویسنده 500 حوزه، این پیشرو نویسنده

 عمده محققان که نشریه 90 و آن به نزدیک هاي حوزه در
 جستجوي همچنین و اند کرده منتشر آنها در را مقاالتشان
 نوآوري، مانند کلیدي کلمات طریق از مرتبط کتب و مقاالت
 . ... و اختراع

 به ابتدا ارجاع 300 حداقل نامزد کتب و مقاالت انتخاب )ب
 جستجوي طریق از یتانها و اسکوالر گوگل در مقدماتی طور

 .Web of Science سایت در Citation Index عبارت
 185 که ارجاع 300 حداقل با مقاله 270 از یفهرست نهایت در

 حداقل داراي آن مقاله 100 و ارجاع 500 حداقل با آن مقاله

                                                 
4- Handbooks 
5- Science Policy and Innovation Studies 
6- Martin 
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 شامل جدول دو در مقاالت این .شد تهیه اند بوده ارجاع 1000
 از نبیرو پرارجاع مقاالت و حوزه درون پرارجاع مقاالت

 شده ارائه مارتین مقاله در اند داشته تأثیر آن روي بر که وزهح
  .است
 و 1کرنلیوس توسط شده ارائه ویژگی چهار منظر از مارتین

 شد اشاره بدان پیشتر که علمی حوزه یک بلوغ براي همکاران
  :دهد می ارائه را زیر نتایج ]10[

 از بیرون افراد نسبی تأثیر به )خودگرایی افزایش( اول معیار
 در نوآوري و فناوري مدیران و انگذار سیاست مانند( حوزه
 موضوعات روي بر ،حوزه درون محققان به نسبت )صنعت

 یک براي عینی یروش چه اگر .دارد اشاره تحقیقاتی
بر  مارتیناین موضوع وجود ندارد اما از واضح  يریگ اندازه

که در حال حاضر  داشتهخود اذعان  ساله یاساس تجربه س
مطالعاتی  متمرکز بربیشتر  ،نسبت در حال رشدي از انتشارات

محققان این حوزه نشأت گرفته  یعالئق دانشگاهاز که است 
به . گذاري و مدیریت سیاست برخاسته از ل خارجیتا مسائ

اغلب  Research Policyدر اوایل انتشار نشریه عنوان مثال 
در مقاالت توسط شاغالن در صنعت نگارش یافته بودند 

در مورد . را شاهد هستیم مسئلهامروز، عکس این حالی که 
 )ایجاد موضوعاتی حول سؤاالت کلیدي تحقیق( معیار دوم

، به تدریج موضوعاتی که 1980هم ما شاهد آنیم که از دهه 
شد اغلب مرتبط با اقتصاد تکاملی،  دنبال می SPISتوسط 
از . محور به بنگاه بوده است هاي نوآوري و نگاه منبع نظام

وجود یک جامعه علمی از محققان شامل ( منظر معیار سوم
قابل می جامعه عل نسبتاًدر حال حاضر  )گروه محققان پیشرو

در مورد معیار . وجود دارد از محققان این حوزهشناسایی 
تخصصی شدن بیشتر حوزه تمرکز تحقیق بر مسائل (چهارم 

نیز برداشت کلی نویسندگان این است که ) نظري مشخص
نسبت به بیست تا سی (هاي اخیر، حجم بیشتري  طی سال

از مقاالت منتشرشده را در نشریاتی مانند ) سال گذشته
Industrial & Corporate Change  وResearch 

Policy نظریات آغاز  با فرضیاتی منتج از که ایم داشته
این واقعیات نشان از بلوغ در حال افزایش نظریات . دنشو می

علمی تبدیل به یک رشته دارد اگر چه هنوز این حوزه 
 .نشده استمشخص 

                                                 
1- Cornelius 

به فاگربرگ و ورسپیجن از دیگر محققانی هستند که دست  
مقاله آنها به بررسی . اند  بررسی مطالعات حوزه نوآوري زده

هاي شناختی و سازمانی حوزه در حال ظهور نوآوري  ویژگی
نموده ي این حوزه را تبیین ها انداز و چالش چشمو پرداخته 
تحقیق آنها مبتنی بر یک پرسشنامه اینترنتی بوده که . است

 .اند مشارکت نمودهبیش از هزار محقق از سراسر دنیا در آن 
با طراحی و ارسال ایمیلی یک پرسشنامه به محققان، آنها 

در مورد آنها نتایج تحقیق . سؤاالت مختلفی را مطرح نمودند
هاي  ترین مکان حوزه، مهم 2بخش الهامترین افراد  شناخت مهم

ترین نشریات حوزه در  ي علمی و مهمها نشستبرگزاري 
  ].4[است  شده ارائه 1جدول 

فاگربرگ و همکاران همچنین در مقاله دیگري بر روي سه 
حوزه مطالعات نوآوري، مطالعات کارآفرینی و مطالعات علم 
و فناوري تمرکز و با استفاده از تحلیل مراجع سعی در 
شناسایی مؤثرترین انتشارات این سه حوزه کرده و ارتباط 

نها آ. میان مطالعات اصلی این سه حوزه را هم بررسی نمودند
ها و تشابهات مطالعات سه حوزه  ضمناً به بررسی تفاوت

مطالعه یادشده از منظر بررسی مطالعات . اند مذکور پرداخته
حوزه کارآفرینی (هاي نزدیک آن  حوزه نوآوري در کنار حوزه

  ].16[حائز اهمیت است ) حوزه علم و فناوري و
 تالش شده تا مبانی دانشی حوزه ،در تحقیق دیگر فاگربرگ

هاي مقاله  تحلیل. مطالعات نوآوري مورد بررسی قرار گیرند
اخیر از این واقعیت بهره برده که مباحث و نظریات معتبر این 

و روشی که این مطالعه در  اند شده ذکرحوزه در راهنماها 
پیش گرفته استفاده از مراجعی است که در راهنماهاي این 

فرض در نظر  این واقع در. حوزه به آنها ارجاع شده است
که نویسندگان این راهنماها به مراجع اصلی مهم گرفته شده 
به مبانی دانشی اصلی این حوزه ارجاع  جهینت و دراین حوزه 

شناسایی این مراجع، در ابتدا این محققان به منظور . اند نموده
را تشریح  3توانستند متون اصلی مراجع اصلی و مهمی که می

شناسایی  -اند هاي این حوزه بودهبیشتر شامل راهنما-کنند 
یی و شناسااز میان این مراجع، یازده راهنماي اصلی . اند کرده

 21313در این یازده راهنما که شامل مورد استفاده مراجع 
با استفاده از این . آوري و تحلیل شده است مورد بوده جمع

