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چکیده
هدف :اين مقاله به تحلیل محتوای نشر دانش در سه فصلنامه اصلی حوزه مديريت فنآوری و نوآوری که
شامل فصلنامه سیاست علم و فنآوری ،فصلنامه مديريت نوآوری و فصلنامه مديريت توسعه فنآوری ،در
طی پنج سال انتشار فصلنامهها از سال  7892تا  7896پرداخته است .در اين مقاله ،ويژگیهای اصلی فصلنامه
و مقالهها چاپشده در آن و همچنین ويژگیهای محتوايی اعم از مفاهیم و موضوعات مقالهها به همراه طرح
کلی در اختیار پژوهشگران اين حوزه دانشی قرار دهد .روش :تحلیل محتوا با رويکرد کیفی ،در بخش نخست
به بررسی جريان دانشی و دستهبندی موضوعی مقاالت هريک از سه فصلنامه و مقايسه آنها با يکديگر؛ و در
بخش دوم به تحلیل حوزه صنعتی که به آن پرداخته شده ،و روايی و پايايی بر اساس اعتماد و اعتبار مقاالت
است .يافتهها :بررسیها نشان میدهد که سه فصلنامه ذکرشده در اين سالها به موضوعات مختلف اين حوزه
پرداخته و خوشههايی که هرکدام از فصلنامهها درمجموع بیشتر از ساير فصلنامهها به آن پرداخته بودند به اين
شکل بود که در فصلنامه سیاست علم و فنآوری آموزش عالی ،سیاست و اقتصاد؛ در فصلنامه مديريت
نوآوری مديريت نوآوری ،مديريت دانش و استراتژی؛ و در فصلنامه مديريت توسعه فنآوری ،مديريت
فنآوری ،صنعت و تکنولوژی بیشتر مورد نشر قرار گرفته بود.
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فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقدمه
در حوزه دانشی مديريت فنآوری و نوآوری ،فصلنامهها و نشريات متعددی وجود دارد که
مقاالت و پژوهشهای علمی مربوط به اين حوزه دانشی را منتشر میکند .در ايران سه
فصلنامه سیاست علم و فنآوری ،مديريت نوآوری و مديريت توسعه فنآوری منتشر
میشوند که هر سه با همکاری انجمن علمی مديريت فنآوری ايران فعالیت میکنند .سه
فصلنامه معتبر با درجه علمی پژوهشی هستند که به انتشار مقاالت اين حوزه میپردازند .با
توجه به جديد بودن اين حوزه دانشی در ايران ،هر سه اين فصلنامهها تازه تأسیس بوده و اين
پژوهش به بررسی تحلیل دانشی منتشرشده در متن آنها بین سالهای  7892تا 7896
میپردازد.
فصلنامه مديريت نوآوری به صاحبامتیازی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنايع دفاعی
و با همکاری انجمن علمی مديريت فنآوری ايران ،با کسب درجه علمی ـ پژوهشی منتشر
میشود .از مهمترين اهداف اين نشريه میتوان به ترويج و توسعه فرهنگ مديريت نوآوری،
کمک به ارتقاء سطح پژوهش و شتاب بخشی به جريان فکری و تولید و نشر علم در اين
زمینه و فراهم کردن بستری برای تبادل تجربیات و انتشار بروزترين دستاوردهای علمی حوزه
مديريت نوآوری در سطح بینالمللی ،اشاره نمود .فصلنامه سیاست علم و فنآوری به
صاحبامتیازی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری انجمن علمی مديريت
فنآوری ايران با کسب درجه علمی – پژوهشی منتشر میشود .از مهمترين اهداف اين نشريه
میتوان به توسعه دانش سیاست پژوهی علم و فنآوری در قلمرو علوم انسانی اشاره کرد.
فصلنامه مديريت توسعه فنآوری نیز به صاحبامتیازی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
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ايران و با همکاری انجمن مديريت فنآوری ايران با کسب درجه علمی – پژوهشی با هدف
نشر دانش علمی و تخصصی در زمینه مديريت نوآوری و فنآوری در جهت رفع نیازهای
علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران ،تصمیمگیران ،دانشجويان و محققان دانشگاهی در رشته
مديريت نوآوری و فنآوری است منتشر میشود.

تحلیل محتوایی نشر دانش در سه فصلنامه حوزه مدیریت ...

