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چکیده
مطالعه و بررسی وضعیت برنامه های آموزشی، از فعالیت های مهم هر حوزه  دانشی برای ارزیابی خویش است. این مقاله 

می کوشد پس از مرور مطالعات پیشین درباره برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری و دریافتن کاستی های آن ها با 

روشی متفاوت به چهار پرسش درباره ی برنامه های آموزشی تحصیالت تکمیلی در این حوزه ی دانشی پاسخ دهد: 1- محل 

ارائه و نوع برنامه؛ 2- ارتباط میان تم های برنامه ها با محل ارائه؛3- پرتکرارترین درس ها و 4- ارتباط میان درس ها با تم ها 

و دانشکده ها. برای این منظور ابتدا فهرست اولیه ی برنامه های آموزشی از طریق جستجوی اینترنتی کلیدواژه های منتخب در 

نام برنامه ها تهیه شد؛ سپس با جستجوی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در مجموعه برنامه های صد دانشگاه برتر جهان 

و همچنین دانشگاه های سطح خیلی خوب در فهرست دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی خارجی مورد قبول وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری تکمیل شد. پس از استخراج داده های مورد نیاز درباره ی برنامه ها از روش تحلیل زمینه محور عناوین 

برنامه ها و سرفصل دروس و تحلیل آن ها بر اساس داده های بخش نخست برای پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد. 

نتایج این پژوهش، امکان مقایسه  تفاوت برنامه های آموزشی را در مناطق و دانشکده های مختلف و نیز در تم ها و محتوای 

درسی آن ها فراهم می کند. به عالوه، برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در ایران با نتایج به دست آمده مقایسه شده است.

واژگان کلیدی: آموزش، مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، سیاست گذاری علم و فناوری، کارآفرینی.
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1- مقدمه
به قدری  مؤلفه  این  اهمیت  دانشی1 است.  پایه های شکل دهنده  هر حوزه ی  اصلی ترین  از  آموزش، یکی 
است که گاه برای ارائه یک تعریف محدود و قابل فهم از حوزه ی دانشی، آن را با رشته ها و آموزش های 
دانشگاهی معرفی می کنند. شامر )2004( می گوید »واژه ی حوزه دانشی به طور محدود و خاص معّرف بافتار 
آموزشِی تدریس و یادگیرِی یک بدنه دانش2 مشخص است که در سرفصل های3 آموزشی و کتاب های 
درسی تجلی می یابد« )Schummer, 2004(. راکول )2002( معتقد است یک زمینه مطالعاتی وقتی به حوزه 
دانشی تبدیل می شود که شیوه های کنترل تولیدات خود را -به طور ویژه- از طریق برنامه های آموزشی4 ایجاد 

.)Rockwell, 2002( کند و توسعه بخشد
به دلیل اهمیت موضوع آموزش، در حوزه ی دانشی مدیریت فناوری نیز تحقیقاتی با اهداف و موضوع های 
متفاوت درباره  آموزش این حوزه دانشی در دنیا انجام شده است. برخی از این مطالعات به معرفی یک برنامه 
 )Grange, 1991()Kerns Jr, 1994()Zehner, 2000( آموزشی خاص در یک دانشکده یا دانشگاه می پردازند
)Selig et al, 2013(، برخی روش تدریس و نوآوری های یک برنامه آموزشی را مورد بررسی قرار 
 ،)DeSio, 1991()Ktoridou, 2010()Günther, et al., 2011()Johnsson et al, 2011( می دهند 
)Kocaoglu, 1991( بعضی با هدف ارزیابی ساختار یا محتوای آموزش های این حوزه انجام شده اند
)Nambisan & Wilemon, 2003()Alvear, 2006()Horwitch & Stohr, 2012()Van Wyk, 2004(و... .
با مرور مطالعاتی که درباره  آموزش مدیریت فناوری انجام شده است، می توان آن ها را به دو دسته  کلی 
تقسیم کرد: مطالعات ارزیابی و مطالعات طراحی. نقدی که می توان بر تحقیقات ارزیابی آموزش مدیریت 
فناوری وارد دانست، آن است که این گروه از مطالعه ها، مبتنی بر نمونه گیری هایی هستند که نرخ پاسخ 
)بازگشت پرسش نامه ها( در آن ها پایین است؛ به عالوه مبنای مشترکی برای تعیین قلمرو مدیریت فناوری 
ندارند و نتایج آن ها قابل مقایسه با یکدیگر نیست. گروه دوم پژوهش ها نیز که به سرفصل های آموزشی 

)طراحی برنامه ها و دروس( می پردازند مبتنی بر نظر خبرگان یا توصیه های شخصی نویسندگان هستند.
هدف این پژوهش آن است که ضمن نقد روش های مطالعه  برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری در 
تحقیقات پیشین، با روشی متفاوت به بررسی، ارزیابی و مطالعه تطبیقی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری 
در جهان بپردازد؛ تم ها و درس های مورد عالقه ی این برنامه ها را در حال حاضر نشان دهد و این یافته ها را 
با وضعیت برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در ایران مقایسه نماید. با وجود گذشت بیش از یک دهه از 
استقرار نخستین برنامه  آموزشی مدیریت فناوری در ایران و توسعه  کّمی بسیار سریع آن در سال های گذشته، 
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هنوز مطالعه  جامعی برای بررسی و ارزیابی این برنامه های آموزشی در کشور انجام نشده است. از این رو، 
در پژوهش حاضر به مطالعه تطبیقی نوع برنامه ها و سرفصل درس ها به عنوان بخشی از تحقیقات مورد نیاز 

برای مطالعه و ارزیابی آموزش مدیریت فناوری در کشور توجه شده است.
در این پژوهش با مطالعه برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری در مقطع تحصیالت تکمیلی در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی معتبر جهان، آموزش مدیریت فناوری در جهان بررسی و تحلیل شده است و 
به این پرسش ها پاسخ داده می شود که: 1- مدیریت فناوری در کدام مناطق جغرافیایی، در چه دانشکده هایی 
و در چه نوع برنامه هایی، آموزش داده می شود؟ 2- چه ارتباطی میان تم های برنامه های آموزشی با مناطق 
جغرافیایی، دانشکده ها و برنامه ها وجود دارد؟ 3- چه درس هایی بیشترین فراوانی را در آموزش های مدیریت 

فناوری دارند؟ و 4- چه ارتباطی میان درس ها با تم ها و دانشکده های مدیریت فناوری وجود دارد؟
نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های پیشین شامل این موارد است: گسترده تر شدن دامنه ی مطالعه؛ 
شناسایی مهم ترین تم ها و موضوع های مدیریت فناوری بر اساس پرتکرارترین درس  ها و تم های آموزش 
مدیریت فناوری به جای استفاده از روش نظرسنجی؛ و روشن کردن مرز برنامه های مرتبط با مدیریت فناوری 
)مدیریت نوآوری، سیاست گذاری علم و فناوری، کارآفرینی و برنامه های MBA مرتبط( با برنامه هایی که 

صرفاً در حوزه  مدیریت مهندسی تعریف شده اند )و پیوند محکمی با مدیریت فناوری ندارند(.

2-  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- قلمرو مدیریت فناوری

هرچند واژه ی »مدیریت فناوری« از ابداعات دهه  1980 است؛ اما سابقه پیدایش آن را می توان در اوایل 
دهه 1970 و تطورات زمینه های مطالعاتی مدیریت تحقیق وتوسعه، مدیریت نوآوری، مدیریت مهندسی و 
مدیریت راهبردی یافت. البته با جستجوی عمیق تر ریشه های تاریخی آن را می توان در دهه  1950 و آشکار 
شدن کاستی های مدیریت سنتی در مدیریِت توسعه، استفاده و پشتیبانی از فناوری در اقتصاد و نیز عدم 
)Drejer, 1996()Shaw, 2002( تمایل جوامع علمی به حضورِ نقش های مدیریتی در بنگاه های فنی پیدا کرد
)Sundbo et al, 2006(. به دلیل این پیشینه تاریخی، گاهی مفهوم مدیریت فناوری با نام هایی چون مدیریت 
مهندسی، مدیریت نوآوری، مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت نوآوری فناورانه و مدیریت مهندسی و فناوری 
نیز مورد توجه قرار گرفته است )Nieto, 2004()Yanez, et al., 2010(. از این میان تمایز مدیریت فناوری 
و مدیریت مهندسی در میان پژوهشگران این حوزه بحث برانگیزتر بوده است و این پژوهش نیز برای 
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مشخص کردن دقیق قلمرو خود نیازمند تشریح این تمایزها است. 
در مورد نسبت مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی سه نظر عمده وجود دارد )شکل)1((. دیدگاه نخست، 
مدیریت فناوری را مفهومی شامل در نظر می گیرد که دربرگیرنده مدیریت مهندسی است. به عقیده  آن ها، 
هستند  فناوری  مدیریت  از  زیربخش هایی  فناورانه همگی  نوآوری  و  تحقیق وتوسعه  مهندسی،  مدیریت 
)Chiang, 1990()Badawy, 1995(. دیدگاه های دوم و سوم، مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی را دو 
حوزه  مستقل می دانند، اما یکی مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی را هم معنا یا دارای نقاط اشتراک فراوان 
می داند و اغلب آن ها را در کنار هم و در یک عبارت )یعنی مدیریت مهندسی و فناوری( به کار می برد 
)Cunningham & Kwakkel, 2011()Alvear, 2006()Kocaoglu, 1990( و دیگری تمایز آن ها را بیشتر 
)Van Wyk, 2012()Yanez & Khalil, 2007( می داند و استقالل بیشتری برای هر یک از آن ها قائل است

)Pilkington, 2008()شکل)2((. 