                                                 
2- Scholarly inspiration 
3- Core Literature 
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یی و در شناساي اصلی در متون این حوزه ها مشارکتروش، 
هاي تحقیقی اصلی آنها مورد بررسی  ققان و محیطادامه، مح

هاي دیگري که مقاله مذکور  از جمله تحلیل. قرار گرفته است
تحلیل چگونگی استفاده از این متون اصلی  ،پرداختهبه آن 

نهایتاً نیز بر اساس . هاي دیگر بوده است توسط محققان رشته
اي جهت استنتاج درباره  این اطالعات یک تحلیل خوشه

  ].15[ساختار پایگاه دانشی حوزه نوآوري ارائه شده است 
در زمینه مطالعات مربوط به جامعه علمی حوزه علم، فناوري 

یکی . و نوآوري در ایران مطالعات اندکی صورت گرفته است
گرفته براي شناخت برساخت اجتماعی  از تحقیقات صورت

انجام شده همکاران نوري و  این حوزه در ایران توسط قاضی
در این تحقیق با استفاده از تحلیل مقاالت به چاپ آنها . است

اند  تالش کرده فصلنامه سیاست علم و فناوريرسیده در 
شناختی از رشد و توسعه این فصلنامه و محتواهاي منتشرشده 

آنها از منظري به بررسی جامعه  واقع در. دهند ارائهدر آن 
 فصلنامه مقاالت کل تعداد .اند پرداخته مقاالت این نویسندگان

 و مورد 135 برابر مقاله این بررسی مورد زمانی بازه طی

 تحقیق در .است بوده نویسنده 266 توسط شده نگارش
 بیشترین که اند رسیده نتیجه این به نویسندگان مذکور،
 مرد نویسندگان را فصلنامه مقاالت انتشار و تولید در مشارکت

 نشان آنها مطالعه همچنین .اند داشته درصد 80 میزان به
 به ها دانشگاه را مقاالت تولید در نقش بیشترین که دهد می
 تهران هاي دانشگاه هم میان این در که اند داده اختصاص خود

 علمی مرتبه منظر از .اند کرده ارائه را مقاالت بیشترین
 و درصد 54 علمی هیأت اعضاء نیز نویسندگان

 20 با برابر ترتیب به ارشد کارشناسی و دکتري آموختگان دانش
 مقاالت بیشتر .اند بوده مقاالت نویسندگان جزء درصد 18 و

 توصیفی هدف، نظر از و پیمانی نوع از کاربردي، هم شده ارائه
 شده پرداخته آن به تحقیق این در که دیگري مسئله .اند بوده
 نشریه این در رسیده چاپ به مقاالت محتواهاي بندي دسته
 فناوري و علم گذاري سیاست که است حاکی آن نتایج و بوده
 بیشترین ،%5 با يساز يتجار و %8 با فناوري مدیریت ،%18 با

  .]15[ اند داده اختصاص خود به را مقاله موضوعات
 در سعی همکاران و نوري قاضی هم باز يگرید مقاله در

 ]4[نتایج پیمایش فاگربرگ و ورسپیجن ) 1جدول 

  ها پاسخ  موضوعات
مقبولیت 

(%)♦ 

ترین منابع  مهم
 بخش علمی الهام

Joseph Schumpeter 9/15 

Richard Nelson R. 8/13 

Chris Freeman 8/8 

Bengt-Lundvall 6/6 

Nathan Rosenberg 5/6 

Keith Pavitt 4/6 

Giovanni Dosi 2/6 

Karl Marx 5/5 

Zvi Griliches 2/5 

ترین  مهم
 هاي مالقات مکان

International Schumpeter Society (ISS) 5/15 

Danish Research Unit for Industrial Dynamics (DRUID) 7/13 

European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) 6/5 

Academy of Management (AOM) 1/5 

 ترین مجالت مهم

Research Policy (RP) 6/45 

Industrial and Corporate Change (ICC) 3/19 

Journal of Evolutionary Economics (JEE) 4/14 

Economics of Innovation and New Technology (EINT) 8/13 

Structural Change and Economic Dynamics (SCED) 9/7  
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 مشابه هاي رشته سایر و فناوري مدیریت حوزه فعاالن بررسی
 تحقیق این آماري جامعه .اند نموده اجتماعی هاي شبکه در

 و دکتري مقاطع النیالتحص فارغ و دانشجویان از نفر 50 شامل
 مشابه هاي رشته سایر و فناوري مدیریت رشته ارشد کارشناسی

 صنعتی اسالمی، آزاد طباطبایی، عالمه هاي دانشگاه در
 سیاست تحقیقات مرکز و یزد صنعت، و علم تهران، امیرکبیر،
 توصیفی روش با مقاله نویسندگان .است بوده کشور علمی

 مدیریت جامعه کنشگران نیازهاي تحلیل در سعی پیمایشی
 یک تشکیل آن هدف که نیازهایی .اند نموده ایران فناوري
 دندیرس نتیجه این به محققان .است  ده بو علمی اجتماع شبکه
 تیوضع از اطالع و نیاز مورد اطالعات به دستیابی که

 در عضویت اصلی دالیل از خود دوستان و همکاران
 در همکاران و روشنی .]14[ است بوده اجتماعی هاي شبکه

 محققان میان در نویسندگی هم شبکه تحلیل به پژوهشی
 ایران در فناوري مدیریت و گذاري سیاست هاي حوزه

 صورت این به را نویسندگی هم شبکه یک آنها .اند پرداخته
 از نگاشتی نویسندگی هم شبکه یک" :اند نموده تعریف
 یک درون نویسندگان میان ارتباطات یا مشترك يها گره

 متصل یکدیگر به سندهینو هم دو .است پژوهشی اجتماع
 يا مقاله هم با قبالً آنها اگر که شود می فرض چنین و هستند
 ،آنها هدف ."دارند علمی ارتباط یکدیگر با همچنان اند نوشته
 بوده حوزه این در محققان میان همکاري الگوي نمودن آشکار
 مقاله 175 بررسی با و یسنج علم روش با آنها .است

 هدف این حوزه، این با مرتبط نشریه 17 در ایرانی نویسندگان
 این میان ارتباط که دادند نشان و نموده ییجو یپ را

 در نویسندگان این و بوده ضعیف و اندك نویسندگان
  .]12[ اند پرداخته تحقیقات به کوچک هاي گروه

گرفته در داخل و بررسی  ي صورتها یبررسبا مقایسه 
مطالعات فاگربرگ و به وسیله برساخت اجتماعی این حوزه 