مقاالتی که به مرور نظاممند نشـريات معتبـر و تخصصـی در حوزههای مختلف علمی
میپردازند ،مـیتواننـد از جهـات گوناگونی برای پژوهشگران ارزشمند باشـند چراکه رونـد
توسعه نظری مجالت ،عملکرد آنها و تغییراتی کـه در طـول زمان در آنها ايجاد شده است،
را نشان میدهند و همـین امـر سبب میگردد تا خوانندگان درک عمیقتری از نحوه فعالیـت
و روند توسعه نظـری ايـن مجـالت داشـته باشـند .همچنـین اينگونه مقاالت میتوانند
بهعنوان راهنمايی برای نويسندگان بالقوه اين مجالت باشـند زيـرا کـه اطالعـاتی در
خصـوص محتوا و بهطورکلی ،اطالعـاتی که ممکن است برای نويسندگان در تالش برای
انتشار مقالـه در اين مجالت مفید باشد ،را ارائه میدهد .نکته مهمی کـه در اين میان مطرح
است ،اين اسـت کـه مطالعـه رونـد تـاريخی توسعه نظری اين مجالت میتواند فرصتها و
نقاط قوتی که تا کنون ناشناخته ماندهاند را روشن نمايد .تحقیقات و بررسیهای بسیاری در
سراسر جهان بر روی نشريات و مجالت برگزيده در حوزههای مختلف بهمنظور سنجش
عملکرد نشريات ،بررسی روند تولیدات علمی ،و مرور فعالیت نشريات جهت ارائه پیشنهادها
برای توسعه و بهبود آنها انجام پذيرفته است( .قهنويه ،موحدی ،يارمحمديان ،عجامی،7
.)2077
با توجه به پژوهشهای انجام شده ،پژوهشی در خصوص روند توسعه نظری مجالت و
پراکندگی موضوعات و حجم تولیدات علمی در حوزه مديريت فنآوری و نوآوری انجام
نشده است وپژوهشگر درصدد پاسخ به موارد فوق الذکر به روش تحلیل محتوا در سه
فصلنامه مزبور انجام داده است .در ادامه به پیشینه پژوهش پرداخته شده است.
ون رايج )7916( 2در پژوهش با عنوان "پنج سال اول مجله روانشناسی اقتصادی" به
مقـاالت پذيرششده ،متوسط تعـداد نويسندگان ،بررسـی موضـوعی مقاالت و محاسبه نـرخ
پـذيرش مقاالت در مجلـه پرداختـه است .مطالعات وی نشان داد که نويسندگان با رشته
اقتصاد با  86درصد بیشترين مشارکت را در انتشار مقاله در اين نشريه را داشتند و نويسندگان
1 Ghahnaviyeh, Movahedi, Yarmohamadian & Ajami
2 Van Raaij
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با رشتههای روانشناسـی ،بازاريـ بی و جامعهشناسی در ردههــای بعــد قــرار میگیرند.
همچنــین يافتههای تحقیــق وی نشــان داد کــه تعــداد و مشــارکت نويسندگان اروپايی
نسبت به ساير نويسندگان از میزان بااليی برخوردار است ،همچنین تمرکز موضوعی مقاالت
اين نشريه بیشتر بر تحقیق در رابطه با رفتار مصرفکننده و روانشناسی مالی بوده است.
قاضی میرسعید و همکاران ( )7894در پژوهشی با عنوان" تحلیل محتوايی و استنادی
مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سالمت " به تحلیل فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد
سالمت پرداختند .در اين تحقیق تعداد  764مقاله چاپشده در طول  6سال موردبررسی قرار
گرفت .ابتدا نسبت نويسندگان زن و مرد و مرتبه علمی آنها مقايسه شد و همکاری بین
نويسندگان نیز در نظر گرفته شد .سپس حوزه موضوعی مقاالت مقايسه شد که درنتیجه
بیشترين مقاالت در حوزه مديريت خدمات بهداشتی بوده است .در انتها نیز استنادهای
مقاالت تجزيهوتحلیل شد که منابع فارسی و انگلیسی و میزان خوداستنادی فصلنامه نیز
محاسبه شد.
قهنويه و همکاران ( )2077در پژوهشی با عنوان" تحلیل استنادی و محتوايی مقاالت
منتشرشده در مجله مديريت اطالعات سالمت" به اين نتیجه رسیدند که از  787نويسنده در
 717مقاله ،افراد با جنسیت مرد ،رتبه استادياری و وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دارای بیشترين فراوانی بودند .بیشتر مقاالت از نوع توصیفی ،بیشترين ابزار مورداستفاده
پرسشنامه ،بیشترين مقاالت چاپشده پژوهشی و بیشترين مطالعات حاصل طرح تحقیقاتی
مصوب بوده است .بیشترين گرايش موضوعی "مديريت" بیشترين استنادات به مقاله و از نظر
