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چکیده

رشد حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در کشور در بیش از یک دهه ،با مسائل و چالشهایی همراه بوده
است .وجود شواهدی از ناهمگنی و پراکندگی درون و میان برخی مؤلفههای این حوزة دانشی و نبود چشمانداز و مسیری

مشخص برای توسعة آن ،از مهمترین این چالشها هستند .این مطالعه با اتخاذ رویکرد تحلیل مشارکتی تفسیری سیاست

بهدنبال شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

از دیدگاه ذینفعان و اعضای اجتماع این حوزة دانشی از طریق تحلیل محتوا و نگاشت مباحثات آنان است .این مطالعه

مجموعهای از سناریوهای سیاستی (شامل مسائل و گزینهها) را پیش روی سیاستگذاران و اعضای اجتماع این حوزة دانشی
قرار میدهد .نتایج پژوهش ،نشاندهندة  34نقطة محوری و  22موضوع سیاستی در این مباحثات است .بیشترین موضوعات

سیاستی در حوزههایی دیده میشود که هم جنب ه آموزشی و هم جنبه پژوهشی دارند .در حدود نیمی از موضوعات ،تعارض

میان رویکردهای مختلف باالست .کمتر از  30درصد موضوعات مربوط به مسائل ساختاری و برهمزننده قواعد فعلی بازی

است که تصمیمگیری در مورد آنها باید با اجماع کنشگران و تأمین امکانات الزم صورت گیرد .ایجاد تغییر در حدود 70

درصد این موضوعات نیز دارای اثرات زنجیرهای است ،به این معنی که تغییر در آنها میتواند سایر موضوعات سیاستی را

تحت تاثیر قرار دهد.

واژگان كليدي :حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری ،سیاستهای توسعة حوزة دانشی ،تحلیل مشارکتی سیاست،

ساختاربندی مسأله
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 -2عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

ﺷروﻉ دهﺔ  1380را میتوان ﺁﻏاﺯ نگاهی نو ﺑه نﻘﺶ دانﺶ و فناوری در اﻗﺘﺼاد و اهﺘماﻡ ﺑه رﺷد و توﺳعﺔ علﻢ
و فناوری در عرﺻﺔ مدیریت و ﺳیاﺳتﮔذاری ﻛالن ﻛشور دانست .یکی اﺯ نﻘاﻁ مهﻢ تمایﺰ ایﻦ ﺑرهﺔ تاریﺨی
ﺁن اﺳت ﻛه در ﻛنار تالشهای علمی و فناورانه ،ﺿرورت و اهمیت ﺑرنامهریﺰی و راهبری ایﻦ فعالیتها و
هماهنگی و مدیریت عوامﻞ ﺑیرونی و ﺯمینهای تﺄﺛیرﮔذار ﺑر عرﺻﺔ علﻢ و فناوری نیﺰ درﻙ ﺷد .ایﻦ موﺿوﻉ
پیامدهای مهمی را در فضای علﻢ ،فناوری و نوﺁوری ﻛشور ﺑه همراه داﺷت .اول اینکه ﺁﻏاﺯﮔر تالش ﺑرای
انسﺠاﻡﺑﺨشی ﺑه نهادهای معدود و پراﻛندﺓ علﻢ و فناوری ﻛشور در ﺁن ﺳالها و تﺤول در ﺁنها ﺷد و تﺄﺳیﺲ
مﺠموعهای اﺯ نهادهای ﺟدید )ﺳﺨت و نرﻡ( را ﺑهدنبال داﺷت .پیامد دیگر ،ﺷکﻞﮔیری دورههای ﺁموﺯﺷی
تﺨﺼﺼی مرتبﻂ ﺑا ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت علﻢ و فناوری در نﻈاﻡ ﺁموﺯش دانشگاهی ﻛشور اﺳت .همﭽنیﻦ
اﺟﺘماﻉ مدیریت علﻢ و فناوری ﻛشور ﺑهتدریﺞ ﺷکﻞ ﮔرفت و ﺑهﺳرعت رﺷد پیدا ﻛرد .ایﻦ اﺟﺘماﻉ مﺘشکﻞ
اﺯ ﻛارﺷناﺳان ،اﺳﺘادان ،دانﺶﺁموﺧﺘگان و دانشﺠویان رﺷﺘههای مﺨﺘلﻒ مرتبﻂ ﺑا ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺑود.
یکی اﺯ نشانههای رﺷد ایﻦ اﺟﺘماﻉ ،ﺷکﻞﮔیری انﺠمﻦهای علمی تﺨﺼﺼی مانند انﺠمﻦ مدیریت
فناوری ایران ) ،(1381انﺠمﻦ اﺧالﻕ در علوﻡ و فناوری اطالعات ) ،(1383انﺠمﻦ تﺨﺼﺼی مراﻛﺰ
تﺤﻘیﻖوتوﺳعﺔ ﺻنایﻊ و معادن ) (1387و انﺠمﻦ ﺁیندهنگری ایران ) (1387اﺳت )ﺣاﺟیﺯاده.(1389 ،
عالوه ﺑر ایﻦ ،در ﺳال  1394اتﺤادیهای اﺯ  23انﺠمﻦ مرتبﻂ یا عالﻗهمند ﺑه ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺑا عنوان
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

»اتﺤادیﺔ انﺠمﻦهای علمی ﺣوﺯﺓ فناوری ،نوﺁوری و تﺠاریﺳاﺯی« ﺷکﻞ ﮔرفت ﻛه هدﻑ ﺁن ایﺠاد

مﻘاله ،پایاننامه و ﻛﺘاﺏ نشان میدهد ﻛه تمرﻛﺰ و پراﻛندﮔی مﻘولهها در میان ایﻦ ﺳه ﺑﺨﺶ مﺘﻔاوت اﺳت
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و مﻔاهیﻢ مورد توﺟه در یﻚ دﺳﺘه ،در دﺳﺘﺔ دیگر ﻛمﺘر مورد توﺟه ﻗرار ﮔرفﺘهاند؛ وﺿعیت دانﺶ مدیریت

هماهنگی میان انﺠمﻦهای عضو و هﻢافﺰایی فعالیتهای ﺁنها ﺑوده اﺳت .نشانﺔ دیگر رﺷد ایﻦ اﺟﺘماﻉ،
افﺰایﺶ تعداد و تنوﻉ ﺷرﻛتﻛنندﮔان و مشارﻛتﻛنندﮔان در ﻛنﻔرانﺲ مدیریت فناوری ایران اﺳت.
ﺷکﻞﮔیری نهادهای ﺟدید ،افﺰایﺶ تعداد دانﺶﺁموﺧﺘگان رﺷﺘههای مرتبﻂ ،وﺟود مساﺋﻞ ﻛارﺑردی و نیاﺯ
ﻛشور ﺑه دانﺶ ﻛارﺷناﺳان ایﻦ ﺣوﺯه ﺑرای پاﺳخ ﺑه ایﻦ مساﺋﻞ و روﺷﻦتر ﺷدن اهمیت ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی در
پیشرفت مبﺘنی ﺑر دانﺶ ﻛشورها ﺑرای همﺔ مسئوﻻن و مدیران ﻛشور ،ﺑهتدریﺞ موﺟﺐ رﺷد ﺣوﺯﺓ دانشی
ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت فناوری در ﻛشور ﺷد .هرﭼند ایﻦ رﺷد ،ما را ﺑا دو مسﺄلﺔ مهﻢ مواﺟه ﻛرده اﺳت:
 (1رﺷد ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺑه ﺷکﻞ همگﻦ اتﻔاﻕ نیﻔﺘاده اﺳت؛ ﺑه ایﻦ معنا ﻛه هﻢ در موﺿوعات مورد مطالعه
در ایﻦ ﺣوﺯه پراﻛندﮔی و عدﻡ انسﺠاﻡ دیده میﺷود و هﻢ در مﺆلﻔههایی ﻛه ﺑنیانهای یﻚ ﺣوﺯﺓ دانشی را
ﺷکﻞ میدهند ،نشانههایی اﺯ عدﻡ تواﺯن وﺟود دارد .ناﺻری ) (1389ﺑا ﺑررﺳی مدارﻙ علمی در ﺳه ﺑﺨﺶ

فناوری در ﻛشور مﺘناﺳﺐ ﺑا نیاﺯهای ﻛشور نبوده اﺳت و در ﻛنار افراﻁ در پرداﺧﺘﻦ ﺑه یﻚ دﺳﺘه اﺯ مﻘولهها،
مﻘولههای دیگری مورد ﻏﻔلت ﻗرار ﮔرفﺘهاند؛ و ﺑه ارتباﻁ ﺑرﺧی اﺯ موﺿوعات ﺑا هﻢ ،ﺑه انداﺯه ﻛافی توﺟه
نشده اﺳت .ﮔذﺷﺘه اﺯ پراﻛندﮔی موﺿوعی ،رﺷد مﺆلﻔههای اﺻلی ﺣوﺯﺓ دانشی )ﺁموﺯش ،پژوهﺶ ،اﺟﺘماﻉ
و ﺑدنﺔ دانﺶ( نیﺰ یکنواﺧت نبوده اﺳت .ﺑرای نمونه ،اﺟﺘماﻉ دانﺶﺁموﺧﺘگان مدیریت فناوری در ﻛشور
رﺷد ﺳریﻊ و ﺯیادی داﺷﺘه ،اما  -ﺑر اﺳاﺱ مﺼاﺣبههای انﺠاﻡﺷده در ایﻦ مطالعه -ﻛیﻔیت و اﺛرﺑﺨشی
پژوهﺶها یا ارتباﻁ ایﻦ ﺣوﺯه ﺑا ﺣوﺯههای دانشی پشﺘیبان ﺁن )ﺑهعنوان مﺆلﻔههای دیگر ﺣوﺯﺓ دانشی( رﺷد
ﭼندان مطلوﺑی نداﺷﺘه اﺳت .همﭽنیﻦ تﺤلیﻞ ﺷبکﺔ هﻢنویسندﮔی پژوهشگران ایﻦ ﺣوﺯه نشان میدهد ﻛه
ایﻦ ﺷبکه انسﺠاﻡ پایینی دارد و همکاری میان اعضای اﺟﺘماﻉ اندﻙ اﺳت .ایﻦ ارتباطات ﺿعیﻒ میتواند
مانعی ﺑرای توﺳعﺔ علمی و نوﺁوری در ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺑاﺷد )روﺷنی و همکاران.(1392،
 (2ﭼشﻢانداﺯ مشﺨﺺ و مسیر معینی ﺑرای توﺳعﺔ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی وﺟود ندارد .ﺑهﺑیاندیگر ،مﻘﺼد و
هدﻑ تالشهای در ﺣال انﺠاﻡ در ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ،روﺷﻦ نیست و رﺷد ناهمگﻦ ﺣوﺯه )یعنی همان
مسﺄلﺔ اول( ﺧود میتواند تا ﺣد ﺯیادی ﺷاهد ایﻦ مدعا ﺑاﺷد.
هﻢافﺰایی فعالیتها روﺑهرو ﺧواهد ﻛرد؛ ﺑناﺑرایﻦ ،ﺑا توﺟه ﺑه ﻇرفیتهای ﺑاﻻی ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ،ﻻﺯﻡ
اﺳت ﺑرای تﺄﺛیر ﺑر پیشرفت ﻛشور ،ﺳیاﺳتهایی را در ﺟهت توﺳعﺔ هدفمند و پیشرفت نﻈاﻡمند ﺁن ﺑر
اﺳاﺱ تﺠرﺑههای ﻛسﺐﺷده در دهﺔ ﮔذﺷﺘه ،ﺑررﺳی وﺿعیت موﺟود ،تشﺨیﺺ نیاﺯها و مساﺋﻞ ﻛشور و
ترﺳیﻢ ﭼشﻢانداﺯهای مطلوﺏ تدویﻦ نمود .ایﻦ پژوهﺶ تالش دارد در ﻗلمرو مطالعات تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت
و ﺑا رویکرد تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺳیاﺳت ،1ﺑه دو پرﺳﺶ پاﺳخ دهد (1 :مساﺋﻞ و راهﺣﻞهای توﺳعﺔ
ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران ﭼیست؟ و  (2نگرشهای ﻛنﺶﮔران مﺨﺘلﻒ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی،
ایﻦ مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی را ﭼگونه ﺳاﺧﺘارﺑندی میﻛنند؟
مﻘﺼود اﺯ تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ،ﺑررﺳی و ارﺯیاﺑی مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺑدیﻞ ﺳیاﺳﺘی اﺳت .هدﻑ تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت
اتﺨاﺫ تﺼمیﻢهای ﺳیاﺳﺘی )تﺠویﺰ (2نیست ،ﺑلکه ﺁﮔاهﺳاﺯی و فراهﻢ ﺁوردن اطالعات ﺑرای ﺑررﺳی و تبادل
نﻈر درﺑارﺓ مساﺋﻞ )تبییﻦ (3اﺳت ) .(Dye, 2008)(Kraft & Furlong, 2004ﺑه عبارت دیگر ،تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت
وﺳیلهای ﺑرای ترﻛیﺐ اطالعات و اراﺋﺔ ﻗالبی ﺑرای تﺼمیمات ﺳیاﺳﺘی اﺳت ).(Smith & Larimer, 2009
در ادامه ایﻦ مﻘاله در ﺑﺨﺶهای دوﻡ و ﺳوﻡ ،مطالعات ﻗبلی مرور و مبانی و رویکرد نﻈری پژوهﺶ مطرﺡ
میﮔردد .ﺑﺨﺶ ﭼهارﻡ ﺑه ﺑیان روش پژوهﺶ و ﺑﺨﺶ پنﺠﻢ ﺑه تشریﺢ فرﺁیند ﮔردﺁوری دادهها و تﺠﺰیه
و تﺤلیﻞ ﺁنها اﺧﺘﺼاﺹ دارد .در ﺑﺨﺶ ﺷشﻢ ،یافﺘهها اراﺋه میﮔردد و درﺑﺨﺶ هﻔﺘﻢ نﺘایﺞ ﺑهدﺳت ﺁمده
اﺯ ایﻦ پژوهﺶ مورد ﺑﺤﺚ ﻗرار میﮔیرند.