د که برساخت اجتماعی این حوزه شو همکاران، مشخص می
ي دانشی و علمی ها انیجربه معناي نگرش افراد اصلی به (
کوششی  مقاله،این . است نشدهدقیق بررسی  هنوز به طور) آن

  .در راستاي بررسی این برساخت اجتماعی است
  
  چارچوب پژوهش -3

که ذکر شد برساخت اجتماعی یک رشته علمی به  گونه همان

گیرد و فرآیند مشخصی را طی  اي شکل نمی صورت لحظه
در این فرآیند ابتدا محققان دو یا چند رشته علمی یک . کند می

هاي علمی  ع مشترك که تا حدودي خارج از رشتهموضو
اولیه  مطالعات .دهند مورد مطالعه قرار می راخودشان است 

ي بوده که در ادامه، ا چندرشتهبه صورت مطالعاتی 
اي را تشکیل  رشته و تحقیقات بین شده کپارچههاي ی پژوهش

شده،  پس از مدتی مجموعه تحقیقات انباشت. دهند می
ها، مجالت،  گردیده و داراي کنفرانس تر جممنستر و  مستقل
از سوي ]. 3[شود  هاي خود می هاي دکتري و دانشکده برنامه

گیري اجتماع علمی را از طریق  دیگر نیز فاگربرگ، شکل
ها،  ترین دانشگاه هاي افراد در زمینه مهم بررسی دیدگاه

و ) مقاالت و کتب(ها، آثار علمی  ها، شخصیت کنفرانس
. ه مطالعات فناوري و نوآوري بررسی کرده استنشریات حوز

محققان پژوهش حاضر با توجه به مطالعات فوق  رو از این
براي بررسی برساخت اجتماعی مطالعات فناوري و نوآوري 

دهندگان درخواست کردند که نظرات خود در مورد  از پاسخ
عد این حوزه که به وسیله فاگربرگ مورد استفاده قرار  پنج ب

انسجام  از یک طرفاین امر ]. 15و4[را بیان نمایند گرفته 
رساند و از  مفهومی پرسشنامه و برساخت اجتماعی آن را می

هاي  از آن، مبنایی را براي مقایسه یافته تر مهمو  طرف دیگر
البته در . آورد ی فراهم میالملل نیبدرون کشور با جامعه 

پژوهش حاضر با توجه به اینکه حوزه مطالعات فناوري و 
اي است از منتخبین خواسته شد  رشته نوآوري یک حوزه بین
ترین  گانه فوق، نظر خود را در مورد مهم که عالوه بر ابعاد پنج

چارچوب  1شکل . هاي مرتبط با این حوزه نیز بیان کنند رشته
  .دهد ر را نشان میکلی پژوهش حاض

  
  چارچوب مفهومی پژوهش) 1 شکل

  

اجتماع علمی

دانشگاه 

کنفرانس

آثار علمینشریه 

دانشمندان
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 روش تحقیق -4
از  یقیو تلف یمقطع-یفیتوصپژوهش حاضر از نوع 

 ی هست و به لحاظ قلمرو زمانی درو کم یفیک هايکردیرو
 يبرا. استانجام شده  1394و زمستان  زپائی یبازه زمان
از که توضیح داده شد  گونه همانمفهومی، چارچوب استخراج 

. و مستندات مربوطه استفاده شده است يا مطالعات کتابخانه
پرسشنامه  .اند بودهمصاحبه و پرسشنامه  هم شیمایپ يابزارها

اساسی و  سؤال 6تحقیق حاضر از نوع باز و مشتمل بر 
 از. شده بر اساس چارچوب مفهومی تحقیق بوده است تنظیم
 دو داقلحبه  براي هر سؤال که شد درخواست دهندگان پاسخ
بدون بیان اولویت آنها اشاره  ،مهم گزینه چهار حداکثر و

 سؤال 9همچنین در بخش آخر پرسشنامه، . نمایند
شامل  قیتحق يجامعه آمار. است مطرح شدهشناختی  جمعیت

، يعلم و فناور استیفصلنامه سنویسندگان اول مقاالت سه 
از مصاحبه . است يتوسعه فناور تیریو مد ينوآور تیریمد

  .نتایج تحلیلی تحقیق استفاده گردیده استتأیید نیز براي 
پنجمین کنفرانس  پرسشنامه در ابتدا به صورت کاغذي در

ی مدیریت فناوري توزیع شد اما به دلیل عدم ارجاع الملل بین
 دهندگان پاسخهاي کافی و همچنین مخلوط بودن طیف  پاسخ

ي اصلی انجمن ها مهفصلنانویسندگان اول مقاالت در (
، )اند مدیریت فناوري و اشخاصی که نویسنده مقاله نبوده

پرسشنامه مجدداً با اصالحاتی و این بار از طریق ایمیل توزیع 
ایمیل نویسندگان اصلی مقاالت از آدرس ایمیلی که . گردید

براي . در مقاالت خود به نشریات داده بودند اخذ گردید
 افزونه قیابتدا از طر ن،ینالآ صورت به نامهتوزیع پرسش

 يبرا آن نکیل و یطراح نامهگوگل، پرسش تیسا 1داك گوگل
همچنین پرسشنامه براي . دیگرد ارسال يآمار اعضاء جامعه

طیف دیگري که نویسندگان مقاله نبودند نیز ارسال گردید اما 
به دلیل عدم دریافت پاسخ کافی از آنان، امکان مقایسه 

پژوهشی و غیرنویسندگان -نویسندگان مقاالت نشریات علمی
آراء نویسندگان اول  صرفاًلذا در این تحقیق . فراهم نگردید

پژوهشی انجمن مورد تحلیل قرار -علمیي ها فصلنامهمقاالت 
شناختی  براي اطمینان، یکی از سؤاالت جمعیت. گرفته است

ی از کی درپرسید که آیا  می دهندگان پاسخاز  مجدداً
اي چاپ  ي سه فصلنامه متعلق به انجمن، مقالهها شماره

                                                 
1- Google doc 

  .یا خیر دیا کرده
سه مجله مذکور طی دوره شده از  هاي استخراج داده انیم در

نفر استخراج و  134 لیمی، اامروز به تا شان تیفعالشروع به 
 لیمیا 28 ان،یم نیدر ا. دیآنها پرسشنامه ارسال گرد يبرا

 يپرسشنامه برا لیمیاو مشخص گردید که برگشت خورد 
 و با استفاده از فرمول کوکران. است دهینفر ارسال گرد 106

 شده لیتکم پرسشنامه 83 ازمندی، ندرصد 5 یی در سطحبا خطا
در  ل،یمینفر و با ارسال چندباره ا 106 نیا انیم ازاما . میبود