زبان به منابع التین بوده است .میزان خوداستنادی نويسنده و مجله به  7درصد بوده است.
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بیمانس 7و همکاران ( )2001در پژوهشی با عنوان "بیست سال مجله مديريت نوآوری
تولید :تاريخ ،مشارکت ،ذینفعان و جريان دانش" در سه بخش به بررسی و تجزيهوتحلیل
عملکرد مجله پرداختهاند .بخش اول تحقیق آنها به توصیف مجله اختصاص يافته و به ارائه
اطالعاتی نظیر تعداد جلدهای به چاپ رسیده ،تعداد مقاالت ،تعداد و وابستگی سازمانی
1 Biemans
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نويسندگان پرداخته است .در بخش دوم ،اطالعاتی در خصوص موضوع مقاالت و روشهای
تحقیق بهکاررفته در آنها ارائهشده؛ درنهايت ،بخش آخر جريان دانشی مجله را موردبررسی
قرار داده است و به ارائه اطالعاتی در مورد تعداد منابع و مراجع استفاده شده در مقاالت
پرداخته است.
کنگ رأی لی )2074( 7در پژوهشی با عنوان "ده سال مطالعات نوآوری در آسیا مجالت
نوآوری فنآوری" به بررسی ده ساله فصلنامه نوآوری فنآوری از زمان تأسیس خود يعنی
از سال  2004تا  2074پرداخت که تحقیق وی نیز به بررسی شبکه نويسندگی ،اهداف تحقیق،
روش تحقیق ،اندازه نمونهها  ،افق زمانی و زمینه تحقیق پرداخته است .لی در تحقیقات خود
نشان داد که موضوعات تحقیق مطالعات نوآوری با تغییر زمان ،و اهمیت نسبی موضوعات
تغییر میکنند .مريگو و همکاران )2071( 2در پژوهشی تمام مقاالت مجله را از زمان شروع
به کار آن با استفاده از رويکرد کتابشناختی 8تحلیل میکند .هدف تحقیق آنها ارائه يک
نمای کلی کامل از عوامل اصلی که مجله را تحت تأثیر قرار میدهند بود .اين تجزيهوتحلیل
شامل مسائل کلیدی نظیر ساختار نشريه و استناد مجله ،مقاالتی پر استناد و همچنین
نويسندگان ،نهادها و کشورهای مجله بود.
بال و ريگبی ،)2006(4در پژوهشی با عنوان "منابع توزيعی در مديريت تکنولوژی" به
بررسی مقاالت به چاپ رسیده در حوزه تحقیق و توسعه ،نوآوری و فنآوری در تعدادی از
مجالت اين حوزه پرداختهاند .بخش اول تحقیق آنها به توصیف مجالت انتخابی در
حوزههای مذکور اختصاص داده شده است ،بخش دوم میزان و تعداد دفعات حضور
نويسندگان و وابستگی سازمانی آنها در مجالت مذکور را شرح داده است.
سال فعالیت موردبررسی قرار دادند .هدف آنها از اين پژوهش توصیف و تجزيهوتحلیل
1 Kong-Rae Lee
2 Merigó, Mas-Tur, Roig-Tierno, Ribeiro-Soriano
3 bibliometric approach
4 Ball and Rigby
5 Merino
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روند رشد و توسعه مجله  Technovationبوده است .در پژوهش آنها جهت جمعآوری
دادههای موردنیاز تحقیق از پايگاه داده  Emeraldو همچنین اطالعات موجود در مجله
 Technovationاستفاده شده است .اين مقاله وضعیت کلی مجلــه شــامل تعــداد
مقــاالت ،تعــداد نويسندگان ،تابعیــت نويسندگان ،میزان انتشـار و هیئت تحريريه مجلـه را
موردبررسی قرار داده است .همچنین کلیه مقاالت مجله مذکور بـر اساس الگوريتم انتخابی
دستهبندی موضوعی شده و درنهايت چند پیشنهاد برای بهبود بیشتر مجلـه ارائـه داده شـده
اسـت.
لینتون و تانگ پاپانل ،)2004(7در پژوهش تحت عنوان"رتبهبندی نشريههای مديريت
نوآوری فنآوری" به بررسی مجالت حوزه مديريت نوآوری و فنآوری پرداختهاند .هدف
مقاله آنها تعیین اهمیت و رتبهبندی مجالت اين حوزه دانشی با استفاده از تحلیل استنادات
و بررسی مجالت انتخابی بوده است .آنها در تحقیق خود  10نشريه حوزه مديريت نوآوری
و فنآوری را لیست کرده و بر اساس تجزيهوتحلیل میزان استنادات آنها را رتبهبندی
نمودند .نتايج تحقیق آنها  70نشريه برتر اين حوزه را مشخص نموده که در اين میان نشريه
 Product Innovation Managementرتبه اول و نشريات  Research Policyو
 Research-Technology Managementرتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