مدیریتفناوری

مدیریت
مهندسی

فناوریمدیریت
مدیریتمهندسی

مدیریتفناوری مدیریتمهندسی

تداخلتمایز

شکل)1(: نظرات مختلف درباره ی نسبت مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی

مهندسی

مهندسی صنایع

MBA

مدیریت فناوری

مدیریت مهندسی و فناوری

مدیریت مهندسی

سیاست عمومی

)Kocaoglu, 1990()Alvear, 2006(  طیف حوزه های دانشی مرتبط :)شکل)2
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ن.ک:  نمونه،  )برای  دارد  وجود  دو حوزه  این  آموزشی  محتوای  مورد  در  که  تمایزهایی  به  توجه  با 
قائل  تمایز  مهندسی  مدیریت  و  فناوری  مدیریت  میان  مطالعه  این  در   ))Yanez & Khalil, 2007(

می شویم و البته اشتراک های آن ها را نیز می پذیریم )رویکرد سوم(5.  

2-2- شکل گیری برنامه های آموزشی مدیریت فناوری

آموزش مدیریت فناوری با تالش هایی برای نزدیک کردن دو حوزه مدیریت و مهندسی به یکدیگر 
آغاز می شود )Karlsson, 1981()Crisp, 1984( و نخستین برنامه های آموزشی رسمی دانشگاهی در 
)Kocaoglu, 1991( حوزه ی »مدیریت فناوری« در اواخر دهه  1980 و اوایل دهه  1990 تأسیس می شوند

)Nambisan & Wilemon, 1999(. رد پای برنامه های آموزشی مدیریت مهندسی - یا مدیریت مهندسی و 
فناوری- را می توان تا پیش از دهه  1970 نیز دنبال کرد )حدود 20 برنامه(. در اواسط دهه  1970 دانشگاه ها 
اقبال بیشتریبه این رشته ها پیدا کردند. در 1976، 32 برنامه؛ در 1984، 84 برنامه؛ در 1991، بیش از 120 و در 
.)Kocaoglu, 1991()Tschirky, 1999( 1996، حدود 190 برنامه  آموزشی در این حوزه وجود داشته است

دانشگاه های نورث وسترن، ام آی تی، پنسیلوانیا، استنفورد و موسسه  پلی تکنیک رنِسلیِر6، نخستین دانشگاه های 

آمریکایی بودند که مدرک مدیریت فناوری یا رشته های معادل آن را اعطا می کردند. عالوه بر این ها 8 

دانشگاه دیگر هم درس هایی با موضوع مدیریت فناوری ارائه می دادند )Herink et al, 1987(. از سایر 

پیشگامان آموزش مدیریت فناوری می توان به موسسه فدرال فناوری سوئیس7 )1989(، دانشگاه مکوایر 

استرالیا8 )1992(، موسسه  فناوری بریتیش کلمبیا9 کانادا )1992( و برنامه  آموزشی دانشکده کسب وکار 

 )Grange, 1991()Tschirky, 1997()McGrath & Offen, 1998( اشاره کرد )گرنوبل10 فرانسه )1984

)Curran & Hendry, 1999(. پس از تأسیس نخستین برنامه های آموزشی، ارتباطات و همکاری هایی 

نیز میان دانشگاه ها با بنگاه ها برقرار شد. در این برنامه ها گروه های پژوهشی شکل می گرفتند که توسط 

شرکت میزبان سازمان دهی می شدند. هدایت پژوهش را یک عضو هیئت علمی دانشگاه بر عهده داشت 

و دانشجویان در قالب انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهش را انجام می دادند. نتایج این پژوهش ها 

به  عنوان مواد آموزشی دانشجویان دوره  بعد توسط استاد راهنما مورد استفاده قرار می گرفت11 . به این 

طریق شرکت ها نیز اغلب، کارمندان خود را برای شرکت در کالس های مدیریت فناوری اعزام می کردند. 

دانشکده ی کسب وکار دانشگاه ام آی تی در اواسط دهه 1990 یکی از این برنامه ها را برگزار کرد که 14 

شرکت از کشورهای مختلف در آن شرکت کردند. موسسه  اداره کسب وکار اروپا12 نیز دوره  مشابهی را 

.)Kobayashi, et al., 2007( با حمایت 9 شرکت در فرانسه برگزار کرد



106

ت نوآوری / سال سوم، شماره چهارم، زمستـان 1393
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

در دهه  1990، برنامه های آموزشی مدیریت فناوری انسجام و پختگی بیشتری می یابد و جای خود را در جریان 

غالب مدیریت کسب وکار باز می کند )Pilkington & Teichert, 2006(. در بیشتر دانشگاه ها، برنامه های آموزشی 

مدیریت فناوری در این دهه عمومی شده اند. البته این فرآیند با چالش هایی هم روبه رو بوده است. برای مثال چون 

اغلب این برنامه ها جدید بودند، از جانب هیئت علمی دانشکده های محل تأسیس مخالفت هایی با آن ها وجود داشته 

است )Herink, et al, 1987(. در پایان دهه  1990 و ابتدای دهه 2000 برنامه های آموزشی مدیریت فناوری به 

بلوغ نسبی می رسند. در دهه  2000 برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در مقایسه با سایر برنامه های دانشگاهی، 
موقعیت و اعتبار مناسبی می یابند )Nambisan & Wilemon, 2003(. به عالوه، انجمن بین المللی مدیریت فناوری13 

فعالیت های خوبی را در زمینه آموزش سازمان دهی می کند و تالش می نماید با ارائه  سرفصل آموزشی برنامه ها و 

.)IAMOT, 2007( تدوین معیارهای اعتبارسنجی آموزش های مدیریت فناوری، این آموزش ها را استاندارد کند

2-3- پیشینه ی مطالعه ی آموزش مدیریت فناوری

مطالعاتی که درباره  آموزش مدیریت فناوری انجام شده است را می توان به دو دسته ی کلی تقسیم کرد: 
)1( ارزیابی برنامه های آموزشی و )2( طراحی برنامه های آموزشی. جدول )1( پژوهش های گروه نخست 

را نشان می دهد.
صرف نظر از مطالعه  ردیف 4 – که محدود به برنامه های MBA فناوری است- اطالعات قابل مقایسه در 
این مطالعه ها عبارت اند از: عنوان های برنامه ها )ردیف 1، 2 و 6(، مقطعی که درس/برنامه در آن ارائه شده 

جدول)1(: مطالعات درباره ی ارزیابی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری

مرجعتوضیحاتپژوهشگرانسالردیف

)Kocaoglu, 1991(پیمایش 166 برنامه مدیریت مهندسی و فناوریکوکاغلو11991
)Kocaoglu, 1994(پیمایش 204 برنامه مدیریت مهندسی و فناوریکوکاغلو21994

پیمایش 67 برنامه مدیریت فناوری )از 123 برنامه نمبیسن و وایلومن31999
شناسایی شده( در مقاطع باالتر از کارشناسی

)Nambisan & Wilemon, 
1999(

دو پیمایش از دانشگاهیان و مدیران آمریکا درباره محتوای ملیک و چادری42000
MBA آموزشی مدیریت فناوری در دوره های

)Mallick & Chaudhury, 
2000(

پیمایش 53 برنامه مدیریت فناوری )از 170 برنامه نمبیسن و وایلومن52003
شناسایی شده( در مقاطع باالتر از کارشناسی

)Nambisan & Wilemon, 
2003(

)Kocaoglu, et al., 2003(پیمایش 148 برنامه مدیریت مهندسی و فناوری از 269 برنامهکوکاغلو و همکاران62003

72006
الویر، کوکاغلو و 

)Alvear, 2006(پیمایش 142 برنامه مدیریت مهندسی و فناوریهمکاران
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است )در همه  مطالعه ها(، دانشکده  ارائه کننده برنامه )در همه  مطالعه ها( )شکل )3(( و کشور ارائه کننده  
برنامه )ردیف 2، 3، 6 و 7(.

این مطالعه ها نشان می دهد اغلب برنامه های آموزشی در مقطع تحصیالت تکمیلی - و بیشتر کارشناسی 

ارشد- ارائه شده اند. سهم آسیا-اقیانوسیه و اروپا در آموزش مدیریت فناوری تقریبًا برابر بوده و آمریکای 

شمالی بیشترین تعداد برنامه های آموزشی را داشته است )تقریبًا 4 برابر دو منطقه قبل(.

عالوه بر این مقایسه، هریک از این پژوهش ها به شکل مجزا مطالب قابل توجهی دارد. در مطالعه  کوکاغلو 

)1991(، اغلب دوره های باالتر از کارشناسی در آمریکا )برخالف سایر کشورها( پاره وقت است. همچنین 

پیش زمینه علمی بیشتر مدرسان مهندسی است، نه مدیریت/کسب وکار )Kocaoglu, 1991(. تحقیق کوکاغلو 

)1994( نشان می دهد که در بسیاری از برنامه ها، فعالیت های مشترکی میان دانشکده های مهندسی و مدیریت/

.)Kocaoglu, 1994( کسب وکار وجود دارد

نمبیسن و وایلومن )1999( می گویند در آسیا بیشتر برنامه های مدیریت فناوری خارج از دانشکده های 

هستند.  فناوری)مهندسی(محور  اروپا  و  آسیا  برنامه های  از  بیشتری  درصد  به عالوه  است.  کسب وکار 

و  نوآوری، ساخت   مدیریت  فناوری،  راهبردی  مدیریت  ترتیب،  به  توجه،  مورد  بیشترین موضوع های 

تولید و توسعه  محصول جدید بوده اند و کمترین توجه به کارآفرینی، مدیریت ارتباطات از راه دور و 