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

ایﻦ دو مسﺄله ،ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت علﻢوفناوری ﻛشور را در ﺁینده ﺑا ﭼالﺶ ﻛاهﺶ ﺑهرهوری و عدﻡ
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 -2پیشینة پژوهش

ﺑهدلیﻞ ﺳاﺑﻘﺔ نهﭼندان طوﻻنی ﺷکﻞﮔیری ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ﺟهان )ﺣدود دهﺔ (1980
و نیﺰ میانرﺷﺘهای ﺑودن ﺁن ،رﺷد و توﺳعﺔ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ،مسﺄلهای ﭼالﺶﺑرانگیﺰ و مورد توﺟه
ﺳیاﺳتﮔذاران علﻢ و دانشمندان مدیریت فناوری در ﺟهان ﺑوده اﺳت .اﺯ ایﻦرو ،مطالعات نسبﺘ ًا پرﺷماری

درﺑارﺓ مﺆلﻔههای ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی )ﺑه ﺟﺰ اﺟﺘماﻉ( انﺠاﻡ ﺷده اﺳت .ﺷﺠاعی و همکاران ) (1395تالش
ﻛردند ﺑا مرور نﻈاﻡمند 4ایﻦ مطالعات ،تﺼویری ﺟامﻊ اﺯ تﺤﻘیﻘاتی ﻛه »درﺑارﺓ« ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت
فناوری انﺠاﻡ ﺷده اﺳت ،اراﺋه دهند .ﺁنان ﻏلبﺔ رویکرد توﺻیﻔی-ارﺯیاﺑی ﺑر رویکرد هنﺠاری را یکی اﺯ
ﻛاﺳﺘیهای مطالعات مرور ﺷده دانسﺘهاند .ﺑهعبارتدیگر ،در میان ایﻦ تﺤﻘیﻘات ،ﻛمﺘر پژوهشی را میتوان
یافت ﻛه ﺑه ﺑررﺳی ﺳیاﺳتها یا ﺑرنامههای ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری پرداﺧﺘه ﺑاﺷد.
ﺷاید ﻗویتریﻦ نمونﺔ مطالعات ﺳیاﺳتﮔذاری ایﻦ ﺣوﺯه ،ﮔﺰارش ﺳال  1987ﺷورای ملی تﺤﻘیﻘات ﺁمریکا
ﺑا عنوان »مدیریت فناوری :مﺰیت رﻗاﺑﺘی پنهان« و ﮔﺰارش مکمﻞ ﺁن در ﺳال  1991ﺑا عنوان »مطالعﺔ
مدیریت فناوری :ﺁﺯادﺳاﺯی ]انرژی[ مﺰیت رﻗاﺑﺘی پنهان« ﺑاﺷد .در ایﻦ دو ﮔﺰارش ،ﺑر مشارﻛت ﺻنعت

)ﺑهعنوان مالﻚ ﺑنیا ِن دانﺶ ،ﺑسﺘر ﺁﺯمایﺶ تﺤﻘیﻘات و اﺟرای ﺁﺯمونهای تﺠرﺑی ،ﺑهﻛارﮔیرندﺓ اﺑﺰارهای
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ﺟدید ،اﺳﺘﺨداﻡﻛنندﺓ دانﺶﺁموﺧﺘگان و پشﺘیبانیﻛنندﺓ تﺤﻘیﻘات( و نﻘﺶ دولت )ﺑهعنوان یﻚ ﺑاﺯیگر اﺻلی
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در تسهیﻞ فراهﻢﺁوری مناﺑﻊ مالی ﺑرای تشویﻖ ﺣرﻛتهای اولیه در فرﺁین ِد توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی( در ﻛنار
اهمیت فعالیتهای دانشگاهی تﺄﻛید ﺷده اﺳت ).(Herink, 1987)(Rubenstein & Hanna, 1991
توسعۀ برنامۀ
آموزشی و پژوهش

آگاهیبخشی و
تأمین مالی

بهکارگیری و آزمون
توسط صنعت/دولت

ارزیابی و
تحلیل نتایج

شکل ( :)1فرآیند پیشنهادی توسعة حوزة دانشی مدیریت فناوری در آمریکا ()Herink, 1987

ﮔﺰارش ﺳال  ،1987تدویﻦ ﺑرنامهای ﮔاﻡﺑهﮔاﻡ ﺑا تبییﻦ مسئولیت نهادهای مﺨﺘلﻒ ﺑرای توﺳعﺔ مدیریت
فناوری در ﺁمریکا را پیشنهاد میﻛند و راهﺣﻞ ﭼالﺶهای پیﺶ روی ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی را افﺰایﺶ و ﮔسﺘرش
دانﺶ و توانمندیهای موﺟود در ﻛنار توﺟه ﺑیشﺘر ﺑه موﺿوعات مدیریت فناوری در ﺁموﺯشهای مهندﺳان
و مدیران میداند تا اﺯ ایﻦ طریﻖ ،پیشرفت در تﺤﻘیﻘات موﺟﺐ ﺧلﻖ و توﺳعﺔ ﺑینﺶها و اﺑﺰارهای مدیریﺘی
مورد نیاﺯ ﺷود و اﺯ ﺳوی دیگر ،ﺁﺯمودن ایﻦ ﺑینﺶها و اﺑﺰارها توﺳﻂ ﺻنایﻊ ﺑه مﺤﺘوای دورههای ﺁموﺯﺷی
ﺑیﻔﺰاید )ﺷکﻞ ).(Herink, 1987)((1
ﮔﺰارش ﺳال  ،1991ﺑر اﺳاﺱ تﺠرﺑههای ﺑهدﺳتﺁمده 9 ،راهﺣﻞ ﺑرای ارتباﻁ ﺑیشﺘر دانشگاه و ﺻنعت
پیشنهاد میدهد .اﺯ ایﻦ میان ،ﭼهار راهﺣﻞ مرﺑوﻁ ﺑه دانشگاه و پنﺞ راهکار مرﺑوﻁ ﺑه ﺻنعت اﺳت.
ﺳاﺯوﻛارهای طرﻑ دانشگاه عبارتند اﺯ (1 :ایﺠاد ﺳاﺧﺘار اراﺋﺔ ﺑرنامههای میانرﺷﺘهای دارای هر دو ﺷاﺧﺔ
ﺁموﺯش و پژوهﺶ (2 ،ایﺠاد نﻈاﻡ تشویﻖ و پاداش ﺑرای تﺤﻘیﻘات میانرﺷﺘهای و ﻛارﺑردی (3 ،ایﺠاد
ارتباطات و ﺁﮔاهی ﺑا ﺳاﺯوﻛارهایی مانند ﮔردش مدیران و دانشگاهیان در ﻗطﺐهای علمی مدیریت
)در ﻏیر ﺳاعتهای موﻇﻒ ﺣضور در دانشگاه( و  (4ﺑرﮔﺰاری ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی تﺤﺼیالت تکمیلی.
ﺳاﺯوﻛارهای پیشنهادی ﺑرای طرﻑ ﺻنعت نیﺰ عبارتند اﺯ (1 :ﺑاﻻتر رفﺘﻦ ﺟایگاه مدیران فناوری در ﺳطوﺡ
اﺟرایی ﺳاﺧﺘار ﺳاﺯمان و ایﺠاد پستهای ﺟدید (2 ،اراﺋﺔ پاداش و مشوﻕهایی ﺑرای ﻛسانی ﻛه ﺁموﺯشهای
مرتبﻂ را در ﺣیﻦ ﺧدمت میﮔذرانند و ﺑا دانشگاه ارتباﻁ دارند (3 ،در دﺳﺘور ﻛار ﻗرار دادن تﺤﻘیﻘات
مرتبﻂ ﺑا مدیریت فناوری (4 ،ﺳرمایهﮔذاری ﺑرای توﺳعﺔ مدیریت فناوری اﺯ طریﻖ ﻛنسرﺳیوﻡهای ﺻنعﺘی
)نه ﺷرﻛتهای منﻔرد( و  (5راههای دیگری مانند معرفی ﺑاﺯنشسﺘگان دارای تﺠرﺑﺔ ﺻنعﺘی ﺑه دانشگاه
)ﺑرای اﺳﺘﺨداﻡ( یا در نﻈر ﮔرفﺘﻦ ﺧود ﺷرﻛت ﺑهعنوان یﻚ ﺁﺯمایشگاه ﺯنده .5نﻘﺶهای دولت نیﺰ عبارتند
اﺯ (1 :ﺣمایت اﺯ ایﻦ ﺯمینﺔ مطالعاتی )ایﺠاد ﻛارﮔروهی ﺑرای ﻛمﻚ ﺑه تدویﻦ مﺄموریتها ،اهداﻑ و
ﺳرمایهﮔذاریها در تﺤﻘیﻘات مدیریت فناوری ،ﺣمایت اﺯ ﻗطﺐهای علمی مدیریت فناوری و تسهیﻞ
ﺑهﻛارﮔیری نﺘایﺞ تﺤﻘیﻘات( (2 ،اراﺋﺔ رهنمودها و ﻛمﻚ ﺑه هماهنگی مدیریت فناوری )ایﺠاد یﻚ پایگاه
داده اﺯ تﺠرﺑهها و تکنیﻚهای موفﻖ مدیریت فناوری ﺑرای ﺻنایﻊ و ﺳاﺯمانهای مﺨﺘلﻒ و مسﺘندﺳاﺯی
درﺱهای ﺁموﺧﺘهﺷده در تﺤﻘیﻘات مدیریت فناوری( و  (3ایﺠاد ﻗطﺐهای علمی )ایﻦ ﻗطﺐها ﺑاید اﺯ
پراﻛندﮔی ﺟﻐرافیایی و موﺿوعی )ﺻنایﻊ( مناﺳبی ﺑرﺧوردار ﺑاﺷند و ﺑه فعالیتهایی نﻈیر ﺁموﺯش ،پژوهﺶ،
ﺑرﮔﺰاری ﻛنﻔرانﺲ و انﺘشار نﺘایﺞ تﺤﻘیﻘات ﺑﭙرداﺯند().(Rubenstein & Hanna, 1991

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

فناوری ،اراﺋﺔ پژوهانههای پسادﻛﺘرا ،فراهﻢ ﻛردن فرﺻتهای ﻛار دانشگاهیان مدیریت فناوری در ﺻنعت
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نمونﺔ دوﻡ ،تﺤﻘیﻖ ﻛومار و ﺑت ) (2000اﺳت .ایﻦ مﻘاله ﺑرنامهای را ﻛه ﺑﺨﺶ تﺤﻘیﻘات علمی و ﺻنعﺘی
وﺯارت علوﻡ و فناوری هندوﺳﺘان ﺑرای ﺷکﻞﮔیری مدیریت فناوری در ایﻦ ﻛشور تدویﻦ و اﺟرا نموده
اﺳت ،معرفی میﻛند .ایﻦ ﺑرنامه دارای ﺳه ﺑعد اﺳت (1 :تهیﺔ مناﺑﻊ مﺤﺘوایی :ﮔردﺁوری ادﺑیات موﺿوﻉ،
انﺠاﻡ مطالعههای موردی ،مسﺘندﺳاﺯی تﺠرﺑهها و تدویﻦ راهنماهای ﻛارﺑردی (2 ،6ﺑرﻗراری نﻈاﻡهای
اطالعات و ارتﻘاء دانﺶ :ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی ،ﺳمینارها و ﻛارﮔاهها ،ﺁموﺯش اﺳﺘادان ،اطالﻉرﺳانی و
پرورش مشاوران ،و  (3نﻈاﻡهای تسهیﻞﮔر :انگیﺰش ،ﺣمایت مالی و فنی ،اﺑﺰارهای ﺳیاﺳﺘی ،اﺳﺘادان
میهمان و ارتباطات داﺧلی .عالوه ﺑر ایﻦ ،طرﺡهایی نیﺰ ﺑرای افﺰایﺶ فعالیتها در ﺯمینﺔ ﺷبکهﺳاﺯی
مﺆﺳسههای دانشگاهی ،ﺻنعﺘی ،مراﻛﺰ تﺤﻘیﻖوتوﺳعه و ﺳاﺯمانهای دولﺘی ﺑا یکدیگر و ﺑا ﺳاﺯمانهای
مﺘناﺳﺐ در ﺳایر ﻛشورها اراﺋه ﺷده اﺳت ).(Kumar & Bhat, 2000
یاماﺳاﻛی و همکاران ) (2003نیﺰ ﺑا تﺤلیﻞ عوامﻞ ﺷکست ژاپﻦ در ﺟنﮓ ﺟهانی دوﻡ )فاﺻلﺔ فناورانه و عدﻡ
مدیریت ﺻﺤیﺢ فناوری ،و عدﻡ توانایی پرورش و ﺣمایت اﺯ نیروهای انسانی مسﺘعد( ،تﺤلیﻞهای ﺧود اﺯ ایﻦ
مسﺄله را در ﻗالﺐ پیشنهادهایی ﺑرای اﻗداﻡ در ﺣوﺯﺓ مدیریت فناوری اراﺋه مینمایند (1 :تدویﻦ ﺳیاﺳتهای
مدیریت فناوری ﺑا رویکرد ﺑاﺯ )نسبت ﺑه فرهنﮓ ،طبیعت و ﺳایر ﺟوامﻊ( (2 ،تﺤﻘیﻖ در ﺯمینﺔنﻈریﺔمدیریت
فناوری و ﻛارﺑردهای عملی ﺁن (3 ،ﺁموﺯش ﻛامﻞ مدیریت فناوری ﺑه افراد مرتبﻂ).(Yamasaki, et al., 2003
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هرﭼند نمیتوان ادعا ﻛرد ﻛه مطالعﺔ ﺟامعی درﺑارﺓ ﺳیاﺳتﮔذاری ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران

ایﻦ ﮔﺰارش نﻘاﻁ ﻗوت ،ﺿعﻒ ،فرﺻتها و تهدیدها و روندهای ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران را
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در پنﺞ ﺑﺨﺶ ﺁموﺯش و نیروی انسانی ،پژوهﺶ ،ﻛارﺑرد در ﺻنعت ،ﻛسﺐوﻛار مدیریت فناوری و نهادهای

ﺻورت ﮔرفﺘه اﺳت ،اما میتوان ﺑه تالشهایی در ایﻦ ﺯمینه اﺷاره نمود .نﺨسﺘیﻦ فعالیت در ایﻦ ﺯمینه،
ﮔﺰارﺷی اﺳت ﺑا عنوان »ﺟایگاه مدیریت تکنولوژی در نﻘشﺔﺟامﻊ علمی ﻛشور« ﻛه توﺳﻂ طباطباﺋیان
و همکاران ) (1387در دانشگاه عالمه طباطبایی و ﺑه ﺳﻔارش ﺷورای عالی انﻘالﺏ فرهنگی انﺠاﻡ ﺷده
اﺳت .ایﻦ ﮔﺰارش پﺲ اﺯ مرور ﺳاﺑﻘﺔ تاریﺨی ﺷکﻞﮔیری مدیریت فناوری در ایران و ﺑررﺳی ﺟایگاه
مدیریت فناوری در ﺑرﺧی اﺳناد ملی ،مﺠموعهای اﺯ اهداﻑ و ﺑرنامههای اﺟرایی را ﺑرای توﺳعﺔ مدیریت
فناوری پیشنهاد میدهد.
تالش دیگری ﻛه در ﺯمینﺔ ﺳیاﺳتﮔذاری ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری انﺠاﻡ ﺷده اﺳت ،ﮔﺰارﺷی اﺳت ﻛه
در ﺳال  1389توﺳﻂ انﺠمﻦ مدیریت فناوری ایران ﺑه ﺳﻔارش معاونت علمی و فناوری ریاﺳت ﺟمهوری
و در ﻗالﺐ طرﺡ ممیﺰی ﺻد موﺿوﻉ مهﻢ علمی ﻛشور انﺠاﻡ ﺷده اﺳت )دفﺘر ممیﺰی توﺳعﺔ علوﻡ.(1390 ،

مﺘولی مدیریت فناوری در ﻛشور ﺑررﺳی میﻛند و راهبردهایی را ﺑرای توﺳعﺔ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی در ایران
پیشنهاد میدهد )انﺠمﻦ مدیریت فناوری ایران.(1389 ،
اﺯ ﺑررﺳی مطالعات پیشیﻦ میتوان ﺑه ﺳه نﺘیﺠه رﺳید (1 :تعداد مطالعاتی ﻛه ﺑا رویکرد هنﺠاری ﺑه ﺑررﺳی
توﺳعﺔ ﺣوﺯه دانشی مدیریت فناوری پرداﺧﺘهاند ،ﺑسیار مﺤدود اﺳت (2 ،ایﻦ مطالعات یا اراﺋهدهندﺓ تﺤلیﻞها
و پیشنهادهای نویسندﮔان ﺁنها یا مبﺘنی ﺑر مسﺘندات نشستها و تعامالت ﺟمعی اﺯ ﺧبرﮔان اﺳت و  (3تنوﻉ
و تﻔاوت مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی مطرﺡﺷده در ایﻦ مطالعات ،ﺑا وﺟود ﺑرﺧی نﻘاﻁ اﺷﺘراﻙ نشان میدهد
ﻛه دﺳﺘیاﺑی ﺑه نﺘایﺞ ﻛارﺑردی ،ﺑدون تﻔﺤﺺ ﺑیشﺘر و ﺑررﺳی عمیﻖتر موﺿوﻉ ممکﻦ نیست .ﺑا در نﻈر ﮔرفﺘﻦ
تﻔاوت ﺯمینه ﻛشورهای مﺨﺘلﻒ ،ایﻦ مسﺄله اﺑعاد دﻗیﻖتر و وﺟوه پیﭽیدهتری نیﺰ پیدا میﻛند.
ﺑا توﺟه ﺑه نکﺘههایی ﻛه در ﺑاﻻ ﺑه ﺁنها اﺷاره ﺷد ،مطالعه ﺣاﺿر تالش میﻛند ﺿمﻦ اتﺨاﺫ رویکرد
هنﺠاری ﺑه موﺿوﻉ )نکﺘﺔ  ،(1اﺯ طریﻖ انﺘﺨاﺏ رویکرد تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺳیاﺳت ،ﮔسﺘره ﺁراء و
نﻈراتی را ﻛه نﺘایﺞ پژوهﺶ ﺑر ﺁن ﺑنا ﺷده اﺳت تا ﺣد امکان وﺳیﻊتر ﻛند و مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی
همﭽنیﻦ ایﻦ پژوهﺶ ﺑا ﺳاﺧﺘارﺑندی مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی در ﺑافﺘار ﻛشور ایران ،تنوﻉ و ﺁﺷﻔﺘگی
موﺿوعات ﺳیاﺳﺘی را ﺑه مﺠموعهای اﺯ ﮔﺰینههای ﺑدیﻞ ﺳناریوهای ﺳیاﺳﺘی تبدیﻞ میﻛند تا نﻘاﻁ
مﺤوری تﺼمیﻢﮔیری را ﺑرای ﺳیاﺳتﮔذاران و ﺑرنامهریﺰان مشﺨﺺ نماید )نکﺘﺔ .(3