روش
هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل سه فصلنامه سیاست علم و فنآوری ،فصلنامه مديريت
توسعه فنآوری و فصلنامه مديريت نوآوری در يک بازه زمانی مشخص پنجساله از سال
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 7892تا سال  7896است .با توجه به اينکه نشرياتی که بهطور تخصصی در ايران به موضوع
مديريت و فنآوری بپردازند محدود هستند و ازآنجايیکه اين سه فصلنامه از معتبرترين
فصلنامههای علمی – پژوهشی اين حوزه دانشی محسوب میشوند ،لذا بررسی اين سه
فصلنامه میتواند تصويری از موضوعات پرکاربرد در اين حوزه دانشی و همچنین تمرکز
هريک از آنها را نشان دهد .بررسی اين سه فصلنامه در دو بخش صورت پذيرفته است .در
1 Linton and Thongpapanl
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بخش نخست به بررسی جريان دانشی و دستهبندی موضوعی مقاالت هريک از سه فصلنامه
و مقايسه آنها با يکديگر پرداخته شده است؛ و در بخش دوم به تحلیل محتوايی حوزه
صنعتی که به آن پرداختهاند بر اساس مقاالت چاپشده در طی اين بازه زمانی مبادرت
گرديده است .در اين بخش هر يک از کلمات مرتبط با يک صنعت (برای مثال کلماتی
همچون اينترنت ،فنآوری اطالعات ،فنآوری ارتباطات ،شبکههای اجتماعی و  ...ذيل
خوشه فنآوری اطالعات قرار میگیرند) خوشهبندیشده و مورد تحلیل قرار میگیرد که
اين خوشه در  71با عناوين صنعت مرتبط دستهبندی و اندازهگیری میشوند.
اين نوع بررسیها نشان میدهد که نويسندگان مقاالت اين فصلنامه بیشتر به پژوهش در
کدام موضوعات پرداخته و فصلنامه بیشتر به انتشار کدام موضوعات عالقهمند بوده است
(قاضی نوری ،روشنی ،رضايی نیک.)7892 ،
بهمنظور بررسی جريان دانشی در سه فصلنامه نام برده شده ،ابتدا اطالعات آنها که شامل
کلیدواژهها  ،عنوان و خالصه مقاالت که به زبان انگلیسی بودند از پايگاه اينترنتی هر فصلنامه
جمعآوری ،پاکسازی ،دستهبندی و بعد به بررسی و واکاوی آن از طريق تحلیل محتوايی
و تجزيهوتحلیل آن با نرمافزار  Rapid Minerو  VOS viewerصورت گرفت .بهمنظور
کدگذاری و تحلیل محتوای مقاالت فهرستی مشتمل بر  71کلیدواژه اصلی از تحقیقات و
واژگان کلیدی استخراج گرديد .در اين مرحله و برای ساخت اين فهرست اطالعات
جمعآوریشده از پايگاههای اينترنتی هريک از فصلنامهها ابتدا پاکسازی و مرتب شد و
بعد استفاده از نرمافزار  Rapid Minerو  VOS viewerبه متنکاوی و محاسبات مربوط
به فراوانی واژهها مرتبط سازی و خوشهبندی پرداخته شد .اين مرحله يکی از ضروریترين
در مرحله بعدی کلمات بهدستآمده در دستههای مربوط به خود قرار گرفتند .نخست
 27دسته کلی ايجاد شد و پس از بازبینی  4دسته آن حذف و يا در ديگر دستهها ادغام شد.
درنهايت ،فهرستی مشتمل بر  71دسته ايجاد شد .اين تحلیلهای نشان میدهد که مقاالت
فصلنامه بیشتر به کدام حوزهها پرداخته است و فهرست دستهبندی واژگان در جدول پیوست
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و مهمترين مراحل انجام کار است.