مدیریت فناوری در بخش دولتی معطوف شده است. مهم ترین درس ها، به ترتیب فراوانی، راهبرد فناوری 
)%88(، مدیریت راهبردی، ساخت وتولید، توسعه  محصول جدید، مدیریت نوآوری، منابع انسانی، مالی و 
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شکل)3(: مقایسه ی عنوان ها )راست(، مقطع )وسط( و دانشکده )چپ( ارائه کننده برنامه مدیریت 
فناوری در مطالعه های پیشین ارزیابی



108

ت نوآوری / سال سوم، شماره چهارم، زمستـان 1393
فصلنامه علمی- پژوهشی مدیری

حسابداری، بازاریابی، فناوری اطالعات، مدیریت کیفیت و در نهایت کارآفرینی فناوری )%22( هستند. 
بیشتر برنامه ها، تمرکز ویژه ای بر یک صنعت یا منطقه نداشته ولی تعداد زیادی از برنامه ها به مدیریت 
جهانی فناوری توجه داشته اند و باالخره بسیاری از برنامه ها درس هایی پروژه محور دارند تا دانشجویان 
سال  پیمایش  در   .)Nambisan & Wilemon, 1999( شوند  آشنا  فناوری  مدیریت  واقعی  مسائل  با 
و  موقعیت  ندارند.  ویژه  صنعت  یک  بر  تمرکزی  برنامه ها،  از  نیمی  هنوز  وایلومن،  و  نمبیسن   2003
اعتبار برنامه های مدیریت فناوری نسبت به سایر برنامه های آموزشی در دانشگاه وضعیت مناسبی دارد 
)پاسخ ها: %33 بیشتر، %48 مساوی و %19 کمتر(. مهم ترین موضوع های  درسی، راهبرد فناوری، مالی/
بازاریابی  فناوری،  فناوری اطالعات، مدیریت نوآوری، توسعه محصول جدید، کارآفرینی  حسابداری، 
فناوری، مدیریت ساخت وتولید، آمار/تصمیم گیری، برنامه ریزی فناوری، مدیریت کیفیت، سیاست فناوری 
و مذاکره/مدیریت تعارض بوده اند. حوزه های پژوهشی اعضای هیئت علمی، به ترتیب، مدیریت فناوری 
فناوری  کارآفرینی   ،)47%( )%55(، توسعه محصول جدید  اطالعات  فناوری   ،)60%( نوآوری   ،)81%(

.)Nambisan & Wilemon, 2003( بوده است )45( و تحقیق وتوسعه )%40%(
کوکاغلو و همکاران )2003(، تعداد اعضای هیئت  علمی در سال های 1990 و 2002 را مقایسه می کنند 
و نشان می دهند این تعداد از26,000 نفر به دو برابر رسیده است. آن ها می گویند نام مدیریت فناوری در 
دانشکده های کسب وکار رایج تر است و نام مدیریت مهندسی در دانشکده های مهندسی، اما معتقدند اشتراک 

.)Kocaoglu, et al., 2003( زیادی در طراحی هر دو گروه برنامه ی آموزشی وجود دارد
البته چنانکه در بخش  2-1- اشاره شد، تفاوت هایی در تعیین قلمرو مدیریت فناوری در این پژوهش ها 
وجود دارد. ناهم خوانی برخی آمارها، نشان دهنده این تفاوت در مطالعات کوکاغلو )مدیریت مهندسی و 
فناوری( در مقایسه با مطالعات نمبیسن و وایلومن )مدیریت فناوری( است. عالوه بر این، به دلیل تعداد 
بسیار بیشتر برنامه ها در آمریکا نسبت به سایر کشورها و نیز تعداد کوچک نمونه ها نسبت به جامعه )نرخ 

بازگشت پایین پرسشنامه ها( در این مطالعات، مقایسه و تحلیل ها باید با دقت بیشتری انجام شود.
دسته  دوم از پژوهش های انجام شده درباره  آموزش مدیریت فناوری به موضوع طراحی برنامه های آموزشی یا 
تدوین و اصالح دروس مدیریت فناوری پرداخته اند. یک گروه از این مطالعه ها، موضوع ها یا مهارت هایی را 
برای آموزش های مدیریت فناوری توصیه می کنند، اما یک سرفصل جامع از درس ها یا موضوع ها ارائه نمی دهند. 
پیشنهادهای این گروه را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد: 1- وظایف مدیریتی مانند بازاریابی، مالی، رهبری 

و... )Kobayashi, et al., 2007()Selig & Sobh, 2008()Lee, 2009()Liyanage & Poon, 2003(؛ 

2- موضوع های برآمده از الزامات محیطی مانند توانایی پاسخگویی به چالش های میان  فرهنگی، فناوری های 
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)Horwitch & Stohr, 2012( ...سبز، یکپارچگی فناوری با سیستم های اقتصادی و اجتماعی و

)Horwitch & Stohr, 2008( و 3- دانش ها، مهارت ها و توانمندی های مکمل مانند درک درست نسبت به 

بازار، روندهای آن و ریسک شکست کسب وکارهای فناوری بنیان، مهارت ارتباطی و مهارت مذاکره، درک 

فرآیندها و عملیات کسب وکار، مهارت های فنی و آشنایی با فناوری، مهارت های همکاری )شبکه سازی 

)Selig & Sobh, 2008()Lee, 2009()Mogee, 2006( ...مهارت های تصمیم گیری و ،)وتیم سازی

.)Verburg, et al., 2006()Khalil & Garcia-VArreola.J, 1997(

گروه دوم دسته بندی منظم تری از محتوای آموزشی دارند و به شیوه ای کاربردی سرفصل درس ها و حتی گاه 

اهمیت یا تعداد واحد دروس را نیز مشخص می کنند. در این گروه 13 مطالعه انجام شده است که جدول )2( آن ها 

را معرفی می کند. جدول )5( موضوع های درسی پیشنهادی و فراوانی تکرار آن ها در این مطالعه ها را نشان می دهد.

اما در زمینه ی  در سال های اخیر مطالعات ارزیابی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری به روز نشده اند؛ 

طراحی یا پیشنهاد محتوای آموزشی برنامه ها مطالعاتی انجام شده است. هورویچ و استور )2012( و ون 

ویک و گینور )2014( با رویکرد عام، پیشنهادهایی برای سرفصل آموزشی برنامه ها ارائه داده اند و برخی 

از پژوهشگران نیز با نگاه ویژه به یک کشور و شرایط آن پیشنهادهایی برای برنامه های آموزشی مدیریت 

جدول)2(: مطالعات درباره ی طراحی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری

مرجعپژوهشگرانسالردیف
)Badawy, 1995(بداوی11995
)Kocaoglu, et al., 2003(کوکاغلو و همکاران22003
)Kobayashi, et al., 2007(کوبایاشی و همکاران32007
)Kameoka , et al., 2003(کامئوکاو همکاران42003
)Liyanage & Poon, 2003(لیاناژ و پون52003
)Van Wyk, 2004(ون ویک62004
)Alvear, 2006(الویر و همکاران72006
82007IAMOT)IAMOT, 2007(
)Becker, 2008(بکر92008
)Selig & Sobh, 2008(سلیگ و سبح102008
)Yanez, et al., 2010(یانز و همکاران112010
)Horwitch & Stohr, 2012(هورویچ و استور122012
)van Wyk & Gaynor, 2014(ون ویک و گینور132014
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فناوری ارائه کرده اند. مطالعه  آموزش مدیریت فناوری و نوآوری در صربستان توسط یاکشیک و همکاران 

)Jacsic, et al., 2014()2014(، ترازیابی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در ژاپن برای درس آموزی 

در اوکراین توسط هیروشی و بوشویِو )Tanaka & Bushuyev, 2014()2014(، مطالعه دوره  آموزشی ویژه 

مدیریت فناوری در صنعت نیمه هادی ها توسط چن و همکاران )Chen, et al., 2015()2015( و بررسی 

وضعیت آموزش مدیریت فناوری در کره توسط کیم )Kim, 2015()2015( نمونه هایی از این مطالعه ها هستند.

3- روش پژوهش
پارادایم های پساپوزیتیویستی، ساخت گرایی و مشارکتی  برابر  پارادایم عمل گرایی )در  این پژوهش در 
)Creswell, 2009(( انجام شده است و رویکرد توصیفی دارد. روش این پژوهش آمیخته14 )در برابر 
کمی و کیفی )Creswell, 2009(( و راهبرد آن آمیخته تبدیلی15 است. در این راهبرد، ابتدا محقق از یک 
لنز تئوریک استفاده می کند و سپس بر مبنای آن هر نوع داده مورد نیاز برای تحلیل را گردآوری می نماید 

)Creswell, 2009(.جدول)3(، خالصه  روش شناسی این پژوهش را نشان می دهد.
این پژوهش برای پاسخ به چهار پرسش طراحی شده است: 1- مدیریت فناوری در چه مناطقی، در چه 
برنامه های  ارتباطی میان تم های  برنامه هایی، آموزش داده می شود؟ 2- چه  دانشکده هایی و در چه نوع 
آموزشی با مناطق، دانشکده ها و برنامه ها وجود دارد؟ 3- چه درس هایی بیشترین فراوانی را در آموزش های 
مدیریت فناوری دارند؟ و 4- چه ارتباطی میان درس ها با تم ها و دانشکده های مدیریت فناوری وجود دارد؟
پایایی تحقیق )هومن, 1389(، تصمیم گیری محققان در زمینه ی داده ها، روش ها، فرآیند  افزایش  برای 