 -3مبانی و رویکرد نظری

همانﮔونه ﻛه در ﺑﺨﺶ نﺨست ﺑیان ﺷد ،ایﻦ مطالعه ﺑا رویکرد تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺳیاﺳت انﺠاﻡ ﺷده

اﺳت .در ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺿمﻦ معرفی ﺑنیانهای نﻈری تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی ﺳیاﺳتها ،رویکردهای ﺑدیﻞ ﺑرای ایﻦ
ﺷیوﺓ تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت مورد ﺑﺤﺚ ﻗرار میﮔیرد.
هدﻑ مطالعات تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ﺑررﺳی مساﺋﻞ ﺳیاﺳﺘی و راهﺣﻞهای ﺁنها اﺳت ،و ﺑرای دﺳﺘیاﺑی ﺑه ایﻦ
هدﻑ در ﺣوﺯﺓ دانشی مطالعات ﺳیاﺳت رویکردهای مﺨﺘلﻒ )و ﮔاه مﺨالﻒ( مطرﺡ ﺷده اﺳت .در یﻚ ﺳو
ﻛسانی ﻗرار دارند ﻛه معﺘﻘدند تﺤلیﻞﮔران ﺳیاﺳت ﺑاید پاﺳخهای مسﺘد ِل عینی 7اراﺋه ﻛنند .ﮔروهی دیگر ﺑر
ایﻦ ﺑاورند ﻛه دیدﮔاه ﻗبﻞ نهتنها ﻛوتهﺑینانه یا ﻏلﻂ ،ﺑلکه ﺧطرناﻙ اﺳت .ﺑه عﻘیدﺓ ﮔروه دوﻡ ،تﺤلیﻞﮔران در
ﺑراﺑر مسﺄلهای ﻗرار دارند ﻛه واﺑسﺘه ﺑه ﺯمینههای اﺟﺘماعی-فرهنگی و ﺯمان و مکان و درﺑرﮔیرندﺓ ﺑرﺧورد
ارﺯشها و منافﻊ ﮔروههای مﺨﺘلﻒ اﺳت .اﺯ ایﻦرو ،تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت ﺑیشﺘر یﻚ تﻔسیرﻛننده و تسهیﻞﮔر
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را اﺯ نگاه ﮔروههای مﺨﺘلﻒ ﻛنﺶﮔران ﺑه ﺳیاﺳتﮔذاران و نیﺰ ﺑه ﺧود ﻛنﺶﮔران نشان دهد )نکﺘﺔ .(2
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اﺳت ﻛه دیدﮔاههای مﺨﺘلﻒ را ﺑهطور عمیﻖ درﻙ میﻛند و ﺁنها را در ﻗالﺐها و عبارات ﺧودﺷان مورد
ﻗضاوت ﻗرار میدهد ).(deLeon, 1988)(Smith & Larimer, 2009
ﮔروه نﺨست ﻛه ﺑه عﻘالنیتﮔرایان )پوﺯیﺘیویستها( مشهورند ،ﺑه تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ﺑهمﺜاﺑﺔ فرﺁیند ﺧطی
ﺣﻞ مسﺄله مینگرند .ﺁنها ﺑهدنبال ﮔسﺘرش ﺟعبهاﺑﺰاری نﻈری و روشﺷناﺧﺘی اﺯ علوﻡ اﺟﺘماعی هسﺘند
ﻛه ﺑﺘواند ﺑه ﺷکﻞ عینی و ﺑیطرﻑ ،ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی را رتبهﺑندی ﻛند .ﮔروه دوﻡ ﻛه ﺑه پساتﺠرﺑهﮔرایان
)پستپوﺯیﺘیویستها( مشهورند ،تالش میﻛنند در فرﺁیند تﺼمیﻢﮔیری ،ارﺯشها و نگرشهای دیگر
را در ﻛنار )و ﺑراﺑر ﺑا( مﻔهوﻡ علﻢ ﻗرار دهند .ایﻦ رویکرد در پی دفاﻉ اﺯ دموﻛراﺳی در ﺳیاﺳتﮔذاری
اﺳت؛ ﺑه ایﻦ معنا ﻛه تﺼمیﻢﮔیری ﺳیاﺳﺘی ﺑاید اﺯ طریﻖ ﺑاﺯتاﺏ اطالعات ﺷهروندان و ﮔﻔﺘگو میان ﺁنان
ﺑا ﺳیاﺳﺘمداران و ﺫینﻔعان انﺠاﻡ ﺷود .اﺯ دیدﮔاه پساتﺠرﺑهﮔرایان ،مشاوره و اﺟماﻉ ﺑهﺘریﻦ پاﺳخ را ﺑرای
پرﺳﺶهای تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت فراهﻢ میﻛند ).(Fischer, 2003)(Rabin, 2003)(Smith & Larimer, 2009
ﺑه اعﺘﻘاد پساتﺠرﺑهﮔرایان ،ارتباطات ناﻗﺺ و ناﻛافی میان تﺤلیﻞﮔران ﺳیاﺳت و ﻛنﺶﮔران ﺳیاﺳت ،یکی
اﺯ دﻻیﻞ ﻛﻢ ﺑودن تﺄﺛیر تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ﺑر ﺳیاﺳتﮔذاری اﺳت و ﺑناﺑرایﻦ ،ﻻﺯﻡ اﺳت راﺑطﺔ میان تﺤلیﻞﮔر
ﺳیاﺳت ،ﺷهروندان و ﺫینﻔعان ﺑاﺯتعریﻒ ﺷود ) .(Geurts & Joldersma, 2001ﻛار تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت
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ایﻦ اﺳت ﻛه دیدﮔاههای مﺨﺘلﻒ ،دلیﻞ اﺧﺘالﻑهای ﺁنها و ﭼگونگی تطبیﻖ ﺁنها ﺑا یکدیگر را ﺑﻔهمد و
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ﺑﺘواند ﺁنها را در ﻗالﺐ واﻛنﺶ هدفمند ﺣکومت ،ﺻورتﺑندی ﻛند .تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت میﻛوﺷد داﺳﺘانها
و روایتهای مﺨﺘلﻒ دنیای ﺳیاﺳی را ﺑه مباﺣﺜاتی منسﺠﻢ تبدیﻞ نماید .ﺑهعبارت دیگر ،او تالش میﻛند
روایتهای دیدﮔاههای مﺨﺘلﻒ اﺯ »ﭼه ﭼیﺰی« را ﺑه »ﭼه ﺑاید« تبدیﻞ ﻛند ).(Smith & Larimer, 2009
پﺲ اﺯ دهﺔ  ،1970رویکرد پساتﺠرﺑهﮔرایی ﺑه پنﺞ ﺟریان نﻈری منشعﺐ میﺷود ﻛه همگی منﺘﻘد عﻘالنیتﮔرایی
یا ﺟنبههایی اﺯ ﺁن هسﺘند .ایﻦ پنﺞ ﺟریان عبارتند اﺯ نﻈریههای ﺑافﺘارﮔرایی و پیﺶفرﺽ ،نﻈریههای ﺳاﺧﺘارﺑندی
مسﺄله و ﭼارﭼوﺏﺑندی موﺿوعات ،انﺘﻘاد روشﺷناﺧﺘی ،هرمنوتیﻚ انﺘﻘادی و نﻈریههای تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی
ﺳیاﺳت ) .(Rabin, 2003ایﻦ پژوهﺶ ،رویکرد ﺁﺧر را ﺑرای تﺤلیﻞ ﺳیاﺳتهای توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت
فناوری در ایران انﺘﺨاﺏ ﻛرده اﺳت .تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی ﺳیاﺳت ،ﺑهدنبال ﮔشودن درهای تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت و درﮔیر
ﻛردن ﺳایر مشارﻛتﻛنندﮔان اﺳت و ﺑا ﭼهار هدﻑ ﺻورت میﮔیرد (1 :اﺳﺘﻔاده اﺯ ﺳایر مناﺑﻊ دانشی(2 ،
اﺳﺘﻔاده اﺯ ﺳایر ﮔونههای دانﺶ (3 ،درﮔیر ﻛردن ﻛسانی ﻛه تﺼمیﻢهای ﺳیاﺳﺘی ﺑر ﺁنها تﺄﺛیرﮔذار اﺳت و (4
درﮔیر ﻛردن ﻛنﺶﮔرانی ﻛه نﻘﺶ ﺣیاتی در پیادهﺳاﺯی ﺳیاﺳت دارند ).(Duijn & Rijnveld, 2007
درون ﺟریان تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی ﺳیاﺳت نیﺰ ﭼهار ﺷیوﺓ مﺨﺘلﻒ مطالعه وﺟود دارد ﻛه نﻘطﺔ تمایﺰ ﺁنها در

تﻔاوت نگاهشان ﺑه مشارﻛتﻛنندﮔان در تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ،روش و هدﻑ ﺁن اﺳت )ﺷکﻞ ) .((2ایﻦ ﭼهار
دیدﮔاه عبارتند اﺯ ):(Durning, 1993
 (1تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی ﺳیاﺳت ﺑرای دموﻛراﺳی مشارﻛﺘی :در دموﻛراﺳی مشارﻛﺘی ،ﺷهروندان ﺑا تﺼمیمات
مبﺘنی ﺑر ﻗدرت اﺳﺘدﻻلهای ﺑرتر ﺑر ﺧودﺷان ﺣکومت میﻛنند .تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت ﺑه ﺷهروندان ﻛمﻚ
میﻛند ایﻦ اﺳﺘدﻻلها را فرمولﺑندی و مد ّون ﻛنند.
 (2اراﺋﺔ ورودیهای تﺤلیلی اﺯ طریﻖ تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی ﺳیاﺳت :ﺫینﻔعان )افراد و ﮔروههایی ﻛه تﺼمیﻢ
ﺳیاﺳﺘی ﺑر ﺁنها اﺛر میﮔذارد( ایﻦ فرﺻت را دارند ﻛه ﺑرﺧی اطالعات و نﻈراتی را ﻛه تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت
ﺑه توﺻیههای ﺳیاﺳﺘی تبدیﻞ میﻛند ،فراهﻢ ﺁورند.
 (3تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺳیاﺳت :8تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت ،یﻚ مشاهدهﮔر مشارﻛﺘی 9اﺳت ﻛه ﺑرای اراﺋﺔ
توﺻیههای ﺳیاﺳﺘی ﺑا ﺫینﻔعان همکاری میﻛند .در ﺧالل یﻚ فرﺁیند تﺤلیلی اﺯ ﺷهروندان و ﺫینﻔعان
ﺧواﺳﺘه میﺷود در فهﻢ ﺑافﺘار تﺤلیﻞ ،اﺯ ﺟمله ارﺯشها و تﻔسیرهای مﺨﺘلﻒ اﺯ مسﺄله ،ﺑه تﺤلیﻞﮔر ﻛمﻚ ﻛنند.
شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

شکل ( :)2چهار گونة تحلیل مشارکتی سیاست ()Durning, 1993
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 (4تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ﺫینﻔعان :ﺫینﻔعان ،ﮔاهی ﺑا ﻛمﻚ تﺤلیﻞﮔر ﺳیاﺳت ،دادهها ،اطالعات و نﻈرات موﺟود
را ﺑهعنوان ورودی ،فرﺁوری میﻛنند تا ﺑه توﺻیﺔ ﺳیاﺳت تبدیﻞ ﺷود .تﻔاوت ایﻦ رویکرد ﺑا تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی
تﻔسیری ﺳیاﺳت ایﻦ اﺳت ﻛه در ایﻦ روش ﺫینﻔعان ،هﻢ مسئول تهیﺔ دادهها هسﺘند ،هﻢ تﺤلیﻞ ﺁنها.
در پژوهﺶ ﺣاﺿر ،اﺯ ﺷیوﺓ ﺳوﻡ یعنی تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺑرای ﺷناﺳایی و ﺳاﺧﺘارﺑندی مساﺋﻞ
ﺳیاﺳﺘی ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت.

 -4روش پژوهش

پژوهﺶ ﺣاﺿر ،مطالعهای ﻛیﻔی ﺑا رویکرد توﺻیﻔی -اﻛﺘشافی اﺳت ﻛه اﺯ روش تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ﺑهعنوان راهبرد
تﺤﻘیﻖ اﺳﺘﻔاده میﻛند .ﺑرای پیادهﺳاﺯی راهبرد تﺤﻘیﻖ اﺯ فنون تﺤلیﻞ مضمون )تﺤلیﻞ تماتیﻚ( و نگاﺷت
مباﺣﺜات 10اﺳﺘﻔاده ﺷده و ﮔردﺁوری دادهها اﺯ طریﻖ مطالعات اﺳنادی و ﻛﺘاﺑﺨانهای ،انﺠاﻡ مﺼاﺣبه و مشاهده
ﺻورت ﮔرفﺘه اﺳت .ﺧالﺻﺔ روشﺷناﺳی پژوهﺶ ،در ﺟدول ) (1ﻗاﺑﻞ مشاهده اﺳت )اراﺋﺔ ﭼارﭼوﺏ ﺧالﺻﺔ
روشﺷناﺳی ،ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ ) ) (Fahrenkrog & Joanneum, 2002دانایی فرد و همکاران.((1378 ،
جدول ( :)1چکیدة روششناسی پژوهش
رویکرد روشﺷناﺳانه

ﻛیﻔی

راهبرد )روش( پژوهﺶ

تﺤلیﻞ مﺤﺘوا
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رویکرد پژوهﺶ

توﺻیﻔی -اﻛﺘشافی

 (2مناﺑﻊ ﮔﻔﺘاری ﺿبﻂﺷده ،ﺷامﻞ ﺳﺨنرانیها و مباﺣﺜات ﺟلسههای ﮔردهمایی مﺘﺨﺼﺼان و مﺠمﻊ عمومی
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انﺠمﻦ مدیریت فناوری ایران اﺯ ﺳال  1388تا ﺳال  ،1394ﺳﺨنرانیها و میﺰﮔردهای تﺨﺼﺼی ﻛنﻔرانﺲ

فنون )تکنیﻚها(
روش ﮔردﺁوری دادهها

تﺤلیﻞ مضمون )تﺤلیﻞ تماتیﻚ(
نگاﺷت مباﺣﺜات
مطالعات اﺳنادی و ﻛﺘاﺑﺨانهای
مﺼاﺣبه
مشاهده

دادههای پژوهﺶ -ﻛه مساﺋﻞ و راهﺣﻞهای توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری ﺑاید اﺯ ﺁنها اﺳﺘﺨراﺝ
ﺷوند -ﺑا روشهای ﺯیر اﺳﺘﺨراﺝ و ﮔردﺁوری ﺷدهاند:
 (1مرور نﻈاﻡمند مناﺑﻊ و اﺳنادی ﻛه »درﺑارﺓ« ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری )در ﭼهار مﺆلﻔﺔ ﺑدنﺔ دانﺶ،
ﺁموﺯش ،پژوهﺶ و اﺟﺘماﻉ( موﺟود ﺑوده اﺳت )ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ ﺷﺠاعی و همکاران.(1395 ،