( )7آورده شده است و فراوانی آنها در شکل ( )7نشان داده شده است .نتايج حاصل بهمنظور
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وضوح بیشتر توسط نرمافزار اکسل ترسیم و جهت نمايش واژگان کلیدی از نمودار حبابی
استفاده شده است .اندازه هر يک از حبابهای شکل بر اساس تعداد مقاالتی است که واجد
آن کلیدواژه خاص بودهاند.

یافتهها
برای شناسايی حوزههای پرکاربرد و فعالیت نشريات نام برده شده ،از روشهای تحلیل
محتوايی استفاده گرديد تا جريان دانشی و حوزه صنعتی هر يک از سه فصلنامه مذکور
شناسايی شود .تعداد کل مقاالت در طی بازه زمانی موردبررسی فصلنامه مديريت نوآوری
برابر با  720مقاله است که در  20شماره مجزا به چاپ رسیده است .همچنین تعداد کل
مقاالت در طی بازه زمانی موردبررسی فصلنامه سیاست علم و فنآوری برابر با  701مقاله
است که در  71شماره مجزا به چاپ رسیده است .و در آخر تعداد کل مقاالت در طی بازه
زمانی موردبررسی فصلنامه مديريت توسعه فنآوری برابر با  701مقاله است که در  71شماره
مجزا به چاپ رسیده است.
تجزيهوتحلیل ويژگیهای محتوايی فصلنامه به بررسی مواردی همچون تمرکز موضوعی
تحقیقات و دستهبندی موضوعی پرداخته شده در مقاالت اشاره دارد.
تحلیل انجامشده بهتفصیل در نمودار  7قابلمشاهده است.
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نمودار  .1مقایسه موضوعی هریک از سه فصلنامه در هر خوشه

همانطور که از شکل برمیآيد فصلنامه سیاست علم و فنآوری کمتر از دو نشريه ديگر
به موضوعات هوشمندی فنآوری ،بازاريابی و تجاریسازی پرداخته است؛ اين در حالی
است که فصلنامه مديريت توسعه فنآوری کمتر نسبت به ديگران به موضوعات آموزش
عالی ،تحقیق و توسعه و اقتصادی پرداخته است؛ نکته حائز اهمیت توازن و يکنواختی
موضوعاتی است که فصلنامه مديريت نوآوری به آن پرداخته است ،اگرچه اين فصلنامه بیشتر
از دو فصلنامه ديگر به موضوعات مديريت نوآوری ،مديريت دانش و تجاریسازی پرداخته
است ،اما همانطور که در شکل آمده است يک هماهنگی و توازنی بین موضوعاتی که اين
فصلنامه به آن پرداخته است وجود دارد.
جدول  .1مقایسه موضوعی هریک از سه فصلنامه در هر خوشه
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خوشهها

توسعه تکنولوژی

سیاست علم و فنآوری

مديريت نوآوری

جمع

27

فصلنامه مطالعات دانششناسی
خوشهها

توسعه تکنولوژی

سیاست علم و فنآوری

مديريت نوآوری

جمع

همکاری فناورانه
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مجموع
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همچنین نتايج تحقیق نشان میدهد که به ترتیب در فصلنامه مديريت نوآوری در سال
اول تمرکز اصلی بر موضوعات مديريت نوآوری ،مديريت تکنولوژی و مديريت دانش بوده
است که در سالهای بعدی اين موضوعات همچنان پرکاربرد و پرتکرارترين موضوعات
بودهاند ولی به نسبت از درصد آنها کمتر شده و موضوعاتی همچون تجاریسازی و سیاست
اضافه گرديده است.
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نمودار  .2پراکندگی موضوعی مقاالت نشریه مدیریت نوآوری

در فصلنامه مديريت سیاست علم و فنآوری در سال اول تمرکز اصلی بر موضوعات
سیاست ،مديريت تکنولوژی ،اقتصادی ،آموزش عالی و مديريت نوآوری بوده است که در
سالهای بعدی اين موضوعات همچنان پرکاربرد و پرتکرارترين موضوعات بودهاند ولی به
نسبت از درصد آنها کمتر شده و موضوعاتی همچون هوشمندی فناورانه و همکاری
فنآوری اضافه گرديده است.
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نمودار  .3پراکندگی موضوعی مقاالت نشریه سیاست علم و فنآوری