جدول)3(: چکیده ی روش شناسی 

عمل گرایی )پراگماتیستی(پارادایم پژوهشی
توصیفیرویکرد پژوهش

آمیختهرویکرد روش شناسانه )روش(
آمیخته تبدیلیراهبرد پژوهش

تحلیل مضمون16 فنون
کدگذاری کیفی

جستجو در وبروش گردآوری داده ها
مطالعات آرشیوی

برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری در مقطع تحصیالت تکمیلی قلمرو  تحقیق
)کارشناسی ارشد و دکتری( در دانشگاه های معتبر جهان
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انجام کار و تجزیه وتحلیل به طور کامل ثبت و ارائه شد. برای افزایش روایی تحقیق )هومن, 1389(
ارائه کننده   )Hammersley, 2013()Marshall & Rossman, 2014(، داده ها مستقیما از مراجع رسمی 
برنامه های آموزشی گرفته شد. همچنین برای حفظ یکپارچگی فرآیند کدگذاری داده ها، کدگذاری توسط 
بودن  مناسبت و مربوط  از روایی،  اعتقاد برخی صاحب نظران، جنبه دیگری  به  انجام شد.  یک محقق 
است؛ به این معنا که پژوهش باید برای افرادی که مطالعه را انجام داده اند و برای کسانی که گزارش آن 
را می خوانند با معنا و مفید باشد. برای محقق کردن این معیار تالش شده است در بخش نتیجه گیری، 

دستاوردهایی کاربردی از یافته های پژوهش ارائه شود.
قلمرو این پژوهش آن دسته از برنامه های آموزشی دانشگاه های »معتبر« جهان )بر اساس رتبه بندی های 
جهانی و معیارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور( است که فهرست »درس های« آن ها به زبان 
انگلیسی )یا قابل ترجمه  آنالین به انگلیسی( موجود بوده است. جستجوی این برنامه ها با جستجوی 
عنوان رشته ها در وب با استفاده از موتور جستجوی گوگل آغاز شد. دسته بندی اولیه  از برنامه های مرتبط 

و کلیدواژه های بررسی شده در این مرحله در جدول )4( نشان داده شده است.
در گام دومِ جستجو برای اطمینان از تمام شماری برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در بهترین 
)تایمز  جهانی  معتبر  رتبه بندی  دو  در  برتر  دانشگاه  صد  آموزشی  برنامه های  جهان،  دانشگاه های 
)T.H.E. World University Ranking, 2014(( به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و رشته های 
مرتبط با مدیریت فناوری استخراج شد. در گام سوم برای افزایش اعتبار و اطمینان از کامل شدن فهرست 

جدول)4(: کلیدواژه های جستجو شده در گام نخست 

کلیدواژه های جستجو شدهدسته بندی اولیه عناوین برنامه ها

Management of Technology, Technology Management, MOT, Strategic مدیریت فناوری
Management of Technology, Management of Science and Technology

Management of Innovation, Innovation Management, Strategic Management مدیریت نوآوری
of Innovation and Technology, Technology and Innovation Management

Entrepreneurship Management, Entrepreneurship and Innovation مدیریت کارآفرینی
Management, Entrepreneurship and Technology Management

MBA Innovation MBA, Technology MBA, Entrepreneurship MBA, MBA:
Technology & Innovation Management

Science and Technology Policy, Technology Policy, Science and Technology سیاست گذاری علم و فناوری
Policy and Management, Innovation Policy

Engineering Management, Engineering Technology Managementمدیریت مهندسی

R&D Management, Research and Development Managementمدیریت تحقیق وتوسعه
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برنامه های مدیریت فناوری، فهرست دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی خارجی مورد قبول وزارت علوم، 
این   .)2013 فناوری,  و  تحقیقات  علوم،  )وزارت  گرفت  قرار  بررسی  مورد  نیز  فناوری  و  تحقیقات 
فهرست، دانشگاه ها را در چهار سطح خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی می کند. در این 
تحقیق برنامه های آموزشی دانشگاه های سطح خیلی خوب )457 دانشگاه( به طور کامل مورد بررسی قرار 
گرفت و چنانچه برنامه  آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری در آن ها وجود داشت که در جستجوهای 

پیشین یافت نشده بود، به مجموعه  داده های پژوهش افزوده شد.
محل  دانشکده   و  دانشگاه  کشور،  -یعنی  اول  پرسش  به  پاسخ  برای  الزم  اطالعات  بعد،  مرحله ی  در 
برنامه و درس های ارائه شده در آن- از داده ها استخراج شد. سپس برای پاسخ به پرسش دوم، برنامه های 
آموزشی بر اساس واژه های کلیدی به کاررفته در عنوان های برنامه ها و سرفصل درس های اصلی برنامه 
کدگذاری شدند. برای حفظ یکپارچگی فرآیند و افزایش روایی پژوهش، کدگذاری ها توسط یک نفر 
انجام شده است. در نهایت چهار تم اصلی از این کدها تولید شد که عبارت اند از: مدیریت فناوری، 
مدیریت نوآوری، کارآفرینی، سیاست گذاری علم و فناوری. هر برنامه می توانست دارای بیش از یک تم 
باشد. اطالعات برنامه هایی که در قالب MBA ارائه می شدند نیز استخراج و تحلیل شد، اما به عنوان یک 
تم مستقل در نظر گرفته نشد. به عالوه، برای افزایش دقت پژوهش، برنامه هایی که کاماًل در زمینه مدیریت 

مهندسی بودند و نیز برنامه هایی که فقط تم کارآفرینی داشتند از تحلیل حذف شدند.
در راستای پاسخ به دو پرسش آخر، برای کدگذاری و دسته بندی دروس - با اندکی تغییر- از چارچوبی 
که در مطالعه ی یانز و همکاران )2010( بر مبنای چارچوب اعتبارگذاری و اعطای مدرک17 ارائه شده بود 
)Yanez, et al., 2010()IAMOT, 2007(، استفاده شد. به عبارت دیگر، درس ها با استفاده از یک مجموعه 
کد از پیش آماده نشانه گذاری شدند )جدول )5((. به هر درس می توانست بیش از یک کد تخصیص یابد و 
در نهایت هر درس بیش از سه کد دریافت نکرد. در اینجا هم برای افزایش روایی پژوهش کدگذاری توسط 

یک نفر انجام شد. شکل )4( فرآیند پژوهش حاضر را به صورت خالصه نمایش می دهد.

4- تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- محل ارائه و نوع برنامه ها: پاسخ به پرسش نخست

فناوری  مدیریت  با  مرتبط  تکمیلی  تحصیالت  آموزشی  برنامه ی   170 نشان دهنده ی  جستجو  نتیجه ی 

در 130 دانشگاه در 30 کشور جهان بود. حدود نیمی از این برنامه ها )%47,65( در آمریکای شمالی 

ارائه می شود و ایاالت متحده با 73 برنامه )حدود %43( میزبان بیشترین تعداد برنامه ها است. 50 برنامه 
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)%29,41( در اروپا مستقر هستند، اما تقریبًا نیمی از سهم این منطقه -به تنهایی- متعلق به کشور انگلستان 

است18. آسیا- اقیانوسیه هم با 36 برنامه حدود %21 کل برنامه ها را ارائه می نماید که سهم استرالیا از این 

تعداد، 3 برنامه است )شکل)5((.

فناوری  مدیریت  آموزشی  برنامه های  سوم  دو  از  بیش  می دهد  نشان  برنامه ها  استقرار  محل  بررسی 

باالی  تعداد  توجه  جالب  نکته   دارند.  قرار  کسب وکار  و  فناوری  مدیریت  مدیریت،  دانشکده های  در 

دارند.  مهندسی(  مدیریت  اندکی  تعداد  )و  نوآوری  فناوری/  مدیریت  عنوان  که  است  دانشکده هایی 

برنامه های  از  پایین تری  دانشکده های مدیریت و کسب وکار سهم  با  مقایسه  مهندسی در  دانشکده های 

مدیریت فناوری را به خود اختصاص می دهند )شکل)5((.

ارائه   MBA دوره های  قالب  در   )25,88%( آن ها  از  عدد   44 شناسایی شده  برنامه ی   170 مجموع  از 

می شوند که 30 عدد از آن ها در دانشکده های کسب وکار، 10 عدد در دانشکده های مدیریت، 2 عدد در 

دانشکده های مهندسی و 2 عدد در سایر دانشکده ها هستند.

4-2- ارتباط میان تم برنامه ها با محل ارائه: پاسخ به پرسش دوم

همان طور که قبال اشاره شد، در این پژوهش چهار تم اصلی مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، کارآفرینی 

(۱)اعتبارسنجی و تکمیل 

(۲)اعتبارسنجی و تکمیل 

جستجوی داده ها

پاالیش و دسته بندی

تحلیل های ثانویهاطالعات اولیه

دانشکده برنامهمنطقه

تم-دانشکده تم-برنامهتم-منطقه

دسته بندی دروسچارچوب چارچوب دسته بندی تم ها

تم-درس دانشکده-درسفراوانی دروس

شکل)4(: فرآیند و خروجی های پژوهش
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و سیاست گذاری علم و فناوری در برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری شناسایی شد. بر اساس 
این دسته بندی برخی برنامه های آموزشِی مورد مطالعه دارای تم منفرد و برخی دارای تم های ترکیبی 
بودند. تم غالب در میان برنامه ها، مدیریت فناوری با 70 برنامه )%41,18( است و پس از آن تم ترکیبی 
مدیریت نوآوری و کارآفرینی با 31 برنامه )%18,24(، مدیریت نوآوری با 27 برنامه )%15,88( و سپس 
تم ترکیبی مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری با 20 برنامه )%11,76( بیشترین فراوانی را دارند. تم 
تم های  می دهد.  تشکیل  را  برنامه ها  مجموع  از  برنامه(   12(  7,06% تنها  علم وفناوری  سیاست گذاری 
ترکیبی مدیریت فناوری و کارآفرینی )9 برنامه( و مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری و کارآفرینی )تنها 