ﺑیﻦالمللی مدیریت فناوری ایران اﺯ ﺳال ) 1390نﺨسﺘیﻦ ﻛنﻔرانﺲ ﺑیﻦالمللی( تا ﺳال  ،1394مﺼاﺣبههای
ﺿبﻂﺷده ﺑا ﺧبرﮔان ﺣوﺯﺓ ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت فناوری در پروژﺓ »تدویﻦ ﺟایگاه مدیریت تکنولوژی
در نﻘشﺔ ﺟامﻊ علمی ﻛشور« در ﺳال ) 1387طباطباﺋیان و همکاران ،(1387،و مﺘﻦ مﺼاﺣبه ﺑا پیﺶﻛسوتان
ﺣوﺯﺓ علﻢ و فناوری ﻛشور )ﺑاﺳﺘانی ،در دﺳت ﭼاپ(
 (3مناﺑﻊ ﮔﻔﺘاری مسﺘﻘیﻢ ،ﺷامﻞ میﺰﮔرد ﺧبرﮔان در مورد ﭼالﺶها و راهکارهای پیﺶ روی رﺷﺘههای
مدیریت فناوری و ﺳیاﺳتﮔذاری علﻢ و فناوری در ﻛشور در نﺨسﺘیﻦ اﺟالﺱ مدرﺳان مدیریت فناوری
ایران در ﺳال  ،1393مﺼاﺣبههای نیمهﺳاﺧﺘاریافﺘه ﺑا ﻛنشگران ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری انﺠاﻡﺷده
توﺳﻂ پژوهﺶﮔران ) 24مﺼاﺣبه( .در ایﻦ مﺼاﺣبهها ،انﺘﺨاﺏ پاﺳخدهندﮔان ﺑهﺻورت هدفمند انﺠاﻡ
ﺷده و تالش ﺑر ایﻦ ﺑوده اﺳت ﻛه تا ﺣد امکان ﺑا ﻛنﺶﮔران مﺨﺘلﻒ ﺑا دیدﮔاههای مﺘنوﻉ مﺼاﺣبه ﺷود.
مﺼاﺣبهﺷوندﮔان اﺯ ﺳه ﮔروه دانشﺠویان دﻛﺘری ،دانﺶﺁموﺧﺘگان مﻘاطﻊ ﻛارﺷناﺳی ارﺷد و دﻛﺘری و
اعضای هیﺄت علمی انﺘﺨاﺏ ﺷدهاند و ایﻦ ویژﮔیها ﺑرای انﺘﺨاﺏ ﺁنان مورد نﻈر ﺑوده اﺳت :پیشینﺔ
فناوری ،ﺳاﺑﻘﺔ فعالیت در انﺠمﻦ مدیریت فناوری.
 (4مﺘﻦ مباﺣﺜات انﺠاﻡﺷده در دو ﮔروه پرمﺨاطﺐ ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت فناوری و نوﺁوری در ﺷبکﺔ
اﺟﺘماعی تلگراﻡ 11ﺑا ناﻡهای »هسﺘﺔ نﻈری علﻢ ،فناوری و نوﺁوری« ﺑا  95عضو و »فعاﻻن ﺳیاﺳت علﻢ و
فناوری« ﺑا  256عضو.
رویکرد تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت مشارﻛﺘی در ایﻦ پژوهﺶ ،مسﺘلﺰﻡ ﮔردﺁوری دادههای تا ﺣد امکان ﮔسﺘرده اﺯ
ﻛنﺶﮔران مﺨﺘلﻒ اﺳت و ایﻦ امر موﺟﺐ تنوﻉ دادههای ورودی ﺑه مطالعه میﺷود .همانﮔونه ﻛه ﺑیان
ﺷد ،ایﻦ دادهها ﺷامﻞ مطالعات ﻛﺘاﺑﺨانهای ،ﮔﻔﺘارهای مسﺘندﺷده ،مناﺑﻊ ﮔﻔﺘاری مسﺘﻘیﻢ و مﺘﻦهای
ﺧودنوﺷت اﺳت .ﺑناﺑرایﻦ ،راهبرد تﺤﻘیﻖ انﺘﺨاﺑی ﺑرای ایﻦ مطالعه ﺑاید ﻗاﺑلیت فرﺁوری ایﻦ مﺠموعﺔ
مﺘنوﻉ اﺯ دادهها و نیﺰ تﺤلیﻞ ماهیت ﺑرﺧاﺳﺘه اﺯ فرﺁیندهای ارتباطی ﺁنها را داﺷﺘه ﺑاﺷد .ﺑر ایﻦ اﺳاﺱ،
ﺑرای تﺤلیﻞ دادههای ﮔردﺁوریﺷده اﺯ روش تﺤلیﻞ مﺤﺘوا اﺳﺘﻔاده ﺷد» .تﺤلیﻞ مﺤﺘوا روﺷی اﺳت ﻛه در
ﺁن ،پژوهﺶﮔر ﺑه مطالعه و ﺑررﺳی دﺳﺘاوردهای ارتباطات اﺟﺘماعی انسانها ﻛه معموﻻً اﺯ ﺟنﺲ اﺳناد

و مدارﻙ )مکﺘوﺏ و ﻏیر مکﺘوﺏ( اﺳت ،میپرداﺯد« )ﺻدیﻖ ﺳروﺳﺘانی .(1375 ،ﺑهعالوه ،روش تﺤلیﻞ
مﺤﺘوا ﺑرای مطالعاتی مناﺳﺐ اﺳت ﻛه نﻈریههای پیشیﻦ یا ادﺑیات تﺤﻘیﻖ در ﺁنها مﺤدود میﺑاﺷد و ﺑاید
طبﻘهﺑندیها اﺯ دل دادهها ﺑیرون ﺑیاید ).(Hsieh & Shannon, 2005

ﺑرای روش تﺤلیﻞ مﺤﺘوا معموﻻً ﺷﺶ ﮔاﻡ عمومی ﺫﻛر میﺷود (1 :ﺷناﺳایی اﺳناد مرتبﻂ ﺑا اهداﻑ پژوهﺶ،
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 (2مشﺨﺺ ﻛردن هدﻑها و پرﺳﺶهای پژوهﺶ (3 ،انﺘﺨاﺏ یﻚ نمونه اﺯ اﺳناد ﺑرای تﺤلیﻞ (4 ،تدویﻦ
یﻚ روش مﻘولهﺑندی (5 ،انﺠاﻡ تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ،و  (6تﻔسیر نﺘایﺞ ).(Cheevakumjorn, 1993
در ایﻦ پژوهﺶ ﺑرای انﺠاﻡ ﮔاﻡ ﺷشﻢ فرﺁیند تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ،اﺯ روش نگاﺷت مباﺣﺜات اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت.
نگاﺷت مباﺣﺜات یکی اﺯ اﺑﺰارهای تﻔکر ﺟمعی اﺳت ﻛه ﺑه ﺷکﻞﮔیری فهﻢ اﺟﺘماعی در موﻗعیتهای
پیﭽیدﺓ اﺟﺘماعی -فنی ﻛمﻚ میﻛند ) .(Selvin, 2014اﺳﺘﻔاده اﺯ نگاﺷت مباﺣﺜات در اولویتﺑندی
مساﺋﻞ ،پیشنهاد راهﺣﻞها و ارﺯیاﺑی مباﺣﺜات رایﺞ اﺳت ) .(Groetker, 2014ایﻦ اﺑﺰار ﻛمﻚ میﻛند
درﺻد ﺑاﻻتری اﺯ مالﺣﻈات مرتبﻂ ﺑا موﺿوﻉ مورد توﺟه ﻗرار ﮔیرد ) .(Okada, 2014ﻛارﻛرد نگاﺷت
مباﺣﺜات در تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺳیاﺳت ،ﺑاﻻ ﺑردن ﻛیﻔیت اراﺋﺔ اطالعات توﺳﻂ ﺫینﻔعان ،ﻛمﻚ ﺑه
تﺼمیﻢﮔیری ﺟمعی ،ﺑهدید ﺁوردن رویکردها و نگرشهای مﺨﺘلﻒ ﺑه موﺿوﻉ و تﺤلیﻞ تعارﺿات موﺟود
در ﺻﺤنﺔ تﺼمیﻢﮔیری اﺳت ).(Groetker, 2014

 -5تجزیه و تحلیل دادهها

ﺑر اﺳاﺱ مراﺣﻞ ﺑیانﺷده ﺑرای اﺟرای تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ،ﮔاﻡ نﺨست پژوهﺶ ﺣاﺿر ،ﺷناﺳایی اﺳناد مکﺘوﺏ
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ﺷامﻞ ﺳﺨنرانیها ،میﺰﮔرد ﺧبرﮔان و مﺼاﺣبهها ﺑود )ﺑﺨﺶ  .(4در ﮔاﻡ دوﻡ ،اﺳﺘﺨراﺝ ایدهها و نﻈرات
مﺨﺘلﻒ درﺑارﺓ مساﺋﻞ و راهکارهای توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران ﺑه عنوان هدﻑ تﺤلیﻞ
مﺤﺘوا تعییﻦ ﮔردید .در مرﺣلﺔ ﺑعد ،همﺔ اﺳناد و دادههای ﮔردﺁوریﺷده وارد فرﺁیند تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ﺷدند.
در ﮔاﻡ ﭼهارﻡ ﺑرای ﻛدﮔذاری و مﻘولهﺑندی دادهها ،اﺑﺘدا ﺑا رویکردی اﺳﺘﻘرایی ،مﺆلﻔههای ﭼهارﮔانﺔ
تشکیﻞدهندﺓ ﺣوﺯﺓ دانشی )ﺁموﺯش ،پژوهﺶ ،اﺟﺘماﻉ و ﺑدنﺔ دانﺶ( و نیﺰ تﻘسیﻢﺑندی موﺿوعات ﺑه
دو ﮔروه مساﺋﻞ و راهﺣﻞها ،ﺯیرﺑنای ﻛدﮔذاری ﻗرار ﮔرفت .12ایﻦ ﭼارﭼوﺏ ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ مطالعات و
مﺼاﺣبههای انﺠاﻡﺷده در مرﺣلﺔ ﻗبﻞ ﺷکﻞ ﮔرفت و ﺑهایﻦترتیﺐ ،ﻛدﮔذاری اولیه ﺑا روش ﻛدﮔذاری
موﻗت 13ﺁﻏاﺯ ﺷد .ﻛدﮔذاری موﻗت ،ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ یﻚ فهرﺳت اولیه اﺯ ﻛدهای ایﺠادﺷده توﺳﻂ پژوهﺶﮔر
ﺑر اﺳاﺱ موﺿوعات ﺁﺷکارﺷده در ﺑررﺳیهای اولیه )ﻗبﻞ اﺯ تﺤلیﻞ( انﺠاﻡ میﺷود ).(Saldaña, 2015
ایﻦ مﺠموعه اﺯ ﻛدهای موﻗت ،ﺑا ﻛدﮔذاری و تﺤلیﻞ تعدادی اﺯ مﺼاﺣبهها ) 6-5مﺼاﺣبه( ﺑهتدریﺞ ﻏنیتر
ﺷدند )رویکرد اﺳﺘﻘرایی( و ﺑه مرﺣلﺔ اﺷباﻉ رﺳیدند .ﺑهایﻦترتیﺐ ،مﺠموعﺔ ﻛامﻞتری اﺯ ﻛدها ایﺠاد ﺷد و
همﺔ دادهها )ﺣﺘی ﺁنها ﻛه در مرﺣلﺔ ﻗبﻞ تﺤلیﻞ ﺷده ﺑودند( ﺑا ایﻦ مﺠموعه اﺯ ﻛدها ،ﺑه روش ﺳاﺧﺘاریافﺘه
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ﻛدﮔذاری ﺷدند )ﺟدول ) .((2ﻛدﮔذاری ﺳاﺧﺘاریافﺘه ﺑر اﺳاﺱ پرﺳﺶهای پژوهﺶ ،یکی اﺯ موﺿوعات
مشﺨﺺ پژوهﺶ را ﺑه ﻗطعهای اﺯ دادهها تﺨﺼیﺺ میدهد تا ﺁن مﺘﻦ یا مﺼاﺣبه را ﭼارﭼوﺏﺑندی ﻛند .در
ادامه ﻛدهای ﺷبیهﺑههﻢ ﺑرای تﺤلیﻞهای ﺑیشﺘر ﻛنار هﻢ ﻗرار میﮔیرند ).(Saldaña, 2015
در ایﻦ مرﺣله ،مﺠموعه دادههای موﺟود ﺑه  60ﻛد ﺳاﺧﺘاریافﺘه در پنﺞ دﺳﺘﺔ اﺻلی ﺁموﺯش ،پژوهﺶ،
اﺟﺘماﻉ ،ﺑدنﺔ دانﺶ و ﻛﻞ ﺣوﺯﺓ دانشی تﻘسیﻢ ﮔردیدند .در راﺳﺘای هدﻑ پژوهﺶ )ﺑرای ﺁنکه مﺘﻦهای
ﻛدﮔذاریﺷده ماهیت ﺳیاﺳﺘی داﺷﺘه ﺑاﺷند( در ﺯمان ﻛدﮔذاری ،عالوه ﺑر ﻛدهای ﺳاﺧﺘاریافﺘه اﺯ دو ﻛد

ﻛمکی »مسﺄله« و »راهﺣﻞ« نیﺰ اﺳﺘﻔاده ﺷد .پﺲ اﺯ ﻛدﮔذاری ،فﺼﻞ مشﺘرﻙ هر ﻛ ِد ﺳاﺧﺘاریافﺘه ﺑا هریﻚ اﺯ

ﻛدهای مسﺄله و راهﺣﻞ ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ تاﺑﻊ ﺑاﺯیاﺑی »فﺼﻞ مشﺘرﻙ )مﺠموعهای( «15در نرﻡافﺰار مکﺲﻛیودیاِی
ﺑاﺯیاﺑی 16ﮔردید .ﺑا ﺑهﻛارﮔیری ایﻦ تاﺑﻊ ،اﺟﺘماﻉ دو یا ﭼند مﺠموعﺔ منﺘﺨﺐ اﺯ ﻛدها ﺑه نمایﺶ درمیﺁید.
هرﭼند ﺑا ﺑاﺯیاﺑی مﺘﻦ ،ﺣﺠﻢ ﮔسﺘردهای اﺯ دادهها ﺧالﺻهﺳاﺯی و طبﻘهﺑندی ﺷدند ،اما ﺑاﺯ هﻢ ﻛارﻛردن ﺑا
ﺣدود  2600تکهمﺘﻦ ایﺠادﺷده ﻛار دﺷواری ﺑود .اﺯ ﺳوی دیگر ،ایﻦ ﺣﺠﻢ مﺘﻦ ،ﻏنای مضمونی مطلوﺏ

ﻛدهای موﻗت

مﺆلﻔهها

ﺁموﺯش

ﮔرایﺶ
مﺤﻞ اراﺋه
مﺤﺘوا
• مناﺑﻊ درﺳی
• موﺿوعات ﺁموﺯﺷی
• نیاﺯ ﺻنعت/دولت
• ﺧرد-ﻛالن

دانشگاه
دانشﺠو
• تعداد ورودی
• دانشﺠو-ﺳایر
پژوهﺶ/ﺁموﺯش مﺤور
ﻛیﻔیت ﺁموﺯشها
فرﺻت مطالعاتی/ﺑورﺱ

اﺳﺘاد
روش تدریﺲ
اﺷﺘﻐال
ﺷرایﻂ ورود ﺑه رﺷﺘه
• ﺁﺯمون ورود
• ﺳاﺑﻘه ﻛاری
• ﺳاﺑﻘه تﺤﺼیلی

طراﺣی ﺑرنامههای
ﺁموﺯﺷی
• اﺳﺘاندارﺳاﺯی/تنوﻉ
• ﺑاﺯنگری و ﺑهروﺯرﺳانی
• ﻛارورﺯی /ﻛارﺁموﺯی
ﺁموﺯش ﻏیر دانشگاهی
ﺁموﺯش -ﺳایر

پژوهﺶ

ﻛﺘاﺏ
پایاننامه
مﻘاله
هدایت تﺤﻘیﻘات

نشریات
مسﺄله پژوهﺶ
روش پژوهﺶ
ارﺯیاﺑی ﻛیﻔیت و اعﺘبار

تﻢها
ﺑودﺟه پژوهﺶ
اﺳﺘاد
اﺟرای پژوهﺶ

ارتباﻁ ﺑا ﺻنعت/دولت
دانشگاه
پژوهﺶ-ﺳایر
ﺁموﺯش ﺑه ﺳایر رﺷﺘهها

اﺟﺘماﻉ

ارتباطات
ارتباطات ﺑیرونی
ﺻنعت/دولت

دانﺶﺁموﺯان و دانشﺠویان ﺷکﻞﮔیری و توﺳعه
رواﺑﻂ ﺑیﻦالمللی
مﺄموریت انﺠمﻦ
ﻛارﻛرد اﺟﺘماﻉ
اعضاء

ارتباﻁ ﺑا ﺳایر ﺣوﺯهها
ﺑدنﺔ دانﺶ
ترمینولوژی
ﻛﻞ ﺣوﺯﺓ
دانشی

پایههای نﻈری

تولید دانﺶ

ﻛنﻔرانﺲ مدیریت فناوری
اﺟﺘماﻉ-ﺳایر
ﺳطﺢ ﺧرد )ﺑنگاه( و
ﺳطﺢ ﻛالن )دولت(

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

جدول ( :)2چارچوب کدگذاری ساختاریافته
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ﺑرای ترﺳیﻢ نگاﺷت مباﺣﺜات را در ﺧود نداﺷت .اﺯ ایﻦرو ،در ﮔاﻡ پنﺠ ِﻢ فرﺁیند تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ،ﭼرﺧﺔ