 فرمولهمان  طبق. نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 60نهایت 
 62 ،درصد 8 يخطا بیضر با نفره 106 جامعهیک  يبرا

  .کند می تیکفا )پرسشنامه(نمونه 
 ها پرسشنامهي روي نتایج این ا هیاولي ها لیتحلدر مرحله بعد 

نفر  4با  مجدداً، ها لیتحلصورت گرفت و براي اعتبارسنجی 
نفر از پیشگامان  2: گردیدمصاحبه دیگر از خبرگان این حوزه 

این حوزه که  باسابقهنفر هم از افراد  2ی این حوزه و ده شکل
  .انجمن مدیریت فناوري هستند رهیمد هیأتاکنون عضو 

  
  ها تجزیه و تحلیل داده -5

دهندگان ارائه  این بخش، ابتدا اطالعات کلی مرتبط با پاسخدر 
و سپس آمارهاي توصیفی مربوط به سؤاالت پرسشنامه ذکر 

مقایسه ] 15و4[هاي مقاالت فاگربرگ  شده که نتایج با یافته
متغیرهاي کلی از قبیل  بر اساسها  در نهایت هم داده. اند شده

. اند شده لیلتحعلمی، مدرك تحصیلی و غیره  وضعیت هیأت
 Excelو  Spssافزارهاي  ها از نرم براي تجزیه و تحلیل داده

  .استفاده گردیده است
  دهندگان اطالعات پاسخ 1- 5

و تعلق یا  2دهندگان، در جدول  توزیع مدارك تحصیلی پاسخ
ها در  علمی دانشگاه عدم تعلق آنها به مجموعه اعضاء هیأت

  .درج شده است 3جدول 
جامعه مدیریت و  مهم در بررسی وضعیت یکی از متغیرهاي

گذاري فناوري و نوآوري، رشته تحصیلی این افراد  سیاست
هاي تحصیلی پاسخگویان  توزیع رشته 4در جدول  .است

، دهندگان پاسخهاي تحصیلی  تنوع رشتهکه  شده مشخص
بخشی بودن نویسندگان و  تنوع و بینوجود نشانگر 
  .است دهندگان پاسخ
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 دهندگان تحصیلی پاسخ مدرك) 2جدول 

  (%)میزان   تعداد  مدرك تحصیلی
 7/46 28  ارشد کارشناسی

 3/48  29 دکتري

 0/5  3 نامشخص

  
دهندگان به مجموعه  تعلق پاسخ) 3جدول 

  علمی اعضاء هیأت
  (%)میزان   تعداد علمی عضو هیأت
 7/31  19  بلی

 7/61  37 خیر

 6/6  4 نامشخص

  
 پاسخگویانرشته تحصیلی ) 4جدول 

  (%)میزان   تعداد رشته تحصیلی
 3/3  2  اقتصاد

 3/3  2 شناسی جامعه

 7/1  1 سنجی گیري یا روان سنجش و اندازه

 0/10  6 گذاري علم و فناوري سیاست

 7/1  1 الملل علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی بین

 7/1  1 کارآفرینی

 7/1  1 کشاورزي

 3/8  5 مدیریت اجرایی

 3/3  2 مدیریت صنعتی

 3/18  11 مدیریت فناوري

 3/3  2 مدیریت فناوري اطالعات

 7/6  4 مهندسی صنایع

  7/36  22  نامشخص

  اتمؤسس و ها دانشگاه 2- 5  
ها و مؤسسات داراي  دهندگان درخواست شد دانشگاه از پاسخ

بیشترین نقش در تولید مقاالت یا کتب با تأثیر باال در حوزه 
نتایج  بر اساس. مطالعات فناوري و نوآوري را نام ببرند

ی نسبت به دیگر قابل توجهحاصله، سه دانشگاه با اختالف 
تند که در این میان هاي اول تا سوم قرار گرف ها در رتبه دانشگاه

دانشگاه ساسکس با اختالف باالیی به عنوان مؤثرترین 
هاي هاروارد و  و دانشگاه شده شناختهدانشگاه در این حوزه 

MIT حاکی  به دست آمدهنتایج . اند در رتبه بعدي قرار گرفته
دهندگان، مشابه  است که چهار دانشگاه برتر از نظر پاسخ

 هم باتنها به لحاظ جایگاه  است و] 15[مطالعه فاگربرگ 

  ).5جدول (تفاوت دارند 
و مؤسسات داراي بیشترین نقش در   ها دانشگاه) 5جدول 

  حوزه از نظر جامعه علمی

  دانشگاه رتبه
  تعداد
  آراء

  مقبولیت
(%)  

رتبه در 
فاگربرگ 

2012 ]15[  
 2 7/51  31 ساسکس  1

2 
MIT 18 0/30 4 

 1 0/30  18 هاروارد

 3 3/13  8 استنفورد 3

 * 3/8  5 کمبریج 4
 10 7/6  4 آلبورگ 5

 * 0/5  3 آکسفورد 6
7 OECD 3 0/5 * 

فناوري و نوآوري  گذاري سیاستخارج از لیست ده دانشگاه برتر حوزه مدیریت و : *
  بندي فاگربرگ در رتبه

  

ترین  علمی، مهم دهندگان عضو هیأت در زیرگروه پاسخ
 11(ساسکس : از عبارتندهاي این حوزه به ترتیب دانشگاه
 4هر کدام (و استنفورد و هاروارد ) رأي 5( MIT، )رأي
اند اما  علمی نبوده دهندگانی که عضو هیأت از نظر پاسخ .)رأي
: از عبارتندهاي این حوزه به ترتیب  ترین دانشگاه مهم

و ) رأي 13( MIT، )رأي 14(، هاروارد )رأي 19(ساسکس 
با مطالعه  ها افتهلی این یتفاوت اص). رأي 4(استنفورد 

فاگربرگ در جایگاه باالتر دانشگاه ساسکس است که این 
بنا به نظر برخی خبرگان، احتماالً ناشی از وجود  مسئله
ی از دانشگاه ساسکس و شناخته بودن آن النیالتحص فارغ

  .ي مشترك دکتري استها دورهدانشگاه به دلیل برگزاري 
  )مقاالت و کتب(ترین آثار علمی  مهم 3- 5
ترین آثار  شد که مهم هخواست دهندگان پاسخ ازسؤال  نیا در
را  يو نوآور يحوزه مطالعات فناور) اعم از مقاله یا کتاب(

 و تیریمدحوزه جهانی اثر مهم  چهار ،آناناز نظر . نام ببرند
  :ازعبارتند  بیترت بهي نوآور و يفناور گذاري سیاست