1 برنامه( در رتبه های آخر هستند )شکل )6((.
تحلیل تم ها در مناطق جغرافیایی نشان می دهد همه 3 برنامه  آموزشی آفریقا در تم مدیریت فناوری ارائه 
می شود. در آمریکا بیشتر برنامه ها )39 از 43( در قالب مدیریت فناوری ارائه می شود که 4 تای آن ها 
تم کارآفرینی هم دارند. پس از تم مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری بیشترین تکرار را در برنامه های 
آموزشی آمریکا دارد )23 از 43( که البته بیشتر برنامه ها )15 تا( تم کارآفرینی هم دارند. در میان برنامه های 
آموزشی منطقه ی آسیا-اقیانوسیه نیز تم مدیریت فناوری بیشترین فراوانی را دارد )20 از 36( که تنها یکی 
از این برنامه ها تم کارآفرینی دارد. در انگلستان، کانادا و اروپا )برخالف آمریکا و آسیا-اقیانوسیه( تم 
غالب مدیریت نوآوری است؛ البته با این تفاوت که نسبت برنامه های دارای تم ترکیبی مدیریت نوآوری 
و کارآفرینی به برنامه های دارای تم منفرد مدیریت نوآوری، در انگلستان بیشتر، در کانادا برابر و در اروپا 

کانادا
8

آمریکا
73

ه اقیانوسی-آسیا 
24

اروپا
29

انگلستان
36

آفریقا 
2

سایر
21

کارآفرینی
2

مهندسی
27

مدیریت فناوری
مدیریت31

32

کسب و کار 
57

شکل)5(: تعداد برنامه های آموزشی در مناطق جغرافیایی و در دانشکده های مختلف
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کمتر است. در انگلستان و کانادا تعداد برنامه هایی با تم ترکیبی مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری به 
نسبت کل برنامه ها زیاد است، اما در اروپا این برنامه ها بسیار محدودند. تم سیاست گذاری علم و فناوری 
تنها در سه منطقه  آمریکا، انگلستان و آسیا-اقیانوسیه ارائه می شود که از این برنامه ها 3 عدد سهم آمریکا، 

4 عدد سهم انگلستان و 5 عدد سهم آسیا-اقیانوسیه است)شکل )6((.
از منظر استقرار تم ها در دانشکده ها، دانشکده های کسب وکار بیشتر میزبان تم های مدیریت نوآوری و 
کارآفرینی )%35,09(، مدیریت فناوری )%26,32( و مدیریت نوآوری )%21,05( هستند. در دانشکده های 
مدیریت تقریبًا توزیع یکنواختی از تم ها وجود دارد. در دانشکده های مدیریت فناوری، تم غالب مدیریت 
فناوری است و تم های ترکیبی مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت فناوری و کارآفرینی نیز به شکل 
محدود دیده می شود. دانشکده های مهندسی نیز بیشتر برنامه های خود )%66,67( را با تم مدیریت فناوری 
ارائه می کنند و تم های دیگر به شکل محدود و با توزیع یکنواخت در آن ها وجود دارد. دانشکده های 
کارآفرینی سهم زیادی در ارائه  برنامه های آموزشی این حوزه ندارند و تنها دو برنامه با تم های کارآفرینی 
در آن ها ارائه می شود. تعداد 22 برنامه )%13 کل برنامه ها( نیز در دانشکده های دیگری ارائه می شوند که 
تم شاخص در این برنامه ها سیاست گذاری علم و فناوری است. به عبارت دیگر، از 12 برنامه ی دارای این 

تم، 8 برنامه در دانشکده هایی غیر از پنج دانشکده پیش گفته ارائه می شود )شکل)7((.
4-3- پرتکرارترین درس ها: پاسخ به پرسش سوم

در 170 برنامه  آموزشی شناسایی شده در مجموع 2870 درس ارائه می شود. بر اساس آنچه در بخش 

 

6
10

23
8

19
4

5
61

1

3

2

3

1

2

3

3

4

65

39

8

3

3

4

15

1 ۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

مد / مد فناوریسیاستگذاریمدیریت نوآوریمدیریت فناوری
نوآوری

/  مد فناوری
کارآفرینی

/ مد نوآوری
کارآفرینی

مد /مد فناوری
/ نوآوری

کارآفرینی

اروپا اقیانوسیه-آسیا آفریقا کانادا انگلستان آمریکا
شکل)6(: تعداد برنامه های آموزشی در هر تم به تفکیک مناطق جغرافیایی
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روش شناسی گفته شد، این درس ها با استفاده از یک چارچوب مفهومی کدگذاری و در پنج دسته کلی و 

39 گروه طبقه بندی شدند. در این مطالعه، هر درس برحسب عنوان و محتوای خود می تواند تا حداکثر 

سه کد را کسب کند. مثاًل درسی با عنوان »مدیریت دانش و نوآوری« دو کد 1.1 و 1.13 را به خود 

اختصاص داده است )جدول )5((. در یک نگاه کلی 10 موضوعی که بیشترین فراوانی را در برنامه های 

آموزشی مدیریت فناوری داشته اند به ترتیب عبارت اند از: 1- مدیریت نوآوری؛ 2- مدیریت عمومی، 

رهبری، رفتار سازمانی، مهارت های مدیریت؛ 3- مدیریت راهبردی و کسب وکار؛ 4- کارآفرینی/ ایجاد 

شرکت های نوپا؛ 5- اقتصاد؛ 6- بازاریابی؛ 7- امور مالی؛ 8- درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار؛ 

9- مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره تأمین؛ 10- چارچوب های سیاست گذاری عمومی/ ملی.

4-4- ارتباط میان درس ها با تم ها و دانشکده ها: پاسخ به پرسش چهارم

با وارد کردن تم برنامه ها به تحلیل درس ها، می توان درس های پراهمیت تر در هر تم را مشخص کرد. 

در اینجا، موضوع های درسی که فراوانی آن ها در هر تم بیشتر از چارک سوم فراوانی موضوع های آن 

تم می باشد، به عنوان درس های پراهمیت آن تم در نظر شده است. برای سهولت تحلیل و جلوگیری 

از پراکندگی داده ها در این بخش تم کارآفرینی را به عنوان یک تم مستقل در نظر گرفته نشد و تم ها 

در چهار دسته مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری، سیاست گذاری علم و فناوری و تم ترکیبی مدیریت 

از:  عبارت اند  به ترتیب  درس ها  مهم ترین  فناوری  مدیریت  تم  در  شدند.  خالصه  نوآوری  و  فناوری 

تجزیه وتحلیل و مدیریت ریسک؛ مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره تأمین؛ مدیریت راهبردی و کسب وکار؛ 

مدیریت نوآوری؛ مدیریت مالکیت فکری؛ امور مالی؛ درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار؛ روش های 
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سایرکارآفرینیمدیریتفناوریمهندسیمدیریتکسبوکار

مدیریت فناوری مدیریت نوآوری سیاستگذاری مد نوآوری/مد فناوری

کارآفرینی/  مد فناوری کارآفرینی/ مد نوآوری کارآفرینی/ مد نوآوری/ مد فناوری

شکل)7(: توزیع تم ها در دانشکده های مختلف
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جدول)5(: فراوانی موضوع های درسی 

موضوع درسکد
فراوانی در یافته های این تحقیق

)در میان 2870 درس(
فراوانی در مرور ادبیات

)در میان12 مطالعه(
درصد*تعداددرصد*تعداد

2488,92866,67مدیریت نوآوری1.1
248,31866,67مدیریت تحقیق و توسعه1.2
207,63975,00برنامه ریزی و آینده نگاری/ پیش بینی فناوری1.3
1416,91650,00اصول مدیریت فناوری1.4
296,26433,33تئوری فناوری1.5
85,86541,67ارزیابی، اکتساب و بهره برداری فناوری1.6
185,86433,33انتقال فناوری1.7
1925,32866,67کارآفرینی/ ایجاد شرکت های نوپا1.8
1045,291083,33مدیریت طراحی و توسعه محصول1.9
725,29650,00مدیریت مالکیت فکری1.10
645,071191,67مدیریت راهبردی فناوری و نوآوری1.11
274,78216,67یکپارچه سازی راهبرد فناوری/ نوآوری و کسب و کار1.12
344,03325,00مدیریت دانش1.13
853,741191,67مدیریت پروژه/ برنامه1.14
423,2718,33تجاری سازی فناوری/ پژوهش/ نوآوری1.15
2123,1313108,33مدیریت راهبردی و کسب وکار2.1
1633,06866,67بازاریابی2.2
1632,911191,67امور مالی2.3
1472,5919158,33مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره تأمین2.4
912,30975,00سیستم های اطالعات مدیریت/ فناوری اطالعات2.5
312,051083,33مدیریت کارکنان/ منابع انسانی2.6
811,87975,00حسابداری2.7
--111,51سرمایه گذاری خطرپذیر2.8
1471,22650,00چارچوب های سیاست گذاری عمومی/ ملی3.1
151,12325,00نظریه ی عمومی سیستم ها3.2
251,12325,00تجزیه وتحلیل و مدیریت ریسک3.3
521,04325,00مدیریت، محیط زیست و توسعه ی پایدار3.4
291,04433,33اخالق3.5
1740,97758,33اقتصاد3.6
310,90758,33مدیریت تغییر3.7
1330,86650,00روش های تحقیق و آمار3.8
870,8613108,33خالقیت، حل مسئله و تصمیم گیری3.9
570,83650,00حقوق کسب و کار3.10
2310,7224200,00مدیریت عمومی، رهبری، رفتار، مهارت های مدیریت3.11
1480,68975,00درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار4.1
190,65325,00کارآموزی4.2
240,54325,00پایان نامه4.3
230,40541,67فناوری های محوری و در حال ظهور5.1
1120,29433,33زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی5.2

* به دلیل تعدد کد موضوع های در یک درس ممکن است مجموع از %100 بیشتر شود.
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جدول)6(: مهم ترین درس های ارائه شده در هر دانشکده )برحسب فراوانی( 