دوﻡ ﻛدﮔذاری ﺑرای تﺤلیﻞ مضمونهای ﻗاﺑﻞ اﺳﺘﺨراﺝ اﺯ ﻛدها ﺑا روش ﻛدﮔذاری مﺘمرﻛﺰ 17ﺁﻏاﺯ ﺷد .ﺑا

ِ
نﺨست ﻛدﮔذاری ﺑر اﺳاﺱ مشاﺑهت مﻔاهیﻢ یا مضمونها
ایﻦ ﺷیوه ،دادههای ﻛدﮔذاریﺷده در ﭼرﺧﺔ

دﺳﺘهﺑندی میﺷوند .در ﻛدﮔذاری مﺘمرﻛﺰ ،ﻛدهای پرتکرار ،پرمعنا یا مهﻢ در میان ﻛدهای اولیه ﺟسﺘﺠو
میﮔردند تا ﺑرﺟسﺘهتریﻦ دﺳﺘههای ممکﻦ ﺑر اﺳاﺱ ﺁنها ایﺠاد ﺷوند ).(Saldaña, 2015
ﺑا ایﻦ ﺷیوه 212 ،مضمون اﺯ تکهمﺘﻦهای ﺑاﺯیاﺑیﺷده اﺳﺘﺨراﺝ ﺷد .ﺟدول ) (3نمونهای اﺯ تﺤلیﻞ مضمون
فﺼﻞ مشﺘرﻙ دو ﻛد ﮔرایﺶ )ﺁموﺯش( و راهﺣﻞ را نشان میدهد .در پایان ایﻦ ﮔاﻡ ،تعداد  116ﺟدول تﺤلیﻞ
مضمون )مشاﺑه ﺟدول  (3تولید ﺷد ﻛه  56عدد اﺯ ﺁنها فﺼﻞ مشﺘرﻙ ﻛدهای ﺳاﺧﺘاریافﺘه اولیه ﺑا ﻛد ﻛمکی
مسﺄله و  56عدد اﺯ ﺁنها فﺼﻞ مشﺘرﻙ ﻛدهای ﺳاﺧﺘاریافﺘه اولیه ﺑا ﻛد ﻛمکی راهﺣﻞ هسﺘند.18
جدول ( :)3نمونهای از تحلیل مضمون تکهمتنهای بازیابیشده
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مضمون 1
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مضمون 2

تکهمﺘﻦ :فﺼﻞ مشﺘرﻙ ﻛدهای ﮔرایﺶ )ﺁموﺯش( و راهﺣﻞ
البﺘه میتوان ﮔرایﺶهای مﺨﺘلﻔی داﺷت ،اما ﺑهﺻورت
تﻔکیﻚ
ﺣوﺯﺓ ﺧاﺹ
ﮔاﻡﺑهﮔاﻡ ﺑر اﺳاﺱ یﻚ نیاﺯﺳنﺠی و ﺑرنامهریﺰی .توﺳعﺔ
ﺳیاﺳتﮔذاری
ﺣرفهای
فناوری ،توﺳعﺔ ﻛسﺐوﻛار و ﺳیاﺳتﮔذاری میتواند
و ﺑنگاه
ﮔرایﺶهای مدیریت فناوری ﺑاﺷد.
ﺑﺤﺚهایی در مورد اینکه در هر ﺣوﺯه )ﺻنعت یا فناوری(،
دورﺓ مدیریت فناوری ]مسﺘﻘﻞ[ داﺷﺘه ﺑاﺷیﻢ ،مطرﺡ اﺳت.
ﺣوﺯﺓ ﺧاﺹ
ایﻦها ﺧوﺏ اﺳت ،اما تﺄﻛید مﻦ روی وﺟود تﻘاﺿا اﺳت.
فناوری/
تﻘاﺿامﺤور
اﮔر ایﻦ دورهها ﺳﻔارﺷی میﺷد و مﺘﻘاﺿی میﮔﻔت ﻛه مﻦ
ﺻنعت
ﭼنیﻦ رﺷﺘهای میﺧواهﻢ ،ﺧوﺏ ﺑود .ایﻦ دورهها ﺑهﺘر اﺯ
ﺑرﮔﺰاری دورههای عمومی و ﺑاﻻ ﺑردن ﺁمار اﺳت.
ﺑرای ده ﺳال ﺁینده ﺑاید روی رﺷﺘههای ﺻنعﺘی تمرﻛﺰ
ﻛنیﻢ و افرادی را ﺟذﺏ ﻛنیﻢ ﻛه عالﻗهمندند روی ﺣوﺯﺓ
ﺣوﺯﺓ ﺧاﺹ
تعریﻒ مسﺄله
ﺻنعﺘی ﺧاﺻی مطالعه ﻛنند .ﺑه عالوه در دانشکدههایمان
فناوری/
پایاننامه
روی ﻛارﻛردهای تﺨﺼﺼی مدیریت تمرﻛﺰ ﻛنیﻢ و هر
ﺻنعت
دانشکده روی یکی اﺯ ایﻦ ﻛارﻛردها توﺟه ﺑیشﺘری داﺷﺘه
ﺑاﺷد و ﻛار ﻛند.
ﺟﺜﺔ فعلی ما ﺑه انداﺯﺓ تﺨﺼﺼی ﻛردن نیست .هﻢ اﺳاتید
ﺣوﺯﺓ ﺧاﺹ
ﻻﺯﻡ ﺑرای تدریﺲ را نداریﻢ و هﻢ ﻛیﺲ ﺑه انداﺯه ﻛافی
تﻘاﺿامﺤور
فناوری/
نداریﻢ .نیاﺯهای ﺑاﺯار و مﺄموریتها تعییﻦ میﻛند ﻛه ﻛداﻡ
ﺻنعت
دانشکدهها ایﻦ رﺷﺘه را اراﺋه ﻛنند.
ﺧود مدیریت فناوری ﭼون ﺯمینههای تﺨﺼﺼی دارد،
دانشکده
میتواند یﻚ ﮔروه مسﺘﻘﻞ ﺑاﺷد .دانشکدههای مدیریت،
مدیریت/
مهندﺳی ﺻنایﻊ یا ﺣﺘی مهندﺳیهای دیگر )نﻔت( یا ﮔروه مسﺘﻘﻞ
ﻛسﺐوﻛار
داروﺳاﺯی میتوانند یﻚ ﮔرایﺶ مدیریت فناوری داﺷﺘه
ﺑاﺷند .ﺑاید اینﺠا در را ﺑاﺯ ﺑگذاریﻢ و ﺳﺨت نگیریﻢ.

مضمون 3

مضمون 4

تﻘاﺿامﺤور

دوره مﻘطعی

ﺣوﺯﺓ ﺧاﺹ
ﺣرفهای

تمرﻛﺰ نهادی

ﺑلوﻍ ﺣوﺯه

دانﺶ اﺳﺘاد

دانشکده
مهندﺳی

ﺑه ایﻦ ترتیﺐ ،یﻚ فضای ﺳه ﺑعدی اﺯ مﻔاهی ِﻢ تﺤلیﻞﺷده پدید میﺁید ﻛه ﺷامﻞ ﺳه ﺑُعد ﻛدهای ﺳاﺧﺘاریافﺘه

)ﺟدول ) ،((2ﻛدهای ﻛمکی )مسﺄله و راهﺣﻞ( و مضمونها اﺳت .ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ ایﻦ فضا میتوان ارتباﻁ
مﻔاهیﻢ ﺑا یکدیگر را ﺑهﺷکلی دﻗیﻖتر مورد تﺠﺰیه و تﺤلیﻞ ﻗرار داد .ﺑرای ﺳادهتر ﺷدن نمایﺶ موﺿوﻉ،
میتوان ﺑا ﺟدا ﻛردن ﺑُعد ﻛدهای ﻛمکی ،ایﻦ فضای ﺳه ﺑعدی را در ﻗالﺐ دو ماتریﺲ مﺠﺰای مساﺋﻞ و
راهﺣﻞها نمایﺶ داد .ﺷکﻞ) (3ﺑرای نمونه ،ﺑﺨشی اﺯ ایﻦ دو ماتریﺲ را نمایﺶ میدهد.

شکل ( :)3ماتریس مضمون-کدهای ساختاریافته
در نهایت ،ﺑرای تﻔسیر نﺘایﺞ ﺑهدﺳتﺁمده اﺯ تﺤلیﻞ مﺤﺘوا ،اﺯ نرﻡافﺰار ﻛامﭙندیوﻡ 19ﺑرای نگاﺷت مباﺣﺜات
اﺳﺘﻔاده ﺷد .ﺳﭙﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ ایﻦ نﻘشه ،مساﺋﻞ و راهﺣﻞهای ﺳیاﺳﺘی نهایی اﺳﺘﺨراﺝ ﺷدند .ﻛامﭙندیوﻡ،
اﺑﺰاری ﺑرای پشﺘیبانی اﺯ تکنیﻚهای نگاﺷت ﺑﺼری -مانند نگاﺷت ﺫهنی ،نگاﺷت مﻔاهیﻢ ،نگاﺷت وﺏ و
نگاﺷت مباﺣﺜات اﺳت ).(Okada, et al, 2006
نگاﺷت مباﺣﺜات ﺑا تﺠﺰیهوتﺤلیﻞ رواﺑﻂ میان مساﺋﻞ و راهﺣﻞها در مضمونهای مﺨﺘلﻒ روی ﺳکوی
ﺳاﺧﺘار ﺣوﺯﺓ دانشی )مﺆلﻔههای ﺁموﺯش ،پژوهﺶ ،اﺟﺘماﻉ و ﺑدنﺔ دانﺶ( انﺠاﻡ ﺷد .نگاﺷت مباﺣﺜات

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

* تعداد مضمونها در ﺑﺨﺶ ﺫﻛرﺷده اﺯ ﻛدهای ﺳاﺧﺘاریافﺘه )تعداد مضمون مساﺋﻞ ﺳاﺧﺘاری در ﻛد ﺁموﺯش ﻏیر دانشگاهی(
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ترﺳیﻢﺷده ﺑرای ﻛﻞ ﺣوﺯﺓ دانشی ،توﺳعﺔ ﺁموﺯش ،توﺳعﺔ پژوهﺶ،توﺳعﺔاﺟﺘماﻉ و توﺳعﺔ ﺑدنﺔ دانﺶ در
پیوﺳت ) (1نمایﺶ داده ﺷده اﺳت.

 -6یافتهها

پﺲ اﺯ ﺁنکه نگاﺷت مباﺣﺜات ترﺳیﻢ ﺷد و رواﺑﻂ میان موﺿوعات ،ﮔﺰینهها ،ﭼالﺶها و پیشرانهای مﺨﺘلﻒ
توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مورد ﺑررﺳی ﻗرار ﮔرفت ،ﺑرای اﺳﺘﺨراﺝ ﮔﺰارههایی ﻛه ﺑیشﺘریﻦ ﻇرفیت را ﺑرای  (1ﺑاﺯنمایی
مباﺣﺜات اﺻلی ﺣوﺯه و  (2ﺑهدید ﺁوردن نگرشهای مﺨﺘلﻒ دارند ،ﭼهار معیار در نﻈر ﮔرفﺘه ﺷد:
 (1معیار نﺨست ،وﺟود ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه یا پاﺳخهای مﺨﺘلﻒ در مواﺟهه ﺑا یﻚ موﺿوﻉ اﺳت .هرﭼه
تضاد و تعارﺽ میان ایﻦ ﮔﺰینهها ﺑیشﺘر ﺑاﺷد ،ﺷانﺲ ورود ﺑﺤﺚ ﺑه دﺳﺘور ﻛار 20ﺑیشﺘر ﺧواهد ﺷد.
 (2معیار دوﻡ ،وﺟود مﺨالﻔت یا پشﺘیبانی ﺻریﺢ درﺑارﺓ یﻚ موﺿوﻉ/ﮔﺰینه در مﻘاﺑﻞ موﺿوﻉ/ﮔﺰینﺔ دیگر
اﺳت .ایﻦ ﭼالﺶها میتوانند ﺑه ﺧوﺑی اﺧﺘالﻑ دیدﮔاهها نسبت ﺑه یﻚ موﺿوﻉ را نشان دهند.
 (3معیار ﺳوﻡ ،اراﺋﺔ پیشنهادهایی اﺳت ﻛه تﻐییر عمدهای در وﺿﻊ موﺟود ایﺠاد میﻛنند و ﺑه عبارت دیگر،
پیشنهادهای ﺑرهﻢﺯنندﺓ ﺷرایﻂ ﺣاﺿر یا تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی 21هسﺘند .دیدﮔاههای ﻛنﺶﮔران درﺑارﺓ ﭼنیﻦ
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ﮔﺰینههایی ،اﺯ ﺁن ﺟهت ﺑرای ﺳیاﺳتﮔذاران اهمیت دارد ﻛه میتواند نشاندهندﺓ میﺰان پشﺘیبانی ﺫینﻔعان و
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مﺨاطبان ﺳیاﺳت اﺯ ﭼنیﻦ تﻐییراتی ﺑاﺷد .در ویرایﺶ ﮔﺰارههای اولیهای ﻛه ﺑا ایﻦ معیار انﺘﺨاﺏ ﺷده ﺑودند،
تعداد افراد اراﺋهدهنده پیشنهاد 22و نیﺰ میﺰان عدﻡ ﻗطعیت و امکانپذیری پیشنهاد نیﺰ مورد ﺑررﺳی ﻗرار ﮔرفت.
 (4معیار ﭼهارﻡ ،وﺟود یا ایﺠاد اﺛرات ﺯنﺠیرهای در نﻘاﻁ تﺼمیﻢﮔیری درﺑارﺓ موﺿوﻉ/ﮔﺰینﺔ مورد نﻈر
اﺳت .ﺑدیهی اﺳت هرﭼه تﺄﺛیرات یﻚ موﺿوﻉ/ﮔﺰینه ﺑر ﺳایر موﺿوعات یا ﺣوﺯهها ﺑیشﺘر ﺑاﺷد ،ﺑاید
ﺑیشﺘر مورد توﺟه ﻗرار ﮔیرد.
ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ ایﻦ ﭼهار معیار ،نﻘاﻁ مﺤوری مباﺣﺜات پیرامون توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری،
ﺷناﺳایی ﺷدند .ﺑا ویرایﺶ فهرﺳت اولیﺔ مباﺣﺜات ،موارد ﻗاﺑﻞ ادﻏاﻡ ،مواردی ﻛه تعداد معیارهای ﻛمﺘری
را پوﺷﺶ میدادند ،مواردی ﻛه ﻛمﻚ ﭼندانی ﺑه ﺳیاﺳتﮔذاری توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی نمیﻛردند و مواردی
ﻛه ﺑر اﺳاﺱ توﺿیﺢ اراﺋهﺷده درﺑارﺓ معیار ﺳوﻡ ﻗاﺑﻞ ﺣذﻑ ﺑودند ،اﺯ فهرﺳت اولیه ﻛنار ﮔذاﺷﺘه ﺷدند.
در نهایت 34 ،مسﺄله و ﮔﺰینﺔ ﺳیاﺳﺘی ﺑرای توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران ﺷناﺳایی و ﺑر
اﺳاﺱ نگرشها و رویکردهای مﺨﺘلﻒ ﺳاﺧﺘارﺑندی ﺷد .ایﻦ موﺿوعات عبارتند اﺯ:
 1و  (2نوﻉ و نﺤوﺓ ایﺠاد ﮔرایﺶ در ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی :ﺑرﺧی معﺘﻘدند اﮔر ﻗرار ﺑاﺷد ﺑرای رﺷﺘﺔ مدیریت

فناوری ﮔرایﺶ ایﺠاد ﻛنیﻢ ،ﺑهﺘریﻦ ﮔﺰینه تﺄﺳیﺲ ﮔرایﺶهای ﺣرفهای مدیریت فناوری )مانند مدیریت
توﺳعﺔ فناوری و مﺤﺼول ،مدیریت داراییهای فکری ،دیﭙلماﺳی فناوری ،اﻗﺘﺼاد فناوری و  (...اﺳت.
ﮔروهی دیگر ﺑا ایﺠاد ﮔرایﺶهای تﺨﺼﺼی مدیریت فناوری در یﻚ ﺻنعت یا فناوری ﺧاﺹ )مانند
مدیریت فناوری نانو ،مدیریت فناوری نﻔت و  (...موافﻘند .البﺘه ﮔروهی هﻢ هسﺘند ﻛه اعﺘﻘادی ﺑه ایﺠاد
هیﭻیﻚ اﺯ دو نوﻉ ﮔرایﺶ یادﺷده ندارند .اﺯ نﻈر ﺷیوﺓ ایﺠاد ﮔرایﺶ نیﺰ دو نﻈر مﺘﻔاوت وﺟود دارد.
ﺑرﺧی عﻘیده دارند ایﻦ ﺑرنامهها ﺑاید در ﻗالﺐ دورههای

گرایش تخصصی

رﺳمی و داﺋمی دانشگاهی ایﺠاد و ﺑرﮔﺰار ﺷود و
ﮔروهی ﺑهدﻻیﻞ مﺨﺘلﻒ مانند عدﻡ ﺑلوﻍ ﺁموﺯشهای
ﺣوﺯﺓ دانشی ،ﺿعﻒ دانﺶ اﺳﺘادان ،مﺤدود ﺑودن تﻘاﺿا

دوره مقطعی/
سفارشی

دوره دانشگاهی

و مانند ﺁن ،معﺘﻘدند ایﻦ ﺑرنامهها ﺑاید در ﻗالﺐ دورههای

 3و  (4تعداد دانشﺠویان ورودی ﺑه رﺷﺘههای مدیریت

مدیریت فناوری

 (5دورههای ﺁموﺯشمﺤور و پژوهﺶمﺤور :ﺑرﺧی ﺑه دلیﻞ ﺳاﺑﻘﺔ نهﭼندان ﺧوﺏ ﺑرﮔﺰاری ایﻦ دورهها

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

ﻛوتاهمدت مﻘطعی یا ﺳﻔارﺷی ﺑرﮔﺰار ﺷود.