  ؛ينوآور) هندبوك( راهنمابا عنوان ) 2004(، فاگربرگ -1
  ؛يفناور تیریمدبا عنوان ) 1999(، لیخل طارق -2
  ي؛نوآور تیریمد با عنوان) 1997(، دیتجو  -3
 .نگاشت رهبا عنوان ) 2002(، فالرابرت  مقاالت -4

 عنوان به آثار گرید به نسبت ییباال اختالف با مذکور اثر چهار
اما  )6جدول ( ندا هشد یمعرف حوزه نیا علمی ترین آثار مهم
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حوزه که بر  نیاثر مشهور ا بیست انیچهار اثر مذکور در م
 ]4[ارجاعات توسط فاگربرگ و همکاران  زانیاساس م

  .ندارند ییجااند  شناسایی شده
، عمدتاً سؤالدهندگان در پاسخ به این  رسد پاسخ می به نظر

اند به عنوان منابع مهم بیان  منابعی را که خود مطالعه کرده
رشته مدیریت فناوري نسبت به رشته از آنجا که . اند کرده

تري دارد  گذاري علم و فناوري در ایران سابقه طوالنی سیاست
از ( اند شدهه ترجمهاي مهم این حوزه  بنابراین برخی کتاب

طارق خلیل، مدیریت  هاي مدیریت فناوري جمله کتاب
باعث شده  مسئلهو همین ) نوآوري تید و مقاالت رابرت فال

ها را مطالعه و  که جامعه علم و فناوري کشور این کتاب
هاي حوزه  ترین کتاب طبیعتاً تصور هم نمایند که این آثار مهم

توان گفت  میدر مجموع . مطالعات فناوري و نوآوري هستند
هاي پایه و  آشنایی زیادي با کتابکه جامعه علمی در ایران 

اند  شناسایی شده] 4[اصلی این حوزه که در مقاله فاگربرگ 
با ارائه این نتایج به برخی خبرگان اصلی این حوزه، . ندارد
طبیعی به طور قرار گرفت که  رشیپذ موردي بند جمعاین 
ي نظري این حوزه در جهان مبتنی بر نظریات اقتصاد ها هیپا

نئوشومپیتري است اما در ایران نگاه غالب، عمدتاً نگاه از 
مهندسی است بنابراین -زاویه مدیریت و تا حدي هم فنی

ي نظري و مبنایی و اقتصادي کمتر مورد توجه قرار ها کتاب
  .اند گرفته

ین آثار به تر علمی، مهم دهندگان عضو هیأت از نظر پاسخ
  :از عبارتندترتیب 

تحلیل : با عنوان سیستم نوآوري ملی) 1993(نلسون، . 1
 رأي 4تطبیقی؛ 

ي؛ نوآور) هندبوك( راهنمابا عنوان ) 2004(، فاگربرگ. 2
 رأي 4

  رأي 3ي؛ نوآور تیریمد با عنوان) 1997(، دیتجو . 3
، در )نلسون(علمی  ترین اثر حوزه از نظر اعضاء هیأت مهم

قرار دارد ولی بقیه آثار ] 4[لیست مطالعه فاگربرگ و همکاران 
نکته جالب دیگر هم تنوع . شود در این لیست مشاهده نمی

است به طوري که کتاب نلسون و هندبوك  ها پاسخبسیار زیاد 
ت اعضاء نظرا. اند رأي کسب نموده 4فاگربرگ حداکثر 

علمی با خروجی مطالعه فاگربرگ تفاوت زیادي دارد و  هیأت
از نظر آنها آثار شومپیتر و برخی آثار فریمن و نلسون جزء 
آثار مهم این حوزه محسوب نشدند و لذا همگرایی فکري در 

  .خورد ینممورد کارهاي اصلی این حوزه به چشم 
اند به  علمی نبوده دهندگان که عضو هیأت افرادي از پاسخ

ترتیب کتاب مدیریت نوآوري تید، مدیریت فناوري طارق 

  حوزه از نظر جامعه علمی کشور) مقاالت یا کتب(ترین آثار  مهم) 6 جدول

  اثر رتبه
  تعداد
  آراء

  مقبولیت
(%)  

رتبه در 
  2009فاگربرگ 

1  Fagerberg, J., … (2004). Handbook of Innovation 13 7/21 * 
2 Khalil, T. (1999). Management of Technology 11 3/18 * 
3 Tidd, J., … (1997). Managing innovation (Vol. 3) 11 3/18 * 
4 Phaal, R., ... (2002). Technology roadmapping 8 3/13 * 

5 Freeman, C. (1987). Technology Policy andEconomic Performance: 
Lessonsfrom Japan 

6 0/10 * 

6 Nelson & Winter, (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change 6 0/10 9 

7 
Lundvall, B. Ä. (1992). National Systems of Innovation – Towards a 

Theory of Innovation and Interactive  Learning.  5 3/8 8 

8 Nelson, (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis  5 3/8 3 

9 Teece, (1986). Profiting from technological innovation: Implications for 
integration, collaboration, licensing and public policy  

4 7/6 15 

10 Chesbrough, (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology 

3 0/5 * 

11 Freeman. (1997). The economics of industrial innovation 3 0/5 1 

12 Schumpeter. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy 3 0/5 4 

13 Malerba, (2002). Sectoral Systems Of Innovation And Production 3 0/5 * 
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ترین  نگاشت رابرت فال را به عنوان مهم خلیل و مقاالت ره
گسترده آن  از تفاوتاند که حاکی  آثار این حوزه معرفی کرده

. است] 4[فاگربرگ به وسیله  شده یمعرفي ها یخروجبا 
وزه توسط ترین آثار ح انتخاب آثار فوق به عنوان مهم

: استناشی از سه دلیل  احتماالًعلمی،  پاسخگویان غیرهیأت
 موردهاي  بسیار زیاد اساتید حوزه به مطالعه کتاب دیتأکاول، 
 در؛ دوم، ضعف مهارت زبان انگلیسی در بین این افراد و نظر
ترجمه روي آوردن به مطالعه آثاري که به فارسی  جهینت

پژوهش در برابر  مسئلهبودن  تیاهم کمو سوم،  اند شده
آموزش در این حوزه که نیاز به خواندن مبانی فکري اصلی را 

  .کند بسیار کم می
  ها ترین شخصیت مهم 4- 5

 که شد درخواست منتخبین از پرسشنامهسؤال  در سومین
 بیشترین ي جهانی این حوزه باها تیترین شخص مهم
چهار نفر اول  .ببرند نام را آن يریگ شکل در يرگذاریتأث

هستند با این تفاوت که ] 4[مشابه مطالعه فاگربرگ  ،لیست
اما هشت . جایگاه افراد در این دو پژوهش متفاوت است