مدیریت فناوریمهندسیمدیریتکسب وکار

1. کارآفرینی/ ایجاد شرکت های نوپا
2. مدیریت نوآوری

3. مدیریت عمومی، رهبری، ...
4. مدیریت راهبردی و کسب وکار

5. بازاریابی
6. امور مالی

توسعه  و  طراحی  مدیریت   .7
محصول

و  مسئله  حل  خالقیت،   .8
تصمیم گیری

9. اقتصاد
10. روش های تحقیق و آمار

پروژه های  و  درس ها   .11
جمع بندی/ سمینار

1. مدیریت راهبردی و کسب وکار
2. مدیریت نوآوری

3. مدیریت عمومی، رهبری، ...
4. روش های تحقیق و آمار

5. درس ها و پروژه های جمع بندی 
سمینار

6. مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره 
تأمین

7. چارچوب های سیاست گذاری ...
8. اقتصاد

9. کارآفرینی/ ایجاد شرکت های نوپا
10. اصول مدیریت فناوری

11. بازاریابی

1. مدیریت عمومی، رهبری، ...
پروژه های  و  درس ها   .2

جمع بندی/ سمینار
3. مدیریت نوآوری

 / کیفیت  تولید/  مدیریت   .4
زنجیره تأمین

5. کارآفرینی/ ایجاد شرکت های 
نوپا

6. امور مالی
7. اصول مدیریت فناوری

8. مدیریت راهبردی و کسب وکار
9. مدیریت پروژه/ برنامه

10. بازاریابی

1. مدیریت عمومی، رهبری، ...
2. زمینه های تخصصی فناوری و 

مهندسی
3. اقتصاد

4. اصول مدیریت فناوری
 / کیفیت  تولید/  مدیریت   .5

زنجیره تأمین
6. مدیریت نوآوری

7. مدیریت راهبردی و کسب وکار
8. امور مالی

9. روش های تحقیق و آمار
10. بازاریابی

تحقیق و آمار؛ بازاریابی؛ و زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی. در تم مدیریت فناوری و نوآوری ده 

درس مهم عبارت اند از: مدیریت پروژه/ برنامه؛ مدیریت نوآوری؛ مدیریت راهبردی و کسب وکار؛ بازاریابی؛ 

تجزیه وتحلیل و مدیریت ریسک؛ امور مالی؛ درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار؛ تجاری سازی فناوری/ 

پژوهش/ نوآوری؛ مدیریت عمومی، رهبری، رفتار، مهارت های مدیریت؛ و حسابداری. در تم سیاست گذاری 

علم و فناوری درس های مهم عبارت اند از: چارچوب های سیاست گذاری عمومی/ ملی؛ روش های تحقیق 

و آمار؛ حقوق کسب و کار؛ مدیریت راهبردی فناوری و نوآوری؛ مدیریت مالکیت فکری؛ مدیریت نوآوری؛ 

زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی؛ اقتصاد؛ درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار؛ و سیستم های 

اطالعات مدیریت/ فناوری اطالعات.در تم مدیریت فناوری و نوآوری درس های پرتکرار عبارت اند از: 

مدیریت نوآوری؛ مدیریت راهبردی و کسب وکار؛ چارچوب های سیاست گذاری عمومی/ ملی؛ تجزیه وتحلیل 

و مدیریت ریسک؛ روش های تحقیق و آمار؛ حقوق کسب و کار؛ مدیریت مالکیت فکری؛ مدیریت پروژه/ 

برنامه؛ مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره تأمین؛ تجاری سازی فناوری/ پژوهش/ نوآوری؛ و بازاریابی.

با همین روش، می توان مهم ترین درس های ارائه شده در دانشکده های مختلف را در جدول )6( مشاهده کرد19.

4-5- مقایسه ی یافته ها با سرفصل دروس مدیریت فناوری و سیاست گذاری علم و فناوری در ایران

سرفصل دروس برنامه ی آموزشی مدیریت فناوری در ایران در سال 1377 در شورای عالی برنامه ریزی 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت و در چهار گرایش برای مقطع کارشناسی ارشد و سه گرایش برای 
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مقطع دکترا تصویب شده و از آن زمان تاکنون تقریبا هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است. این در حالی 

است که در بسیاری از دانشگاه های جهان برنامه های  آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت فناوری و نوآوری 

در بازه های چندساله به روز شده است. جدول )7(، پرتکرارترین درس های ارائه شده در جهان در تم 

مدیریت فناوری را با سرفصل درس های مدیریت فناوری در ایران مقایسه می کند. در حال حاضر ترکیبی 

از درس های گرایش های مختلف در برنامه های آموزشی ایران در حال تدریس است. در اینجا سرفصل 

درس ها با کد درس های تم مدیریت فناوری در جهان مقایسه شده اند.

گسترش  شورای  تایید  به   1384 سال  در  ایران  در  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  آموزشی  برنامه ی 

آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و در مقطع دکترا ارائه می شود. جدول )8( 

پرتکرارترین درس های ارائه شده در جهان در این تم را با سرفصل درس های رشته سیاست گذاری علم 

و فناوری در ایران مقایسه می کند.

5- جمع بندی
در این مطالعه، 170 برنامه ی آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری در مقطع تحصیالت تکمیلی و 2870 

درس ارائه شده در این برنامه ها در 130 دانشگاه از 30 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت تا ویژگی ها، 

ایران در مناطق مختلف جهان  از  فناوری خارج  برنامه های آموزشی مدیریت  شباهت ها و تفاوت های 

مشخص شود. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که تم اصلی برنامه های آموزشی در 

منطقه  اروپا )و انگلستان( مدیریت نوآوری و در منطقه  آسیا-اقیانوسیه و آفریقا مدیریت فناوری است. در 

منطقه آمریکای شمالی، تم غالب برنامه های آموزشی کشور آمریکا مدیریت فناوری و تم غالب برنامه های 

کشور کانادا مدیریت نوآوری است. تعداد برنامه های آموزشی با تم سیاست گذاری علم و فناوری نسبت 

به سایر برنامه ها بسیار کم )حدود 7%( است و تم ترکیبی مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری در دو 

کشور کانادا و انگلستان سهم بیشتری از کل برنامه ها را به خود اختصاص می دهد.

در اروپا و کانادا بیش از 37 درصد برنامه های آموزشی تم کارآفرینی هم دارند. این نسبت در آمریکا 

27,40 درصد و در انگلستان 23,81 درصد است. در مقابل درصد بسیار کمی )5,56%( از برنامه های 

منطقه  آسیا-اقیانوسیه دارای تم کارآفرینی هستند. در کانادا بیش از نیمی از برنامه ها )62,5%( و در آمریکا 

حدود یک سوم آن ها به شکل دوره های MBA برگزار می شوند. این شاخص در اروپا و انگلستان حدود 
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جدول)7(: مقایسه سرفصل درس های مدیریت فناوری در ایران و جهان 

کد درس های ارائه شده در جهان در تم 
مدیریت فناوری به ترتیب فراوانی

درس های مصوب برنامه ی آموزشی مدیریت فناوری در ایران )تعداد واحد، نوع درس، 
مقطع(

تجزیه وتحلیل و مدیریت ریسک
- مدیریت تولید پیشرفته )2، اصلی، کارشناسی ارشد(مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره تأمین

مدیریت مالکیت فکری
- مدل های انتقال فناوری و مالکیت معنوی* )3، اصلی، دکترا(

- حقوق مالکیت معنوی فناوری، تجارت و توسعه )2، تخصصی گرایش انتقال فناوری، 
کارشناسی ارشد(

امور مالی

مدیریت نوآوری

- نوآوری و توسعه فناوری و پیشرفت اقتصادی* )3، تخصصی گرایش مدیریت نوآوری، دکترا(
- توانائی های نوآوری، فرآیند نوآوری و تجربه کشورهای پیشرفته )3، تخصصی گرایش 

مدیریت نوآوری، دکترا(
- تئوری های نوآوری: مدل ها، فرآیندها و سیاست ها )2، اصلی، کارشناسی ارشد(

- نوآوری و تغییرات فناوری )2، تخصصی گرایش نوآوری فناوری، کارشناسی ارشد(
- مدیریت راهبردی صنعتی )2، اصلی، کارشناسی ارشد(مدیریت راهبردی و کسب وکار

درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار
- پروژه )3، تخصصی همه گرایش ها، دکترا(

- پایان نامه )20، پروژه  پژوهشی همه گرایش ها، دکترا(
- پروژه ترم )2، تخصصی همه  گرایش ها، کارشناسی ارشد(

- روش شناسی تحقیق در مدیریت فناوری )3، اصلی، دکترا(روش های تحقیق و آمار
- ریاضیات و آمار )2،پیش نیاز، کارشناسی ارشد(

بازاریابی
حقوق کسب وکار

- فناوری های نو و محیط  زیست )2، تخصصی گرایش نوآوری فناوری، کارشناسی ارشد(زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی
- سیستم های اطالعاتی مدیریت فناوری )2، اصلی، کارشناسی ارشد(سیستم های اطالعات مدیریت/ فناوری اطالعات

- ارزیابی فناوری )2، اصلی، کارشناسی ارشد(ارزیابی، اکتساب و بهره برداری فناوری
مدیریت پروژه/ برنامه

تجاری سازی فناوری/ پژوهش/ نوآوری
حسابداری

مدیریت عمومی، رهبری، رفتار، مهارت های 
مدیریت

- نظریه های مدیریت پیشرفته )2، اصلی، کارشناسی ارشد(
- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )2، اصلی، کارشناسی ارشد(

- مبانی علم مدیریت )2، پیش نیاز، کارشناسی ارشد(
- زبان تخصصی )2،پیش نیاز، کارشناسی ارشد(