گرایش حرفهای

ﮔروهی دیگر ﺑا پذیرش تﻔاوتهای دو ﺣوﺯه ،پیشنهاد میﻛنند در ﺳطﺢ ﮔرایﺶ اﺯ یکدیگر ﺟدا ﺷوند،
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فناوری و ﺳیاﺳتﮔذاری علﻢ و فناوری :درﺑارﺓ
ﺟذﺏ دانشﺠو در هر دو رﺷﺘه تﻔاوت دیدﮔاه وﺟود
دارد و هریﻚ اﺯ ﺳیاﺳتهای افﺰایﺶ و ﻛاهﺶ تعداد

افزایش

کاهش

دانشﺠویان ورودی طرفدارانی دارد .ﺑناﺑرایﻦ یﻚ فضای

ﻛام ً
ال دوﻗطبی در مورد ایﻦ موﺿوﻉ در هر دو رﺷﺘه
ﺷکﻞ میﮔیرد.

سیاستگذاری علم و فناوری

در ﻛشور ،ﺑرﮔﺰاری ﺁنها را ﺑه ﺻالﺡ نمیدانند و ﮔروهی دیگر ﺑا دﻻیلی مانند لﺰوﻡ افﺰایﺶ تعداد
دانﺶﺁموﺧﺘگان ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺑرای افﺰایﺶ تعامﻞ ﺑا ﺑاﺯار ﻛار ،لﺰوﻡ ﺣﻞ مساﺋﻞ ﻛارﺑردی در ﺑرنامههای
ﺁموﺯﺷی و  ...اﺯ افﺰایﺶ تعداد ایﻦ دورهها ﺣمایت میﻛنند .ﺑرﺧی پیشنهادها ،مانند افﺰودن دورههای
ﻛارﺁموﺯی ﺑه ﺑرنامههای ﺁموﺯشمﺤور یا ﮔﺰینﺶ دانشﺠویان دارای ﺳاﺑﻘﺔ تﺤﺼیلی مرتبﻂ ﺑرای ورود ﺑه
دورههای پژوهﺶمﺤور ،ﺑرای اﺻالﺡ هریﻚ اﺯ ایﻦ ﺑرنامهها ﻗاﺑﻞ طرﺡ اﺳت.
 (6ﺟداﺳاﺯی مدیریت فناوری و مدیریت نوﺁوری :عدهای معﺘﻘدند ایﻦ دو ﺣوﺯه ﺑا یکدیگر تﻔاوتهای
ﺟدی دارند و ﺑاید ﺁنها را ﺑه ﺻورت دو رﺷﺘﺔ مﺠﺰا اﺯ یکدیگر )و ﺣﺘی ﺑا مﺤﻞهای اراﺋﺔ مﺘﻔاوت( دید.

نه رﺷﺘه .البﺘه ﺑرﺧی هﻢ ترﺟیﺢ میدهند ایﻦ دو ﺣوﺯه فع ً
ال در ﻛنار یکدیگر ﺑاﻗی ﺑمانند و تﻔکیﻚ نشوند.
 (7ﺟداﺳاﺯی مدیریت فناوری /نوﺁوری اﺯ ﺳیاﺳتﮔذاری علﻢ و فناوری :ﺑﺤﺚ ﻗبﻞ ،در مورد دو ﺣوﺯﺓ
مدیریت فناوری /نوﺁوری و ﺳیاﺳتﮔذاری علﻢ و فناوری نیﺰ ﺻدﻕ میﻛند ،اما در اینﺠا موﺿوﻉ مﻘطﻊ
تﺤﺼیلی نیﺰ ﺑه ﺁن اﺿافه میﺷود .عدهای اﺳاﺳ ًا
گرایش
ﺑا اراﺋﺔ ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی ﺳیاﺳتﮔذاری علﻢ
و فناوری در مﻘطﻊ ﻛارﺷناﺳی ارﺷد مﺨالﻔند .در
مﻘاﺑﻞ طرفداران اراﺋﺔ ایﻦ ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی ،در

دکتری

مدیریت فناوری/
نوآوری

سیاستگذاری
علم و فناوری

مورد میﺰان تﻔکیﻚ ایﻦ ﺑرنامهها )ﮔرایﺶ یا رﺷﺘه(
اﺯ ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی مدیریت فناوری /نوﺁوری

رشته

اﺧﺘالﻑ نﻈر دارند.

کارشناسی ارشد

 (8تﻔاوت ﺑدنﺔ دانﺶ ﻛشور ﺑا ﺑدنﺔ دانﺶ ﺟهانی :ﮔروهی معﺘﻘدند ﺑدنﺔ دانﺶ در ﻛشور ما مﺘﻔاوت اﺯ
ﺑدنﺔ دانﺶ ﺟهانی ﺷکﻞ ﮔرفﺘه اﺳت و ﺑاید ﺑا تعامالت ﺑیﻦالمللی ﺁن را ﺑا ﺟهان همسان ﻛرد .ﮔروهی
دیگر ﺑا ایﻦ نﻈر مﺨالﻔند و تﻔاوت ﭼندانی میان ﺑدنﺔ دانﺶ ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت فناوری ایران ﺑا
ﺟهان نمیﺑینند.
 10 ،9و  (11ﺷرایﻂ و نﺤوﺓ پذیرش دانشﺠو :ﺑرﺧی عﻘیده دارند دانﺶﺁموﺧﺘگان رﺷﺘههای فنی -مهندﺳی
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ﺑه ﺁنان اﺧﺘﺼاﺹ داد .مﺨالﻔان ایﻦ ﺳیاﺳت یا ﺑه تساوی و تعادل میان ورودیهای رﺷﺘههای فنی ﺑا ﺳایر
رﺷﺘهها معﺘﻘدند یا دانﺶﺁموﺧﺘگان رﺷﺘههای علوﻡ اﺟﺘماعی ،ﺑهویژه مدیریت را ترﺟیﺢ میدهند .ایﻦ تﻔاوت
دیدﮔاه را میتوان تا ﺣدی ﺑا اﺧﺘالﻑ نﻈر در مورد ﺷیوﺓ ﮔرایﺶﺑندی ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی نیﺰ مرتبﻂ دانست.
در ﻛنار ﺳاﺑﻘﺔ تﺤﺼیلی مﺘﻘاﺿیان ،ﺑرﺧی داﺷﺘﻦ ﺳاﺑﻘﺔ ﻛاری مرتبﻂ ﺑا ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی را ﺑرای ورود
ﺑه ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت فناوری ﻻﺯﻡ یا در اولویت میدانند و ﺑرﺧی ﺿرورتی
ﺑرای وﺟود ایﻦ ﺷرﻁ نمیﺑینند .ﺑرای افﺰایﺶ ﻛیﻔیت
دانشﺠویان ورودی و ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی ،راهﺣﻞ
ﺑنیادیتری نیﺰ پیشنهاد ﺷده اﺳت و ﺁن ﺟذﺏ رتبههای
ﺑهﺘر ﻛنکور اﺯ طریﻖ تﻐییر ﮔروه پذیرش دانشﺠویان و

لزوم سابقه کار

دانشآموخته
مهندسی

تغییر
گروه پذیرش

عدم تغییر
گروه پذیرش

انﺘﻘال مدیریت فناوری ﺑه مﺠموعﺔ مدیریت اﺟرایی و
اﻡﺑیای 23در دفﺘرﭼﺔ انﺘﺨاﺏ رﺷﺘه اﺳت .ایﻦ پیشنهاد
البﺘه مﺨالﻔانی هﻢ دارد.

دانشآموخته
علوم اجتماعی

عدم لزوم
سابقه کار

 12و  (13ﺷیوﺓ طراﺣی ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی :ایﻦ موﺿوﻉ اﺯ دو ﺑُعد ﻗاﺑﻞ ﺑررﺳی اﺳت؛ یکی میﺰان اﺳﺘﻘالل
دانشگاه در ﺑرﮔﺰاری ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی و دیگری میﺰان اﺳﺘﻘالل دانشﺠو در انﺘﺨاﺏ درﺱها و مﺤﺘوای
ﺁموﺯﺷی .ﺑعد اول درﺑرﮔیرندﺓ پیوﺳﺘاری اﺳت ﻛه اﺯ تنوﻉ ﺷروﻉ میﺷود و اﺳﺘانداردﺳاﺯی امﺘداد دارد.
طرفداران ﺳیاﺳت تنوﻉ معﺘﻘدند ﺳرفﺼﻞ ﺁموﺯﺷی هر دانشگاه ﺑاید ﺑه تناﺳﺐ ﻇرفیتها و عالیﻖ ﺁن دانشگاه
طراﺣی ﺷود .در ﺳوی دیگر ﺁنان ﻛه ﺑه ﺳیاﺳت اﺳﺘانداردﺳاﺯی معﺘﻘدند ،میﮔویند ﻻﺯﻡ اﺳت ﺑرای ﺳرفﺼﻞ
ﺁموﺯﺷی و درﺱها یﻚ طرﺡ هماهنﮓ ﻛه مورد توافﻖ و پذیرش اعضای اﺟﺘماﻉ ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت
فناوری ﺑاﺷد ،تدویﻦ ﺷود .ﺑعد دوﻡ نیﺰ مشﺘمﻞ ﺑر

سبد درسها

یﻚ دوﻗطبی اﺳت .ﮔروهی فکر میﻛنند اﮔر مﺠموعﺔ
مﺘنوعی اﺯ درﺱهای مﺨﺘلﻒ در اﺧﺘیار هر دانشﺠو
ﻗرار ﮔیرد تا ﺑر اﺳاﺱ عالﻗه و نیاﺯ ﺧود ،درﺱها

تنوع

استانداردسازی

را انﺘﺨاﺏ ﻛند ،ﺑهﺘر اﺯ ایﻦ اﺳت ﻛه دانشﺠویان
ﮔروه مﺨالﻒ ،نﻈری عکﺲ ایﻦ دارند.

 14و  (15طراﺣی مﺤﺘوای ﺁموﺯﺷی :ﺑرﺧی معﺘﻘدند نیاﺯهای ﺑاﺯار ﻛار و ﺧواﺳﺘههای ﺻنعت/دولت ﺑاید
مشﺨﺺﻛنندﺓ مﺤﺘوای ﺁموﺯﺷی در ﺑرنامههای دانشگاهی ﺑاﺷد .در مﻘاﺑﻞ ﮔروهی طراﺣی ﺳرفﺼﻞهای
ﺁموﺯﺷی دانشگاه ﺑراﺳاﺱ نیاﺯ فعلی ﺻنعت را موﺟﺐ عﻘﺐماندﮔی علمی یا ﻛند ﺷدن فرﺁیند توﺳعﺔ علﻢ
در ایﻦ ﺣوﺯه میدانند .عالوه ﺑر ایﻦ ،نسبت میان ﺁموﺯشهای نﻈری و ﺁموﺯش اﺑﺰارها و مهارتها ،مﺤﻞ
اﺧﺘالﻑ اﺳت .ﺑرﺧی ﺑه اﺳﺘناد ﺿعﻒ نﻈری ﻛشور در ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ،عﻘیده دارند ﺁموﺯش نﻈریهها در
آموزش ابزارها

دانشگاه ﺿعیﻒ اﺳت و دانشﺠویان ما ﺑه انداﺯﺓ ﻛافی
ﺑا مکاتﺐ فکری و تئوریهای موﺟود در دنیا ﺁﺷنا
نمیﺷوند .مﺨالﻔان معﺘﻘدند میﺰان ﺁموﺯشهای نﻈری
در دانشگاه ﻛﻔایت میﻛند و ﺑاید ﺣﺠﻢ ﺁموﺯشهای
ﻛارﺑردی و مهارتی را افﺰایﺶ داد .ﮔروه اول ،مﺤﻞ

مرزهای
دانش

نیاز
صنعت/دولت

اراﺋﺔ ﺁموﺯشهای مهارتی را ﻛارﮔاهها یا دورههای
ﻛوتاهمدت ﺁموﺯﺷیِ ﺧارﺝ دانشگاه میدانند.
 16و  (17روش تدریﺲ و مناﺑﻊ درﺳی :ﺑرﺧی اراﺋﺔ مﺤﺘوای ﺁموﺯﺷی ﻛالﺱ توﺳﻂ دانشﺠو را راهی ﺑرای
آموزش نظریهها

تﻘویت مهارتهای ارتباطی و پژوهشی دانشﺠویان و افﺰایﺶ ﻛیﻔیت یادﮔیری ﺁنان میدانند ،در مﻘاﺑﻞ

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

درﺱهای مشﺨﺼی را ﺑا هﻢ و در ﻛنار هﻢ ﺑگذرانند.

درسهای
مشخص ثابت
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عدهای معﺘﻘدند ﺑه دلیﻞ نبود ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی مرتبﻂ در مﻘطﻊ ﻛارﺷناﺳی و فرﺻت مﺤدودی ﻛه ﺑرای
ﺁموﺧﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔی اﺯ موﺿوعات در اﺧﺘیار دانشﺠویان ﻗرار دارد ،ﺑیشﺘر ﺯمان ﻛالﺱ ﺑاید ﺑه اراﺋﺔ اﺳﺘاد
اﺧﺘﺼاﺹ پیدا ﻛند و دانشﺠو ﺑاید ﺷنونده ﺑاﺷد .ﺑهعالوه ،در اینکه ﻛداﻡ نوﻉ منبﻊ درﺳی ﺑرای تدریﺲ
در ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی مناﺳﺐتر اﺳت نیﺰ اﺧﺘالﻑ نﻈر وﺟود دارد .ﮔروهی ﺑا اﺳﺘﻔاده اﺯ مﻘاله ﺑهعنوان منبﻊ
درﺳی ﺑهﺷدت مﺨالﻔند ،ﺯیرا فکر میﻛنند ﻛسی ﻛه در الﻔبای موﺿوﻉ و تعریﻒها و ادﺑیات ﺿعﻒ دارد،
نمیتواند مﻘاله را ﺑﻔهمد و اﺯ ﺁن اﺳﺘﻔاده ﻛند .نبود ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی مرتبﻂ در مﻘطﻊ ﻛارﺷناﺳی در اینﺠا
هﻢ یکی اﺯ ادلﺔ پشﺘیبان اﺳت .ﺑا وﺟود ایﻦ ،ﺑرﺧی
کتاب
نیﺰ ﺑرای تدریﺲ ،مﻘاله را ﺑهﺘر اﺯ ﻛﺘاﺏ میدانند.
دلیﻞ ایﻦ ﮔروه عمدت ًا ایﻦ اﺳت ﻛه مﻘاﻻت ﺑهروﺯتر

هسﺘند و مساﺋﻞ عینیتر و ﻛارﺑردیتری را مطرﺡ

ارائه دانشجو

ارائه استاد

میﻛنند .البﺘه ﺑهنﻈر ﺑرﺧی افراد ،مﻘطﻊ تﺤﺼیلی
میتواند یﻚ عامﻞ مهﻢ ﺑرای تﺼمیﻢﮔیری در هر دو

مقاله

موﺿوﻉ روش تدریﺲ و مناﺑﻊ درﺳی ﺑاﺷد.