کدام  ، هیچ)12تا  5هاي  رتبه(شخصیت مهم بعدي این حوزه 
در این  .)7جدول ( اند در لیست مطالعه فاگربرگ قرار نداشته

ار مهم، بیشتر مربوط به آث سؤالبخش نیز همانند 
هاي مهم، افراد فعال در حوزه مدیریت فناوري از  شخصیت

  .آن جمله طارق خلیل و رابرت فال هستند

هاي این حوزه از دیدگاه افراد عضو  ترین شخصیت مهم
 7(، نلسون )رأي 8(فریمن : از عبارتندعلمی به ترتیب  هیأت
و از نظر سایرین ) رأي 4(و شومپیتر ) رأي 6(، الندوال )رأي

، )رأي 19( منیفرترین افراد این حوزه به ترتیب  نیز مهم
) رأي 9(و شومپیتر ) رأي 15(، الندوال )رأي 16(نلسون 
  .هستند

جز تفاوت موجود در جایگاه شومپیتر، جامعه علمی درون ب
کشور آشنایی خوبی با چهار چهره اصلی تأثیرگذار این حوزه 

ي ها تیشخصدارند اما وراي این چهار چهره اصلی، با سایر 
ی وجود ندارد که این عدم قابل توجهتأثیرگذار فکري آشنایی 

علمی مشابه  می و غیرهیأتعل آشنایی در میان اعضاء هیأت
  .است

  هاي علمی ترین کنفرانس مهم 5- 5
ها در جدول  هاي مهم این حوزه، پاسخ در خصوص کنفرانس

  .آورده شده است 8

هاي  ترین کنفرانس مهم] 4[در مقاله فاگربرگ و همکاران 
، 1المللی شومپیتر جامعه بین: از عبارتندعلمی به ترتیب 

و  3تحقیق در اقتصادهاي صنعتی ، انجمن اروپایی براي2دروید
شود تنها کنفرانس  طور که مشاهده می همان. 4آکادمی مدیریت

دروید بین نتایج پژوهش حاضر و پژوهش فاگربرگ و 
است که از نظر فعاالن  ذکر انیشا. مشترك است] 4[همکاران 

هاي حوزه مدیریت فناوري از جمله  این حوزه کنفرانس

                                                 
1- International Schumpeter Society (ISS) 
2- DRUID 
3- European Association for Research in IndustrialEconomics 
(EARIE) 
4- Academy of Management (AOM) 

گیري حوزه  هاي تأثیرگذار در شکل ترین شخصیت مهم) 7 جدول
  از نظر جامعه علمی کشور

  فرد رتبه
  تعداد
  آراء

  مقبولیت
(%)  

رتبه در 
  2009فاگربرگ 

 3 0/45  27 فریمن  1

 2 3/38  23 نلسون 2

 4 0/35  21 الندوال 3

 1 7/21  13 شومپیتر 4

 * 0/15  9 طارق خلیل 5
 * 3/13  8 فاگربرگ 6
 * 7/11  7 فال 7
 * 7/11  7 چسبرو 8
 * 0/10  6 ادکوئیست 9
 * 7/6  4 تید 10
 * 7/6  4 تیس 11
 * 0/5  3 کریستین 12

  هاي علمی حوزه ترین کنفرانس مهم) 8 جدول
  از نظر جامعه داخلی

  کنفرانس رتبه
  تعداد
  آراء

  مقبولیت
(%)  

رتبه در 
  2009فاگربرگ 

 * 7/41 25 گلوبلیکس  1
 * 0/40 24 یاموت 2
 * 7/21 13 مت پیک 3
 2 7/11 7 دروید 4

 * 7/11 7 آیراموت 5
 * 3/8 5 یوروموت 6
 * 7/6 4 ایسپیم 7
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المللی مدیریت  کنفرانس بین(ت و آیرامو 2، یوروموت1یاموت
شناخته هاي مهم حوزه  نیز به عنوان کنفرانس 3)فناوري ایران

آیراموت به عنوان یکی از  شدن مطرحالبته . اند شده
هاي مهم، شاید ناشی از عدم درك درست  کنفرانس
  .بوده است سؤالاز منظور این  دهندگان پاسخ

با علمی  هیأت دهندگان عضو عدم آشنایی پاسخ سؤالدر این 
از نظر . هاي مهم این حوزه کامالً آشکار است کنفرانس
ها به  ترین کنفرانس علمی، مهم دهندگان عضو هیأت پاسخ

، )رأي 8( 4، گلوبلیکس)رأي 9( اموتی: از عبارتندترتیب 
در این میان تنها  که) رأي 3( 5مت و پیک )رأي 3(دروید 

ربرگ و همکاران هاي مطالعه فاگ کنفرانس دروید با خروجی
علمی  دهندگانی که عضو هیأت از نظر پاسخ .مشترك است] 4[

گلوبلیکس : ها به ترتیب عبارتند از ترین کنفرانس نیستند مهم
 4(و دروید ) رأي 10(مت  ، پیک)رأي 14(، یاموت )رأي 17(

  ).رأي
ی نشانگر ارتباط ضعیف جامعه روشنه بي این بخش ها افتهی

ي که شناخت ا گونه بهی است الملل نیبعلمی داخل با جوامع 
ی وجود الملل نیبترین جوامع و رویدادهاي  بسیار کمی از مهم

شده بودن طارق خلیل به عنوان یک چهره  شناخته. دارد
 تر شناختهی و حتی حضور ایشان در ایران برروي الملل نیب

که خود ایشان از (مت  هاي یاموت و پیک شدن کنفرانس
) ی استالملل نیبفراد اصلی این رویدادهاي گذاران و ا بنیان
  .ی داشته استقابل توجهتأثیر 

  ترین نشریات علمی مهم 6- 5
پنج ] 4[ترین نشریات علمی از نظر فاگربرگ  در مورد مهم

  :از عبارتندنشریه برتر 
1) Research Policy 
2) Industrial and Corporate Change 
3) Journal of Evolutionary Economics 
4) Economics of Innovation and New 
Technology 
5) Structural Change and Economic Dynamics 

و  Research Policyنتایج حاکی از آن است که تنها 
Industrial and Corporate Change  از مجموعه

نشریات مهم در دیدگاه جامعه علمی داخلی با فهرست 
                                                 
1- IAMOT 
2- EUROMOT 
3- IRAOT 
4- Globelics 
5- PICMET 

توسط  شده مطرحفاگربرگ مشترك بوده و بقیه نشریات 
در مطالعه  شده مطرحجامعه داخلی جزء نشریات برتر 