- پیش بینی فناوری )2، اصلی، کارشناسی ارشد(برنامه ریزی و آینده نگاری/ پیش بینی فناوری

مدیریت تحقیق وتوسعه

- سیاست های تحقیق وتوسعه فناوری* )3، تخصصی گرایش مدیریت تحقیق وتوسعه، دکترا(
- توانایی های تحقیق وتوسعه فناوری  )3، تخصصی گرایش مدیریت تحقیق وتوسعه، دکترا(

فناوری های پیشرفته و نو )3، تخصصی گرایش مدیریت  - راهبرد های تحقیق وتوسعه 
تحقیق وتوسعه، دکترا(

نیازهای  و  اولویت  انسانی،  منابع  توسعه  و  آموزش  و  فناوری  و  علوم  برنامه ریزی   -
تحقیقاتی )2، تخصصی گرایش سیاست های تحقیق وتوسعه، کارشناسی ارشد(

- سازمان های تحقیق وتوسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی )2، تخصصی گرایش سیاست های 
تحقیق وتوسعه، کارشناسی ارشد(

نظریه ی عمومی سیستم ها
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ادامه جدول)7(: 
- سیاست های علوم و فناوری )3، اصلی، دکترا(چارچوب های سیاست گذاری عمومی/ ملی

- سیاست های تحقیق وتوسعه فناوری* )3، تخصصی گرایش مدیریت تحقیق وتوسعه، دکترا(
- نظام ملی نوآوری و رشد )2، تخصصی گرایش نوآوری فناوری، کارشناسی ارشد(

صنعتی،  توسعه  راهبرد های  گرایش  تخصصی  توسعه)2،  راهبری  در  دولت ها  نقش   -
کارشناسی ارشد(

- ارتباط مراکز علمی و صنعتی )2، تخصصی گرایش سیاست های تحقیق وتوسعه، کارشناسی ارشد(
- مدل های انتقال فناوری و مالکیت معنوی* )3، اصلی، دکترا(انتقال فناوری

- توانائی های انتقال فناوری از خارج به داخل و بالعکس )3، گرایش مدیریت انتقال فناوری 
و مالکیت معنوی، دکترا(

- قراردادهای انتقال فناوری  )3، گرایش مدیریت انتقال فناوری و مالکیت معنوی، دکترا(
- مدل ها و سازوکار انتقال فناوری و تجارب جدید کشورهای جهان  )3، گرایش مدیریت 

انتقال فناوری و مالکیت معنوی، دکترا(
- مدل های انتقال فناوری )2، تخصصی گرایش انتقال فناوری، کارشناسی ارشد(

- سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری  )2، تخصصی گرایش انتقال فناوری، کارشناسی ارشد(
مدیریت طراحی و توسعه محصول

مدیریت کارکنان/ منابع انسانی
اصول مدیریت فناوری

مدیریت تغییر
پایان نامه

کارآفرینی/ ایجاد شرکت های نوپا
مدیریت دانش
تئوری فناوری

خالقیت، حل مسئله و تصمیم گیری
فناوری های محوری و در حال ظهور

مدیریت، محیط زیست و توسعه ی پایدار
اخالق

اقتصاد

- سیر تغییرات فناوری و توسعه اقتصادی )3، اصلی، دکترا(
- مبانی نظریه های اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک و نظریه پردازان جدید درزمینه توسعه 

فناوری و سیر تحول آن )3، اصلی، دکترا(
- نوآوری و توسعه فناوری و پیشرفت اقتصادی* )3، تخصصی گرایش مدیریت نوآوری، 

دکترا(
- کلیات علم اقتصاد و توسعه )2، پیش نیاز، کارشناسی ارشد(

- فناوری و توسعه )2، اصلی، کارشناسی ارشد(
-  نظریه های اقتصادی و سیر تحول فناوری )2، اصلی، کارشناسی ارشد(

- مزیت های نسبی در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری )2، تخصصی گرایش راهبرد های 
توسعه صنعتی، کارشناسی ارشد(

 ،2( تازه صنعتی شده و در حال رشد   توسعه صنعتی در کشور های صنعتی،  - مدل های 
تخصصی گرایش راهبرد های توسعه صنعتی، کارشناسی ارشد(

کارآموزی

و  نوآوری  فناوری/  راهبرد  یکپارچه سازی 
کسب و کار

- مبانی راهبرد های توسعه فناوری )3، اصلی، دکترا(مدیریت راهبردی فناوری و نوآوری
*    در دو کد درس تکرار شده اند. 

      فراوانی این کد درس ها از میانه داده ها کمتر است.
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جدول)8(: مقایسه سرفصل درس های سیاست گذاری علم و فناوری در ایران و جهان 

درس های مصوب برنامه ی آموزشی مدیریت 
فناوری در ایران )تعداد واحد، نوع درس، مقطع(

کد درس های ارائه شده در جهان در تم سیاست گذاری علم و فناوری به ترتیب 
فراوانی

چارچوب های سیاست گذاری عمومی/ ملی

- خط مشی گذاری عمومی )2، پیش نیاز(
- مدل های سیاست گذاری عمومی )2، الزامی(

- نظام نوآوری و توسعه فناوری )2، الزامی(
- مباحث منتخب در سیاست گذاری علم و فناوری )2، انتخابی(

- نهادهای مؤثر در توسعه علم و فناوری )2، انتخابی(
- شاخص های علم و فناوری*)2، انتخابی(

روش های تحقیق و آمار
- تحلیل آماری )2، پیش نیاز(
- روش تحقیق )2، پیش نیاز(

- روش تحقیق در سیاست گذاری علم و فناوری)2، الزامی(
مبانی حقوقی علم و فناوری)2، انتخابی(حقوق کسب و کار

مدیریت راهبردی علم و فناوری)2، الزامی(مدیریت راهبردی فناوری و نوآوری
مدیریت مالکیت فکری

مدیریت نوآوری
زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی

اقتصاد
- مبانی نظری و عملی اقتصاد )خرد، کالن و توسعه( )2، پیش نیاز(

- اقتصاد نوآوری و تحوالت فناورانه )2، انتخابی(
- شاخص های علم و فناوری*)2، انتخابی(

پایان نامه )18، الزامی(درس ها و پروژه های جمع بندی سمینار
فناوری  مدیریت/  اطالعات  سیستم های 

اطالعات
- فناوری اطالعات و دانش )2، پیش نیاز(

- مدیریت دانش و فناوری اطالعات*)2، انتخابی(
مدیریت تحقیق وتوسعه

تجاری سازی فناوری/ پژوهش/ نوآوری
نظریه های سیستمی سیاست گذاری علم و فناوری)2، انتخابی(نظریه ی عمومی سیستم ها

ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری*)2، انتخابی(تجزیه وتحلیل و مدیریت ریسک
کارآفرینی/ ایجاد شرکت های نوپا

- علم، فناوری و جامعه)2، الزامی(تئوری فناوری
- فلسفه علم و فناوری )2، الزامی(

مدیریت پروژه/ برنامه
مدیریت راهبردی و کسب وکار

مسائل اخالقی در حوزه علم و فناوری)2، انتخابی(اخالق
پایان نامه

قلمروهای جدید در علم و فناوری )2، انتخابی(فناوری های محوری و در حال ظهور
اصول مدیریت فناوری

ارزیابی، اکتساب و بهره برداری فناوری
مدیریت طراحی و توسعه محصول

مدیریت تغییر
مدیریت عمومی، رهبری، رفتار، مهارت های 

مدیریت
- تئوری های سازمان و مدیریت )2، پیش نیاز(

- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته  )2، پیش نیاز(
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15 درصد و در آسیا بسیار کم )5,56 درصد( است. شاید بتوان این گونه استنباط کرد که توجه بیشتر 

به تم کارآفرینی و نسبت باالتر دوره های MBA نتیجه  نهادینه شدن کارکرد مدیریت فناوری و نوآوری 

در سازوکارهای اقتصادی بنگاه ها و نزدیک تر شدن برنامه های آموزشی به جنبه های کاربردی این حوزه  

دانشی است.

برنامه های آموزشی با تم مدیریت نوآوری بیشتر در دانشکده های کسب وکار و مدیریت ارائه می شوند 

و برنامه هایی با تم مدیریت فناوری در دانشکده های مدیریت فناوری و مهندسی بیشتر از دانشکده های 

کسب وکار و مدیریت است. بیشتر برنامه های آموزشی با تم سیاست گذاری علم و فناوری در دانشکده هایی 

غیر از کسب وکار، مدیریت و مهندسی ارائه می شوند )مانند دانشکده های علوم سیاسی، علوم اجتماعی، 

سیاست عمومی و..(.

پرتکرارترین موضوع های درسی در 170 برنامه ی شناسایی شده به ترتیب عبارت بودند از: مدیریت نوآوری؛ 

مدیریت عمومی، رهبری، رفتار سازمانی، مهارت های مدیریت؛ مدیریت راهبردی و کسب وکار؛ کارآفرینی/ 

ایجاد شرکت های نوپا؛ اقتصاد؛ بازاریابی؛ امور مالی؛ درس ها و پروژه های جمع بندی/ سمینار؛ مدیریت 

ادامه جدول)8(

برنامه ریزی و آینده نگاری/ پیش بینی فناوری
بازاریابی
امور مالی

مدیریت، محیط زیست و توسعه ی پایدار
کارآموزی

انتقال علم و فناوری)2، انتخابی(انتقال فناوری
و  نوآوری  فناوری/  راهبرد  یکپارچه سازی 

کسب و کار
مدیریت دانش

مدیریت تولید/ کیفیت / زنجیره تأمین
مدیریت کارکنان/ منابع انسانی

حسابداری
ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری*)2، انتخابی(سرمایه گذاری خطرپذیر 

خالقیت، حل مسئله و تصمیم گیری

 * در دو کد درس تکرار شده اند. 
  فراوانی این کد درس ها از میانه داده ها کمتر است.