 18و  (19ویژﮔیهای اﺳﺘاد و ﺷیوﺓ ادارﺓ ﻛالﺱ :ﺑرﺧی معﺘﻘدند یﻚ اﺳﺘاد ﺧوﺏ ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت

فناوری ،ﺑاید ﺣﺘم ًا تﺠرﺑﺔ ﻛار عملی و انﺠاﻡ پروژههای مﺘعدد در ایﻦ ﺣوﺯه را داﺷﺘه ﺑاﺷد .در مﻘاﺑﻞ ﺑرﺧی
معﺘﻘدند ﺁنﭽه ﺑرای تدریﺲ مهﻢ اﺳت تسلﻂ ﺑر ادﺑیات موﺿوﻉ و اراﺋﺔ مﺜالهای واﻗعی اﺯ تﺠرﺑههای
مسﺘندﺷده )داﺧلی یا ﺧارﺟی( اﺳت و نیاﺯی نیست

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره سوم ،پاییز 1395

کالس با دو/چند استاد

هریﻚ اﺯ دو رویکرد ،ﺳیاﺳتهای مﺘﻔاوتی را ﺑرای توﺳعﺔ اﺷﺘﻐال در ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی پیشنهاد میﻛند.
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 22 ،21و  (23تعریﻒ موﺿوﻉ و مسﺄلﺔ پایاننامه :ﺑرﺧی معﺘﻘدند در ﺣال ﺣاﺿر ،ﺑرای انﺘﺨاﺏ موﺿوﻉ

اﺳﺘاد تﺠرﺑﺔ اﺟرای پروژه داﺷﺘه ﺑاﺷد .یﻚ راهﺣﻞ
دیگر ﺑرای اﺳﺘﻔاده اﺯ تﺠرﺑیات واﻗعی در تدریﺲ
دانشگاهی ،ﺑرﮔﺰاری ﻛالﺱهایی اﺳت ﻛه توﺳﻂ دو یا
ﭼند اﺳﺘاد اداره میﺷود :یﻚ اﺳﺘادِ دانشگاه و یﻚ فرد

تجربة
کار عملی

تسلط بر ادبیات
موضوع

ﺻاﺣﺐ تﺠرﺑﺔ ﻏیردانشگاهی .هرﭼند ایﻦ راهﺣﻞ نیﺰ
یﻚ ﮔﺰینﺔ مورد اﺟماﻉ نیست و ﮔروهی ﺑا ﺁن مﺨالﻔند.

کالس با یک استاد

 (20اﺷﺘﻐال ،دانشگاه و ﺑاﺯار ﻛار :در مورد دلیﻞ نرﺥ پاییﻦ اﺷﺘﻐال دانﺶﺁموﺧﺘگان مدیریت فناوری در
ﺑنگاهها ،تﻔاوت دیدﮔاه وﺟود دارد .ﮔروهی ایﻦ پدیده را ناﺷی اﺯ ﺿعﻒ ﺁموﺯشهای دانشگاهی در ﺳطﺢ

ﺑنگاه و ﮔروهی ﺁن را ﺑیشﺘر معلول عدﻡ ﺷناﺧت ﺑاﺯار ِﻛار نسبت ﺑه مدیریت فناوری میدانند .ﺑدیهی اﺳت

پایاننامه ،تمرﻛﺰ ﺑر موﺿوعات و ﺷاﺧههای ﻗبلی ﺑهﺘر اﺯ تنوﻉﺑﺨشی ﺑه موﺿوعات و ایﺠاد ﺷاﺧههای
ﺟدید اﺳت .ﮔروه مﻘاﺑﻞ ،ﺳیاﺳﺘی عکﺲ ایﻦ را پیشنهاد میﻛنند و عﻘیده دارند لﺰوﻡ ﺷناﺳاندن ﺣوﺯﺓ
دانشی ﺑه ﺻنعت/دولت و تنوﻉ ﺻنایﻊ و تکﺜر مساﺋﻞ ﺁنها در ﻛشور ،دلیﻞ ﺧوﺑی ﺑرای ﮔسﺘرش ﻗلمرو
موﺿوعات پایاننامهها اﺳت .البﺘه ﺑاید ﮔﻔت عدهای اﺳاﺳ ًا توﺻیه ﺑه تعریﻒ رﺳالﺔ دﻛﺘری ﺑر اﺳاﺱ مساﺋﻞ

عینی ﻛشور را ﺻﺤیﺢ نمیدانند ،ﺯیرا ﺑرای ﭼنیﻦ مساﺋلی ،ﻏالب ًا در ادﺑیات پایﺔ مناﺳبی پیدا نمیﺷود .ایﻦ

موﺿوﻉ هﻢ ﻛار انﺠاﻡ رﺳاله را ﺑا دﺷواری رو ﺑه رو میﻛند و هﻢ اﺛبات مشارﻛت نﻈری و نوﺁوری پژوهﺶ
را دﭼار ﭼالﺶ مینماید .ﺻرﻑ نﻈر اﺯ ایﻦ موﺿوﻉ ،در مواردی ﻛه ارتباﻁ ﺑا ﺻنعت/دولت ﺑﺨشی اﺯ هدﻑ
انﺠاﻡ پایاننامهها اﺳت یا موﺿوعات مورد نﻈر ﺑرای پایاننامهها ﭼنیﻦ ارتباطی را ایﺠاﺏ میﻛند ،دعوت
حضور مدیران صنعت/دولت
در دانشگاه

اﺯ مدیران ﺻنعت و دولت ﺑرای تدریﺲ ،تعریﻒ
مسﺄله و مشاورﺓ پایاننامهها در دانشگاه میتواند یﻚ
ﮔﺰینﺔ ﺳیاﺳﺘی و مذاﻛرﺓ اﺳﺘادان دانشگاه ﺑا ﺻنعت/
دولت ،تعریﻒ پروژه ﺑا ﺁنها و تبدیﻞ پروژه ﺑه یﻚ

تنوع/شاخههای
جدید

تعمیق /شاخههای
قبلی

در مورد اینکه ﻛداﻡ ﮔﺰینه اﺛرﺑﺨﺶتراﺳت ،اﺧﺘالﻑ

مذاکرة اساتید دانشگاه
با صنعت/دولت

نﻈر وﺟود دارد.

 (24مﻘالﺔ ﺁیاﺱﺁی :24مشروﻁ ﻛردن دفاﻉ اﺯ رﺳالههای دﻛﺘری ﺑه ﭼاپ مﻘالﺔ ﺁیاﺱﺁی یکی اﺯ نﻘاﻁ

ﭼالﺶﺑرانگیﺰ مباﺣﺜات ﺳیاﺳتهای ﺁموﺯﺷی -پژوهشی ﺣوﺯﺓ دانشی اﺳت .ﮔروهی معﺘﻘدند معیار

ﺳنﺠﺶ ﻗوت نﻈری رﺳالههای دﻛﺘری ،تﺄیید و پذیرش نشریههای معﺘبر ﺑیﻦالمللی اﺳت .در مﻘاﺑﻞ
عدهای تﻔاوت عالیﻖ و نیاﺯهای پژوهشی ﻛشور ﺑا عالیﻖ ایﻦ نشریات و نیﺰ دﺷواریهایی ﻛه ﭼاپ

مﻘالﺔ ﺁیاﺱﺁی در مسیر دفاﻉ اﺯ رﺳاله ایﺠاد میﻛند را دلیﻞ مﺨالﻔت ﺧود ﺑا ایﻦ ﺳیاﺳت عنوان میﻛنند.
 25و  (26ﺳیاﺳتهای ﺣوﺯﺓ نشر :نﺨسﺘیﻦ مباﺣﺜﺔ ﺣوﺯﺓ نشر ،نﻘطﺔ تمرﻛﺰ اﺳت .ﺑرﺧی معﺘﻘدند درﺣال
ﺣاﺿر ،تمرﻛﺰ ﺑر تﺄلیﻒ ﻛﺘاﺏ ﺑه ﺯﺑان فارﺳی

تألیف

اهمیت ﺑاﻻتری دارد و ﺑاید نسبت ﺑه ترﺟمﺔ ﺁﺛار
اﺯ ﺳایر ﺯﺑانها در اولویت ﻗرار ﮔیرد .روﺷﻦ اﺳت
ﻛه عدهای موﺿعی ﻛام ً
ال مﺨالﻒ ﺑا ایﻦ نﻈر دارند.

کتاب برای
مدیران و عموم
جامعه

کتاب درسی

مباﺣﺜﺔ دوﻡ در ایﻦ ﺣوﺯه مرﺑوﻁ ﺑه انﺘﺨاﺏ مﺨاطﺐ
اﺻلی ﺁﺛار اﺳت .ﮔروهی مﺨاطﺐ اﺻلی را مدیران
و عموﻡ ﺟامعه میدانند و ﺑرﺧی دیگر انﺘشار

ترجمه

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

یا ﭼند پایاننامه میتواند ﮔﺰینﺔ ﺳیاﺳﺘی دوﻡ ﺑاﺷد.
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ﻛﺘاﺏهای درﺳی را در اولویت ﻗرار داده و مﺨاطﺐ اﺻلی و اولیﺔ ﺣوﺯﺓ نشر را دانشگاهیان میدانند.
 (27نشریات علمی-پژوهشی :یکی دیگر اﺯ موﺿوعات ﭼالﺶﺑرانگیﺰ در ﺳیاﺳتهای توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی
افﺰایﺶ یا عدﻡ افﺰایﺶ تعداد نشریات علمی-پژوهشی اﺳت .افﺰایﺶ تعداد دانشﺠویان و دانﺶﺁموﺧﺘگان
رﺷﺘههای مرتبﻂ ،یکی اﺯ دﻻیﻞ طرفداران افﺰایﺶ تعداد نشریات اﺳت .ﺑرﺧی اﺯ مدافعان ایﻦ دیدﮔاه نیﺰ
معﺘﻘدند ﻛیﻔیت ﺣاﺻﻞ افﺰایﺶ ﻛمیت ،تنوﻉ و ایﺠاد رﻗاﺑت اﺳت .ﮔروه مﻘاﺑﻞ وﺿعیت فعلی نشریات و نبود
مﻘاﻻت ﺑا ﻛیﻔیت ﻛافی ﺑرای انﺘشار را دلیﻞ ﺣمایت اﺯ عدﻡ افﺰایﺶ تعداد نشریات عنوان میﻛند.
 (28توﺳعﺔ رواﺑﻂ ﺑیﻦالملﻞ ﺣوﺯﺓ دانشی :ﺳیاﺳتهای دو ﺳر طیﻒ در مورد توﺳعﺔ رواﺑﻂ ﺑیﻦالملﻞ عبارتند
اﺯ (1 :ﺣرﻛتهای مﺘعدد فردی ﺑرای ایﺠاد ﺷبکﺔ ﮔسﺘردهای اﺯ ارتباطات ﺧارﺟی و  (2تشویﻖ ﺑه ﺑرﻗراری
ارتباطات ﺧارﺟی اﺯ مسیر یﻚ یا ﭼندنهاد /ﺑرنامه مشﺨﺺ.
 (29تمایﻞ/عدﻡ تمایﻞ ﺑه همکاری در اﺟﺘماﻉ :یکی اﺯ مساﺋﻞ مﺤﻞ اﺧﺘالﻑ ﻛه میتواند ﺳیاﺳتهای
توﺳعﺔ اﺟﺘماﻉ ﺣوﺯﺓ دانشی را ﺑهﺷدت تﺤت تﺄﺛیر ﻗرار دهد ،تﻔاوت دیدﮔاه در مورد ﺳاﺧت اﺟﺘماعی و
ﺑافت ارتباطات درون اﺟﺘماﻉ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی اﺳت .ﺑرﺧی معﺘﻘدند ﺑا وﺟود افﺰایﺶ تعداد اعضاء ،ایﻦ
اﺟﺘماﻉ اﺯ ﺧوﺷههای منﻔردی تشکیﻞ ﺷده اﺳت ﻛه تمایﻞ یا انگیﺰهای ﺑرای ﺑرﻗراری ارتباﻁ و همکاری
ﺑا یکدیگر ندارند .ﮔروهی نیﺰ ﻛام ً
ال ﺑا ایﻦ نﻈر مﺨالﻔند و دلیلی ﺑرای ایﻦ ادعا نمییاﺑند.
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اﺧﺘالﻑ ﻗرار ﮔرفﺘه ،تمایﻞ یا عدﻡ تمایﻞ اعضای ایﻦ اﺟﺘماﻉ ﺑه معرفی تعداد مﺤدودی ﺣوﺯﺓ تﺨﺼﺼی

)مﺜ ً
ال ﺳه ﺣوﺯه( ﺑهعنوان ﺣوﺯههای اﺻلی تﺨﺼﺺ ﺧود اﺳت .نﺘیﺠهﮔیری در مورد ایﻦ مسﺄله اﺯ ﺁن ﺟهت
اهمیت دارد ﻛه ﺯیرﺑنای تﺼمیﻢﮔیری در مورد اﺟرای ﺑرﺧی ﺑرنامهها اﺳت .اﺳﺘﻘرار نﻈاﻡ ﺳاماندهی و
ارﺟاﻉ پروژههای پژوهشی ﺑر اﺳاﺱ تﺨﺼﺺ و ﺧﻂ تﺤﻘیﻘاتی پژوهشگران ،30اﺳﺘﻘرار نﻈاﻡ رتبهﺑندی و
اعﺘبارﮔذاری تﺨﺼﺼی ،تدویﻦ ﺑانﻚ اطالعاتی ﻛارﺷناﺳان ﺣوﺯﺓ دانشی نمونههایی اﺯ ایﻦ ﺑرنامهها هسﺘند.
 (31نﻘطﺔ تمرﻛﺰ فعالیتهای انﺠمﻦ :موﺿوعات مﺨﺘلﻔی مانند ترویﺞ علﻢ و ﺁموﺯش ،نﻘد و تﺤلیﻞ مساﺋﻞ
ﺑرای ﻛمﻚ ﺑه ﺳیاﺳتﮔذاری در ﻛشور ،ﺷبکهﺳاﺯی ،ارتباﻁ ﺑا ﺻنعت/دولت ﺑرای ﺁﺷنا ﻛردن ﺁنان ﺑا
ﺣوﺯﺓ دانشی ،ارﺯیاﺑی ﺣوﺯﺓ دانشی و ...ﺑه عنوان مﺄموریتهای انﺠمﻦ ﺫﻛر ﺷدهاند .ﺑهنﻈر میرﺳد اﺯ میان
فعالیتهای مﺨﺘلﻒ و مسیرهای مﺘﻔاوتی ﻛه ایﻦ فعالیتها پیﺶ روی انﺠمﻦ ﻗرار میدهند  -ﺑهدلیﻞ ﺯمان
و مناﺑﻊ مﺤدود -ﺑاید نﻘاطی را ﺑهعنوان نﻘاﻁ تمرﻛﺰ انﺘﺨاﺏ ﻛرد .ﺑرای نمونه یکی اﺯ نﻘاﻁ تﺼمیﻢﮔیری
ِ
ِ
ﺧاﺹ
ﻛارﺑردی عمومی اعضاء در مﻘاﺑﻞ فعالیت در ﺣوﺯههای
انﺘﺨاﺏ میان تمرﻛﺰ ﺑر تﻘویت مهارتهای
ﺻنعت یا فناوری اﺳت.