  .)9جدول ( فاگربرگ و همکاران نیست

  ترین نشریات حوزه از نظر جامعه داخلی مهم) 9 جدول

  نشریه رتبه
  تعداد
  آراء

  مقبولیت
(%)  

رتبه در 
فاگربرگ 

2009  

1  Research 
Policy 

43 7/71 1 

2 Technovation 33 0/55 * 

3 
Technology 

Forecasting and 
Social Change 

20 3/33 * 

4 
Industrial and 

Corporate 
Change 

6 0/10 2 

5 
International 

Journal of 
Technology 
Management 

4 7/6 * 

6 R&D 
Management 

3 0/5 * 

ترین نشریات این  علمی، مهم دهندگان عضو هیأت از نظر پاسخ 
و ) رأي Research Policy )13: از عبارتندحوزه ترتیب 

Technovation )9 داراي  شده مطرح؛ بقیه نشریات )رأي
 Researchدر این میان نشریه . رأي بسیار پائینی هستند

Policy  مشترك ] 4[با خروجی مقاله فاگربرگ و همکاران
دهندگان عضو  توسط پاسخ شده مطرحما بقیه نشریات ا

جزء نشریات حوزه مدیریت فناوري هستند که  علمی، هیأت
مقاله فارگربرگ و همکاران جزء نشریات مهم این  بر اساس

ترین نشریات این حوزه از  مهم. شوند حوزه محسوب نمی
 Research: از عبارتندعلمی به ترتیب  دیدگاه افراد غیرهیأت

Policy )29 رأي( ،Technovation )24 و ) رأي
Technology Forecasting and Social Change 

این . علمی مشابه است هاي اعضاء هیأت که با پاسخ) رأي 16(
نیز عمدتاً ناشی از عدم انتشار مقاالت در مجالت  مسئله

خواندن و  نیازي از بیو حتی  خارجی و عدم ارتباط با آنها
 & Industrialنشریه . بوده است شان دنبال کردن مقاالت

Corporate Change علمی در رتبه  از نظر افراد غیرهیأت
  .که رتبه آن در مطالعه فاگربرگ دو است بودهچهارم 
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  هاي مرتبط رشته 7- 5
در مطالعه  شده مطرحت سؤاالدر این تحقیق عالوه بر 

گذاري علم  ن حوزه سیاستاز فعاال] 4[فاگربرگ و همکاران 
و فناوري درخواست شد که نظر خود در مورد اینکه کدام 

بر . ها بیشترین ارتباط را با این حوزه دارند بیان کنند رشته
هاي  به ترتیب رشته 10شده در جدول  نتایج ارائه اساس

شناسی بیشترین ارتباط را با حوزه  مدیریت، اقتصاد و جامعه
البته در مقاله فاگربرگ و . آوري دارندمطالعات فناوري و نو

هاي مختلف  هاي مرتبط در بین خوشه رشته] 4[همکاران 
اقتصاد، مهندسی، مدیریت، : از عبارتنداند که  مطرح شده

داند  را مهم می ها رشتهفاگربرگ این . شناسی و جغرافیا جامعه
  .کند ولی پرسشی از اهمیت آنها از مخاطبان خود نمی

اند اما  دهندگان به رشته جغرافیا اشاره نکرده پاسخاز  کدام چیه
اي مانند ریاضی و  هاي علوم پایه دهندگان به رشته برخی پاسخ

  .اند فیزیک اشاره داشته
  هاي مرتبط با حوزه از نظر جامعه داخلی رشته) 10 جدول

  رشته تحصیلی رتبه
  تعداد
  آراء

  مقبولیت
(%)  

 7/61  37 مدیریت  1

 3/53  32 اقتصاد 2

 0/30  18 شناسی جامعه 3

 0/15  9 مهندسی 4

 3/13  8 فلسفه علم 5

 3/13  8 گذاري علم و فناوري سیاست 6

ها  ترین رشته علمی، مرتبط دهندگان عضو هیأت از نظر پاسخ  
و ) رأي 11(، اقتصاد )رأي 12(مدیریت : از عبارتندبه ترتیب 
 فراوانی ها تقریباً داراي ، بقیه رشته)رأي 7(شناسی  جامعه

علمی نیز  دهندگان غیرهیأت ازنظرپاسخ. مشابهی بودند
، )رأي 24( تیریمد: از عبارتندها به ترتیب  ترین رشته مرتبط

  ).رأي 11(شناسی  و جامعه) رأي 21(اقتصاد 
  
  گیري نتیجه -6
اندازي اولین رشته دانشگاهی  سال از راه 15تقریباً  گذشت با 

-انتشار سه فصلنامه علمی در حوزه فناوري و نوآوري،
، مدیریت 1387فصلنامه سیاست علم و فناوري از (تخصصی 

در ) 1391و مدیریت نوآوري از  1392توسعه فناوري از 

محققان   هاي گسترده ها فعالیت حوزه فناوري و نوآوري و سال
المللی  این حوزه در کشور نظیر برگزاري کنفرانس بین

انتظار داشته باشیم جامعه  راه نیست که مدیریت فناوري، بی
دهنده اجتماع علمی آن در  هاي شکل علمی این حوزه با پایه
مقاله حاضر به بررسی  رو نیا از. سطح جهان آشنا باشند

دیدگاه جامعه علمی حوزه مطالعات مدیریت و 
نویسندگان اول مقاالت سه (گذاري فناوري و نوآوري  سیاست

پژوهش  جینتا این راستا، در. پرداخته است) الذکر نشریه فوق
گیري  ترین آثار مطرح در زمینه شکل با نتایج یکی از مهم

اجتماع علمی حوزه مطالعات فناوري و نوآوري یعنی مقاله 
ها حاکی از آن است  نتایج تحلیل. مقایسه گردید] 4[فاگربرگ 

که وضعیت جامعه علم و فناوري کشور در زمینه میزان 
ها تا حد زیادي  ز قبیل افراد و دانشگاهي مهم اها نام باآشنایی 

البته این میزان . مشابه دیدگاه جهانی در این حوزه است
به بعد،  5از رتبه  معموالًآشنایی در حد چند نفر اول بوده و 

اما در زمینه . ی همگرا نیستالملل نیبآشنایی داخلی با نظرات 
و  اتمیزان آشنایی با موضوعات محتوایی از قبیل آثار، نشری

 هاي جهانی هاي مهم، تفاوت زیادي با دیدگاه کنفرانس
شدت این تفاوت دیدگاه تا حدي است که . شود مشاهده می

اثر مهم مطرح از دیدگاه جامعه علمی کشور در  5از  کدام چیه
جاي ] 4[شده در مقاله فاگربرگ  اثر مهم شناسایی 20 بین