  فراوانی این کد درس ها صفر است.
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گرفتن  قرار  ملی20.  و چارچوب های سیاست گذاری عمومی/  تأمین؛  زنجیره   و  کیفیت  مدیریت  تولید، 

موضوع مدیریت نوآوری در رتبه نخست، بازتابی از توجه به نوآوری در حوزه دانشی مدیریت فناوری 

است که کم وبیش در انتشارات این حوزه قابل ردیابی است. در مطالعه ی نمبیسن و وایلومن )1999( 

مدیریت نوآوری در رتبه  پنجم درس های پر اهمیت و در مطالعه ی سال 2003 آن ها در رتبه ی چهارم 

قرار داشته است. اهتمام به دانش عمومی مدیریت و مهارت های آن و قرار گرفتن این موضوع در رتبه  

دوم چندان عجیب به نظر نمی رسد، اما نکته   جالب، توجه جدی به موضوع هایی مانند مدیریت تیم ها، 

مسائل فرهنگی و فنون مذاکره و ارتباطات حرفه ای در سرفصل این درس ها است.

از زمانی که مدیریت فناوری با تکامل رویکردهای گذشته، در کنار طرح ریزی فرآیند توسعه فناورانه 

یکپارچگی  و  سازمان  وظیفه ای  و  دانشی  حوزه های  یکپارچه سازی  به  بنگاه،  فناوری  سبد  مدیریت  و 

راهبرد فناوری با راهبرد سازمان توجه کرد؛ مدیریت راهبردی و مدیریت کسب وکار همواره از مهم ترین 

موضوع های این حوزه ی دانشی بوده اند. تفاوت قابل توجهی که در جایگاه مدیریت راهبردی و کسب وکار 

در این مطالعه با جایگاه آن در مطالعات قبلی وجود دارد، آن است که در مطالعه های قبلی موضوع راهبرد 

فناوری اهمیت بیشتری )از مدیریت راهبردی به طور عام( در میان درس های این حوزه داشته است؛ اما در 

حال حاضر مدیریت راهبردی و کسب وکار اهمیت بسیار بیشتری از موضوع راهبرد فناوری یافته است.

موضوع کارآفرینی نیز مانند نوآوری از موضوع هایی است که نسبت به گذشته اهمیت بسیار بیشتری در 

میان درس های این حوزه  دانشی پیدا کرده است، به طوری که نه تنها در فهرست پنج درس پرتکرار قرار 

گرفته بلکه -همان گونه که دیدیم- به یکی از تم های برنامه های آموزشی این حوزه تبدیل شده است. از 

نکته های جالب توجه دیگر در مقایسه  نتایج این مطالعه با مطالعه های گذشته توجه ویژه به موضوع های 

اقتصاد و سیاست گذاری در درس های این حوزه  دانشی است. درس اقتصاد )به عنوان یک درس مستقل( 

در  نیز  فناوری  سیاست  موضوع  و  نمی شود  دیده  مطالعه های گذشته  پراهمیت  فهرست درس های  در 

انتهای آن فهرست )جزء درس های کم اهمیت تر( قرار گرفته است. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف 

نیست که موضوع سیاست گذاری هرچند به عنوان یک تم در برنامه های آموزشی این حوزه چندان مورد 

اقبال نبوده است )شکل )6((؛ اما به عنوان یک درس در فهرست 10 موضوع پرتکرار قرار می گیرد. دو 

موضوع تأمین مالی و مدیریت تولید، کیفیت و زنجیره  تأمین نیز از گذشته جزء موضوع های پراهمیت 

در این رشته شناخته می شده اند. قرار گرفتن درس های سمینار و پروژه در این فهرست نیز نشان دهنده  
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توجه برنامه های آموزشی به جنبه های عملی و کاربردی موضوع و تالش برای درگیر کردن دانشجویان 

در تجربه های دنیای واقعی است.

درسی  موضوع های  مستقل(  تم  یک  به عنوان  کارآفرینی  گرفتن  نظر  در  )بدون  اصلی  تم   4 میان  در 

به  حدودی  تا  نوآوری  و  فناوری  مدیریت  و  نوآوری  مدیریت  فناوری،  مدیریت  تم  سه  در  پرتکرار 

متفاوت  آن ها  با  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  تم  در  پراهمیت  موضوع های  ولی  دارند  شباهت  هم 

مختص  عمومی  مدیریت  و  حسابداری  موضوع های  پرتکرار،  درسی  موضوع های  فهرست  در  است. 

به مدیریت نوآوری هستند؛ موضوع زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی ویژه مدیریت فناوری؛ و 

نوآوری  و  فناوری  مدیریت  تم  ویژه  کسب و کار  حقوق  و  سیاست گذاری  چارچوب های  موضوع های 

است. بازاریابی، تجزیه وتحلیل و مدیریت ریسک، مدیریت راهبردی و کسب وکار و مدیریت نوآوری در 

فهرست پرتکرارترین موضوع های هر سه تم قرار دارند. امور مالی و پروژه/ سمینار دو موضوع پرتکرار 

در هر دو تم مدیریت فناوری و مدیریت نوآوری می باشند. تم های مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت 

فناوری در موضوع های روش های تحقیق و آمار، مدیریت تولید/کیفیت/ زنجیره تأمین و مدیریت مالکیت 

فکری با هم مشترک هستند و موضوع های تجاری سازی و مدیریت پروژه در هر دو تم مدیریت فناوری 

و نوآوری و مدیریت نوآوری از موضوع های پرتکرار می باشند.

مقایسه  سرفصل درس های مدیریت فناوری در ایران و جهان نشان می دهد در موضوع های پر اهمیِت21 

برنامه،  پروژه/  مدیریت  کسب وکار،  حقوق  بازاریابی،  مالی،  امور  ریسک،  مدیریت  و  تجزیه وتحلیل 

در  مشابهی  درس  سیستم ها  عمومی  نظریه ی  و  حسابداری  نوآوری،  پژوهش/  فناوری/  تجاری سازی 

سطح  در  راهبردی  مدیریت  مانند  موضوع هایی  به  توجه  و  ندارد  وجود  ایرانی  آموزشی  برنامه های 

کسب وکار و زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی ضعیف است. در نقطه مقابل برنامه های آموزشی 

ایران هنوز بر موضوع هایی که در سال های اخیر در مدیریت فناوری اهمیت کمتری نسبت به موضوع های 

قبل پیدا کرده اند، تمرکز دارند؛ موضوع هایی مانند مدیریت تحقیق وتوسعه، سیاست گذاری، انتقال فناوری 

و اقتصاد. هرچند توجه به شرایط کشور باید در طراحی درس ها مورد توجه باشد، اما باید به حفظ توازن 

در ارائه  موضوع ها نیز عنایت داشت.

در حوزه  سیاست گذاری علم و فناوری نیز موضوع های مهمی مانند مدیریت مالکیت فکری، مدیریت 

نوآوری، زمینه های تخصصی فناوری و مهندسی، مدیریت تحقیق وتوسعه، کارآفرینی و ایجاد شرکت های 
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Crisp, J., 1984. The Neglect of Technology Management. Journal of Product Innovation Management, 

1)4(, pp. 267-272.

Cunningham, S. & Kwakkel, J., 2011. Innovation forecasting: A Case Study of the Management of 

Engineering and Technology Literature. Technological Forecasting and Social Change, 78)2(, pp. 346-

نوپا، مدیریت پروژه/ برنامه، مدیریت راهبردی و کسب وکار و تجاری سازیکمتر مورد توجه بوده اند.

این مقایسه  می تواند یک مرجع برای انجام بازنگری یا طراحی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در 

ایران متناسب با نیاز مناطق یا دانشگاه های مختلف باشد. مطالعه دقیق تر طرح درس )سرفصل ها( هریک 

از موضوع های درسی و انجام مطالعه نیازسنجی آموزشی در ایران در مورد حوزه دانشی مدیریت فناوری 

برای متناسب سازی طراحی برنامه ها با این نیازها از موضوع هایی است که می تواند محور پژوهش های 

بعدی در این زمینه قرار گیرد. مطالعه بخش »پژوهش« حوزه دانشی مدیریت فناوری در سایر کشورها 

نیز می تواند یکی دیگر از موضوع های جالب توجه برای پژوهش های بعدی باشد.

6- تقدیر و تشکر
این مطالعه با حمایت پژوهشکده مطالعات فناوری انجام شده است. نویسندگان به این وسیله از ریاست 

محترم این پژوهشکده تشکر و قدردانی می نمایند.
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4.  Educational programmes

  برای مطالعه ی تقسیم بندی هایی کالن تر از زمینه های مطالعاتی مرتبط با سیاست علم و مطالعات نوآوری، ن.ک:. 5
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6.  Rensselaer Polytechnic Institute
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8.  Macquarie University
9.  British Columbia Institute of Technology
10.  Grenoble

 این رویکرد Club Method نام گرفت.. 11
12.  European Institute  of  Business  Administration
13. International Association of Management Technology
14.  Mixed method
15.  Transformative
16.  Thematic analysis
17.  Accreditation and Certification

 به همین دلیل در ادامه اطالعات کشور انگلستان به طور مستقل ارائه شده است و مقصود از اروپا، منطقه  اروپا بدون کشور انگلستان . 18
است.

 دانشکده های کارآفرینی به دلیل تعداد محدودشان و سایر دانشکده ها به دلیل پراکندگی شان از این مقایسه حذف شده اند.. 19
 تعداد این موضوع  های درسی از چارک سوم کل داده ها بیشتر است.. 20
 از نظر تکرار در برنامه های آموزشی مختلف در جهان. 21
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