 32و  (33ﻛارﻛرد و نﺤوﺓ ﺑرﮔﺰاری ﻛنﻔرانﺲ مدیریت فناوری :یکی اﺯ نﻘاطی ﻛه دیدﮔاهها در ﺁن ﻛام ً
ال ﻗطبی
میﺷوند ،موﺿوﻉ ﻛارﻛرد اﺻلی ﻛنﻔرانﺲ مدیریت فناوری اﺳت .دو رویکرد رﻗیﺐ درﺑارﺓ ایﻦ مسﺄله وﺟود
دارد .یکی دیدار اعضای اﺟﺘماﻉ ﺑا یکدیگر و ﺷبکهﺳاﺯی ﺑرای همکاری را مهﻢتر میداند و دیگری ﺑه
ارتﻘای دانﺶ اعضای اﺟﺘماﻉ اﺯ طریﻖ طرﺡ یافﺘهها و تﺠرﺑههای ﺟدید اولویت میدهد .ﺑدیهی اﺳت انﺘﺨاﺏ

هریﻚ اﺯ ایﻦ دو ﻛارﻛرد ،طرﺡریﺰی ﻛنﻔرانﺲ و ﺑرنامههای ﺁن را ﻛام ً
ال تﻐییر ﺧواهد داد و نﺘیﺠه دو نوﻉ
ﻛنﻔرانﺲ مﺘﻔاوت ﺧواهد ﺑود .ﺑه عالوه ،در مورد ﺟدا ﺷدن ﺑﺨﺶهایی اﺯ ﻛنﻔرانﺲ اﺯ ﺁن و ﺑرﮔﺰاری ﺁنها
ﺑه ﺻورت مسﺘﻘﻞ نیﺰ ﺑﺤﺚهایی وﺟود دارد .مهﻢتریﻦ ایﻦ ﺑﺨﺶها ،ﺑﺨﺶ دانشﺠویی اﺳت .پیشنهاد ﺑرﺧی
درﺑارﺓ ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺁن اﺳت ﻛه ﺑه ﺻورت یﻚ ﻛنﻔرانﺲ مسﺘﻘﻞ تﺤت عنوان ﻛنﻔرانﺲ دانشﺠویی مدیریت
دیدار و شبکهسازی

فناوری ﺑرﮔﺰار ﺷود .افﺰایﺶ ﻛیﻔیت مﻘاﻻت و
ﺳایر ﺑﺨﺶهای ﻛنﻔرانﺲ اﺻلی یکی اﺯ اهداﻑ
ایﻦ ﺟداﺳاﺯی مطرﺡ ﺷده اﺳت .در ﺳوی دیگر
ﺁمده در ﻛنﻔرانﺲ مدیریت فناوری طی ﺳالهای

کنفرانس
یکپارچه

ﮔذﺷﺘه ﺑر ﺳایر مساﺋﻞ اولویت دارد و ﺑناﺑرایﻦ ﺑا
ﺑرﮔﺰاری ﻛنﻔرانﺲهای مواﺯی یا ﺟداﺳاﺯی ﺑرﺧی
ﺑﺨﺶهای ﻛنﻔرانﺲ ﺑهﺷدت مﺨالﻒاند.

ارتقای دانش

 (34ﺑرنامﺔ ﺟامﻊ در مﻘاﺑﻞ تکامﻞ تدریﺠی :ﺁﺧریﻦ و البﺘه یکی اﺯ مهﻢتریﻦ مباﺣﺜات موﺟود در ﺯمینﺔ

ﺳیاﺳتهای توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی مدیریت فناوری در ایران ،نوﻉ نگاه ﺑه توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی و ﺷیوﺓ
عملکرد در ﻗبال ایﻦ توﺳعه اﺳت .دو دیدﮔاه عمده در ایﻦ ﺯمینه وﺟود دارد .ﮔروه اول معﺘﻘد اﺳت ﺑرای
رﺷد و توﺳعﺔ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی تدویﻦ یﻚ ﺑرنامﺔ ﺟامﻊ و واﺣد ﻻﺯﻡ اﺳت .در مﻘاﺑﻞ ،ﮔروه دوﻡ عﻘیده
دارند ﺑهﺘر اﺳت ﺑهﺟای ﺑرنامهریﺰی مﺘمرﻛﺰ اﺟاﺯه دهیﻢ ﮔروههای مﺨﺘلﻒ ایدههای ﺧود را ﺑرای توﺳعﺔ
ﺣوﺯه دنبال ﻛنند تا تکامﻞ تدریﺠی ﺣاﺻﻞ ﺷود.

 -7جمعبندی و نتيجهگیری

وﺟود ﺷواهدی اﺯ ناهمگنی و پراﻛندﮔی درون و میان ﺑرﺧی مﺆلﻔههای ﺣوﺯﺓ دانشی ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت
فناوری در ایران اﺯ یﻚ ﺳو و نبود مطالعات عمیﻖ و ریشهدار درﺑارﺓ ﺳیاﺳتﮔذاری و ﺳیاﺳتهای توﺳعﺔ ایﻦ
ﺣوﺯﺓ دانشی در ﺟهان و ایران اﺯ ﺳوی دیگر ،انگیﺰﺓ انﺠاﻡ مطالعﺔ ﺣاﺿر ﺑرای ﺷناﺳایی و ﺳاﺧﺘارﺑندی مساﺋﻞ

شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینههای سیاستی توسعة حوزة دانشی سیاستگذاری و مدیریت فناوری در ایران

ﺑرای عدهای ﺣﻔﻆ انسﺠاﻡ و یکﭙارﭼگی ﺑه دﺳت

کنفرانس
مستقل
دانشجویی
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و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت فناوری در ایران ﺑوده اﺳت .ﺑرای مالﺣﻈﺔ

ﺑافﺘار و ﺯمینههای ﺷکﻞﮔیری ﭼالﺶها و راهﺣﻞها و نیﺰ ﺑرای در نﻈر داﺷﺘﻦ نگرشها و رویکردهای مﺨﺘلﻒ
ﺑه توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی و مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی ﺑدیﻞ ﺑرای پاﺳخ ﺑه ﺁنها ،تالش ﺷد ﺑا دنبال ﻛردن

رویکرد تﺤلیﻞ مشارﻛﺘی تﻔسیری ﺳیاﺳت ﺑهﺟای اراﺋﺔ یﻚ مﺠموعﺔ واﺣد اﺯ مسﺄلهها و راهﺣﻞها )رویکرد
عﻘالنیتﮔرا( ،ﺿمﻦ اﺳﺘﻔاده اﺯ مشارﻛت ﺫینﻔعان در فرﺁیند تﺤلیﻞ ﺳیاﺳت ،مﺠموعهای اﺯ ﺳناریوهای
ﺳیاﺳﺘی )ﺷامﻞ مساﺋﻞ و ﮔﺰینهها( پیﺶ روی ﺳیاﺳتﮔذاران و اعضای اﺟﺘماﻉ ایﻦ ﺣوﺯﺓ دانشی ﻗرار ﮔیرد.

نﺘایﺞ ایﻦ پژوهﺶ ،نشاندهندﺓ  34نﻘطﺔ مﺤوری در مباﺣﺜات توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی ﺳیاﺳتﮔذاری و مدیریت
فناوری در ایران اﺳت ﻛه میتوان ﺁنها را در  22موﺿوﻉ ﺳیاﺳﺘی ﺧالﺻه ﻛرد .ﺟدول ) (4ایﻦ موﺿوعات

را ﺑههمراه مﺆلﻔههای مرتبﻂ ﺑا ﺁنها در ﺣوﺯﺓ دانشی و نیﺰ معیارهایی ﻛه ایﻦ موﺿوعات ﺑر اﺳاﺱ ﺁنها در
ﺯمرﺓ نﻘاﻁ مﺤوری ﺳیاﺳتﮔذاری ﻗرار ﮔرفﺘهاند ،نشان میدهد.

مﺤﻞ تﻘاطﻊ مﺆلﻔههای ﺁموﺯش و پژوهﺶ ،ﺑیشﺘریﻦ موﺿوعات ﺳیاﺳﺘی را در ﺧود ﺟای داده اﺳت و
ﺑیشﺘریﻦ نﻘاﻁ مﺤوری در ﺣوﺯﺓ ﺁموﺯش و ﺁموﺯش-پژوهﺶ ﻗرار دارد ) 19نﻘطه اﺯ  34نﻘطﺔ مﺤوری(.

ﺑهعالوه ،نﺘایﺞ ایﻦ مطالعه نشان میدهد تﺼمیﻢﮔیری در مورد موﺿوعات ﺳیاﺳﺘی ﺷمارههای ،8 ،4 ،1

 10 ،9و  13تا  19ﺑهاﺣﺘمال ﺯیاد ﺑا ﭼالﺶهای ﺑیشﺘری روﺑرو ﺧواهد ﺑود )موﺿوعاتی ﺑا معیار مﺨالﻔت/
پشﺘیبانی ﺻریﺢ( ،ﺯیرا تضاد و تعارﺽ در میان ﻛنﺶﮔران در مورد ایﻦ موﺿوعات ﺑیشﺘر اﺳت .همﭽنیﻦ

تﺼمیﻢﮔیری در مورد موﺿوعات ﺷمارههای  1تا  5 ،3تا  12 ،9 ،7تا  14و  17تا  22ﺑاید ﺑا اﺣﺘیاﻁ و
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ﺁیندهنگری ﺑیشﺘری ﺻورت ﮔیرد ،ﺯیرا ایﻦ موﺿوعات دارای پیامدهای ﺯنﺠیرهای هسﺘند و میتوانند ﺳایر
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موﺿوعات یا مﺆلﻔههای ﺣوﺯﺓ دانشی را تﺤت تﺄﺛیر ﻗرار دهند .در نهایت تﺼمیﻢﮔیری در مورد موﺿوعات

ﺷمارههای  5تا  21 ،12 ،7و  22نیاﺯمند اﺟماﻉ ﻛنﺶﮔران اﺳت ،ﺯیرا منﺠر ﺑه رویدادهایی میﺷود ﻛه

ﺑاﺯﮔشت یا تﻐییر در ﺁنها ﺑسیار دﺷوار ﺧواهد ﺑود .همﭽنیﻦ ،ایﻦ موﺿوعات نیاﺯمند تﺄمیﻦ و یکﭙارﭼهﺳاﺯی

مناﺑﻊ/امکانات مورد نیاﺯ اﺳت ،ﺯیرا اﻏلﺐ تﺼمیماتی هسﺘند ﻛه منﺠر ﺑه تﻐییرات ﺳاﺧﺘاری ﺧواهند ﺷد.

تﺤلیﻞﮔران ﺳیاﺳت و ﺳیاﺳتﮔذاران ﺑا ﺑهرهﮔیری اﺯ نﺘایﺞ ایﻦ پژوهﺶ ،ﺿمﻦ ﺁﺷنایی ﺑا نگرشهای مﺨﺘلﻒ
ﺑه مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی ،اﺯ طریﻖ تﺤلیﻞ نﻈرات و ﺑررﺳی اﺳﺘدﻻلهای ﺣامیان

هر نگرش ،میتوانند ارتباﻁ ﺧود ﺑا ﺫینﻔعان مﺨﺘلﻒ را ﺑهبود ﺑﺨشند؛ نﻘاﻁ ﻗاﺑﻞ اﺟماﻉ یا تﻔاهﻢ میان
نگرشهای مﺨﺘلﻒ را ﺑیاﺑند؛ مباﺣﺜات ﺳامانیافﺘهتر و نﻈاﻡمندتری را ﺑر نﻘاﻁ اﺧﺘالﻑ مﺘمرﻛﺰ ﻛنند و ﺑا توﺟه
ﺑه دیدﮔاههای مﺨﺘلﻒ ،ﺣمایتهای ﺑیشﺘری را در ﺯمان اﺟرای ﺳیاﺳتهای منﺘﺨﺐ ﺟلﺐ نموده و اﺯ ایﻦ
طریﻖ اﺣﺘمال پیادهﺳاﺯی مطلوﺏ ﺳیاﺳتها و دﺳتیاﺑی ﺑه نﺘایﺞ مورد نﻈر را افﺰایﺶ دهند.

پژوهﺶﮔران ﺑعدی میتوانند ایﻦ ﺧﻂ پژوهشی را ﺑا مطالعه در ﺯمینﺔ ﮔﻔﺘمانهای موﺟود در ﻛشور در
مورد ایﻦ مساﺋﻞ و ﮔﺰینههای ﺳیاﺳﺘی یا تﺤلیﻞ ﺁماری نﻈرات موافﻖ و مﺨالﻒ درﺑارﺓ هریﻚ اﺯ نﻘاﻁ
مﺤوری مباﺣﺜات ﺳیاﺳﺘی ادامه دهند.

جدول ( :)4نتیجهگیری از یافتههای پژوهش
مﺆلﻔههای
ﺣوﺯﺓدانشی

موﺿوعات ﺳیاﺳﺘی توﺳعﺔ ﺣوﺯﺓ دانشی
 (1تعداد دانشﺠویان ورودی

ﺁموﺯش

ﺁموﺯش و
پژوهﺶ

ﺑدنﺔ دانﺶ

 (2ﺷیوﺓ طراﺣی ﺑرنامههای ﺁموﺯﺷی
 (3طراﺣی مﺤﺘوای ﺁموﺯﺷی
 (4روش تدریﺲ و مناﺑﻊ درﺳی
 (5ویژﮔیهای اﺳﺘاد و ﺷیوﺓ ادارﺓ ﻛالﺱ
 (6نوﻉ و نﺤوﺓ ایﺠاد ﮔرایﺶ
 (7ﺷرایﻂ و نﺤوﺓ پذیرش دانشﺠو
 (8ﺟداﺳاﺯی مدیریت فناوری و مدیریت نوﺁوری

ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ
تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای ،ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ

 (10دورههای ﺁموﺯشمﺤور و پژوهﺶمﺤور
 (11ارتباﻁ اﺷﺘﻐال ﺑا دانشگاه و ﺑاﺯار ﻛار
 (12تعریﻒ موﺿوﻉ و مسﺄلﺔ پایاننامه

مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ؛ ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای

 (9ﺟداﺳاﺯی مدیریت فناوری /نوﺁوری اﺯ اﺛرات ﺯنﺠیرهای ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،ﮔﺰینههای
ﭼندﮔانه
ﺳیاﺳتﮔذاری علﻢ و فناوری

 (13تدویﻦ مﻘالﺔ ﺁیاﺱﺁی
 (14ﺳیاﺳتهای ﺣوﺯﺓ نشر

ﻛﻞ ﺣوﺯﺓ
دانشی

-8

ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،اﺛرات
ﺯنﺠیرهای
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،اﺛرات
ﺯنﺠیرهای

ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ
 (15تعداد نشریات علمی-پژوهشی
 (16همسانﺳاﺯی ﺑدنﺔ دانﺶ ﻛشور ﺑا ﺑدنﺔ دانﺶ ﺟهانی ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ
 (17توﺳعﺔ رواﺑﻂ ﺑیﻦالملﻞ

اﺟﺘماﻉ

ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،اﺛرات
ﺯنﺠیرهای

ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،اﺛرات
ﺯنﺠیرهای

مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
 (18تمایﻞ/عدﻡ تمایﻞ ﺑه همکاری در اﺟﺘماﻉ
مﺨالﻔت/پشﺘیبانی ﺻریﺢ ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
 (19معرفی ﺣوﺯههای تﺨﺼﺼی اعضای اﺟﺘماﻉ
ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
 (20نﻘطﺔ تمرﻛﺰ فعالیتهای انﺠمﻦ
 (21ﻛارﻛرد و نﺤوﺓ ﺑرﮔﺰاری ﻛنﻔرانﺲ مدیریت فناوری ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
 (22ﺑرنامﺔ ﺟامﻊ در مﻘاﺑﻞ تکامﻞ تدریﺠی

ﮔﺰینههای ﭼندﮔانه ،تﻐییردهندﺓ ﺑاﺯی ،اﺛرات ﺯنﺠیرهای
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 نگاشت مباحثات توسعة آموزش:)2( شکل
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شکل ( :)3نگاشت مباحثات توسعة پژوهش
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 نگاشت مباحثات توسعة اجتماع:)4( شکل
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شکل ( :)5نگاشت مباحثات توسعة بدنة دانش
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Interpretative Participatory Policy Analysis
Prescription
Explanation
Systematic review
Living laboratory
Manuals
Objective
Interpretative Participatory Policy Analysis
Participant-observer
Argument mapping
Telegram
. اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت10 ( نسﺨهMAXQDA)  ﺑرای ﻛدﮔذاری دادهها و تﺤلیﻞ ﻛدها در ایﻦ پژوهﺶ اﺯ نرﻡافﺰار مکﺲﻛیودیاِی.12
13. Provisional coding
14. Structural Coding
15. Intersection (Set)
16. Retrieve
17. Focused Coding
 یﻚ تکهمﺘﻦ ﺑاﺯیاﺑی نشده اﺳت یا،( ﺁن اﺳت ﻛه در ﺑرﺧی ﻛدها60)  دلیﻞ ﻛمﺘر ﺑودن تعداد ﺟدولها اﺯ تعداد ﻛدهای ﺳاﺧﺘاریافﺘه.18
.تکهمﺘﻦ ﺑاﺯیاﺑیﺷده دارای مﺤﺘوای تکراری ﺑوده اﺳت
19. Compendium: http://compendium.open.ac.uk/institute/index.htm.
20. Agenda
21. Game-changing proposals
.موﺿوﻉها در نگاﺷت مباﺣﺜات روی ﺑردارها نشان داده ﺷده اﺳت/ تعداد تکرار مضمون، ﺑرای نشان دادن ﺷدت مباﺣﺜات.22
23. MBA
24. ISI
25. Research line
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