  .ندارند
علمی،  افراد غیرهیأتعلمی و  از نظر تفاوت میان اعضاء هیأت

و مقاالت اصلی  ها کتابتنها تفاوت آشکار مربوط به لیست 
علمی، کتاب نظام نوآوري نلسون  است که براي اعضاء هیأت

یک منبع اصلی محسوب شده و در کنار آن راهنماي نوآوري 
اما براي . فاگربرگ و مدیریت نوآوري جو تید قرار دارد

لسون اهمیت کمتري دارد و دانشجویان، کتاب نظام نوآوري ن
ي آن، کتاب مدیریت فناوري طارق خلیل قرار گرفته جا به

  .است
رغم وجود همگرایی ذکرشده در باال میان نظرات جوامع  علی

 کی ،ی در ارتباط با افراد و مؤسساتالملل نیبداخلی و 
شود  میان داخل و خارج مشاهده می گسترده تنوع و ییواگرا

و تنها استثناء در این خصوص، وفاق نزدیک برروي مجله 
Research Policy  و  شده شناختهبوده که براي همگان
این بدان معنی است که نظرات جامعه . معروف بوده است
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ی باقنیافته و متنوع  هاي محتوایی، شکل علمی در این حوزه
این عدم نزدیکی با . انی فاصله داردو تبعاً با روند جه مانده

تواند ناشی از چند دلیل باشد که در  مبناي اصلی حوزه می
) نفر انتخابی از میان آنها 4(مصاحبه با پیشگامان و فعاالن آن 
  :نیز مطرح و مورد تأیید قرار گرفت

آشنایی کم بخش قابل توجهی از اعضاء حوزه علمی ) 1
  ؛نوآوري با منابع اصلی گذاري فناوري و مدیریت و سیاست

 انگلیسی که باعث شده صرفاً منابع  ضعف مهارت) 2
و با منابع مهمی که شوند مطالعه  ،به فارسیه شد ترجمه

  ؛حاصل نگردد اي ترجمه فارسی آنها موجود نیست آشنایی
ثقیل بودن متون اصلی و نظري که ترجمه فارسی آنها را ) 3

  ؛نیز با مشکل مواجه کرده است
هاي  م دسترسی به برخی از منابع مهم نظري که فایلعد) 4

  ؛الکترونیکی آنها موجود نیستند
  ؛المللی هاي بین مشارکت ضعیف در رویدادها و کنفرانس) 5
روند پررنگ بودن رنگ بودن نیاز به تحقیق و  کم) 6

  گرایی گرایی و نمره مدرك
مهندسی  هاي دهی این حوزه عمدتاً از رشته پیشگامان شکل) 7

اند و سایه افکندن نیازهاي کاربردي فراوان براي انتقال  بوده
فناوري و ارتقاء آن در کشور بر عمق نظري و به تبع آن 

عوامل  ،گیري پدیده وابستگی به مسیر و بازخورد مثبت شکل
اما به استناد بررسی  وجود نیا با .مهم و تأثیرگذاري هستند
توان  ، میعلمی هیأتدهندگان عضو  جداگانه نظرات پاسخ

نظرات این  که چراشود  می تر رنگ کمگفت که دلیل اول کمی 
هاي جهانی  دهندگان تفاوت کمتري با دیدگاه دسته از پاسخ

علمی با منابع  توان گفت که اعضاء هیأت داشته و بنابراین می
به دانشجویان آنها  اگرچه در انتقال مهم این حوزه آشناترند

سایر دالیل اما کماکان نقش . هنوز گسست وجود دارد
  .کنند پررنگی بازي می

گذاري  ، جامعه علمی حوزه مدیریت و سیاسترو از این
فناوري و نوآوري هنوز آشنایی کمی با مبانی فکري این حوزه 

علمی در دنیا دارد و بنابراین تا حرکت به سمت یک اجتماع 
و مسائل  يفکر یمبان همو  که هم با دنیا تعامل داشته باشد(

توان گفت که  می مجموع در. فاصله دارد) باشدخود را داشته 
هنوز اجتماع عملی حوزه مطالعات فناوري و نوآوري در 

خوبی شکل نگرفته و از منظر ساخت اجتماعی یک  ایران به

مارتین و همکاران شده در مقاله  طبق موارد اشاره(رشته علمی 
  :هاي کلیدي است فاقد برخی ویژگی) ]17[

بلوغ حوزه به حدي نرسیده که محققان حوزه، توانایی  -الف
هاي دیگر را  ي بر موضوعات تحقیقاتی در حوزهرگذاریتأث

هایی صورت گرفته  هاي اخیر فعالیت البته در سال. داشته باشند
  ود است؛هنوز در مراحل ابتدایی خ وجود  نیا باولی 
ي کشور از محققان پیشرو در این و فناورجامعه علم  -ب

زمینه که توانایی ارائه نظریات جدید در حوزه مربوطه را 
 داشته باشند محروم است؛

بررسی مقاالت حاکی از آن است که مطالعات  -ج
گرفته در این حوزه از انسجام الزم برخوردار نبوده و  صورت

  .]12[تمرکز نیستند مطالعات بر محورهاي خاصی م
شدن سطح  تراز همدر این راستا، پیشنهادات زیر براي 

  :رسند ی، راهگشا به نظر میالملل نیبشناخت درونی با شناخت 
ي درسی این رشته توسط ها برنامهجدي گرفتن تغییر ) اول

نمودن محتوا و  روز بهها و انجمن مدیریت فناوري و  دانشگاه
 مراجع دروس

اهتمام بیشتر به ترجمه و چاپ کتب دسته اول ) دوم
 المللی ینب

المللی و دعوت  ینباهتمام بیشتر به برقراري ارتباطات ) سوم
 از اساتید مطرح این حوزه

ایجاد تسهیالتی براي اساتید و دانشجویان دکتري در ) چهارم
 المللی دنیا ینبها و مجامع  جهت ارتباط بیشتر با کنفرانس

عدي نیاز است که این جامعه، مسائل و خطوط ي بها گامدر 
اي از  تعریف مجموعه ،در این گام. فکري خود را پیدا کند

ي تحقیقاتی که در عین وصل بودن به نیازها و ها برنامه
ی نیز تغذیه الملل نیبهاي فکري  مشکالت کشور از سرچشمه

 تر يجدهمچنین . قرار گیرد ها تیفعالتواند سرلوحه  کنند می
ها، درگیر شدن در  ي داخلی، همایشها نشست کردن
تواند مکمل این حرکت  ی و نظایر آن میالملل نیبي ها پروژه
  .باشد
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Abstract 

It is about 15 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 
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prominent figures and schools, while there is 
large gap in areas have more to do with 
content and concepts. 
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