همانطور که در نمودار  8مشاهده میشود ،اندازه ستون "سیاستگذاری  "98در نمودار
فوق کمتر از ساير ستونها است ،که اين موضوع به اين دلیل است که اين فصلنامه در سال
 7898تنها در دو شماره منتشر گرديد اما در سالهای ديگر بهطور مرتب در  4شماره منتشر
گرديده است.
در فصلنامه مديريت توسعه فنآوری در سال اول تمرکز اصلی بر موضوعات مديريت
تکنولوژی ،سازمان و همکاری فنآوری بوده است که در سالهای بعدی اين موضوعات
همچنان پرکاربرد و پرتکرارترين موضوعات بودهاند و همچنان همه موضوعات به يک
نسبت پیش رفتهاند.
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نمودار  .4پراکندگی موضوعی مقاالت نشریه مدیریت توسعه فنآوری

همچنین نتايج نشان میدهد که درمجموع موضوعات مربوط به خوشههای مديريت
تکنولوژی ،مديريت نوآوری ،صنعت و سیاست بیشترين فراوانی را داشته و به موضوعاتی
همچون بازاريابی ،هوشمندی فنآوری ،تأمین مالی و تجاریسازی نسبت به ساير موضوعات
کمتر پرداخته شده است.
درنهايت چنین میتوان نتیجه گرفت ،اگرچه نسبت موضوعاتی که در فصلنامهها به آنها
پرداخته شده است سالبهسال متغیر بوده است ،اما با توجه به حوزههای دانشی جديد و
کاربردی بودن آنها به موضوعاتی همچون تأمین مالی ،تجاریسازی ،هوشمندی فنآوری
و نهادها ،همچنان در سالهای اخیر توجه چشمگیری به آنها نشده است.
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31

همانطور که اشاره شد اين تحقیق در دو بخش تحلیل محتوايی و جريان دانشی ،و
همچنین تحلیل و مقايسه حوزه صنعتی که به آن پرداختهاند صورت گرفته است .نتايج تحقیق
نشان میدهد که مطابق نمودار  1درمجموع سه فصلنامه تخصصی مديريت فنآوری و
نوآوری به صنعت انرژی ،فعالیتهای تحقیقاتی و صنايع دفاعی بیشتر از ساير صنايع پرداخته
شده و بعدازآن صنايع فنآوری اطالعات ،پزشکی ،خودرويی و نانوتکنولوژی قرار دارد.

تحلیل محتوایی نشر دانش در سه فصلنامه حوزه مدیریت ...

نمودار  .5پراکندگی موضوعی مقاالت سه فصلنامه

همچنین به تفکیک هر فصلنامه همانطور که در نمودار  6مشاهده میکنید؛ فصلنامه
سیاست علم و فنآوری بیشتر از ساير فصلنامهها به نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،صنايع
خالق و فرهنگی ،و پولی و مالی پرداخته است .فصلنامه مديريت نوآوری بیشتر از دو فصلنامه
ديگر به صنايع انرژی ،خودرويی ،کشاورزی و الکترونیکی پرداخته است و درنهايت فصلنامه
مديريت توسعه فنآوری بیشتر از همه به صنايع دفاعی ،هوايی ،پزشکی و غذايی پرداخته
است.
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نمودار  .6پراکندگی موضوعی مقاالت سه فصلنامه به تفکیک
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درنهايت همانطور که در نمودار  1مشاهده میکنید فصلنامه مديريت توسعه فنآوری
(تکنولوژی) در سال  91بیشترين بررسی روی صنايع مختلف را داشته و فصلنامه سیاست علم
و فنآوری (سیاستگذاری) در سال  92نیز کمترين مطالعه روی صنايع مختلف را انجام
داده است؛ البته اين موضوع که فصلنامه سیاست علم و فنآوری در سال  92کمترين مطالعه
را روی صنايع مختلف داشته است میتواند ناشی از اين مسئله باشد که در اين سال اين
فصلنامه تنها  2شماره منتشر کرده است و در ساير فصلنامهها و همان فصلنامه در سالهای
ديگر بهطور استاندارد در سال  4شماره است.
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

بحث و نتیجهگیری
هدف اين مقاله مروری بر تحلیل سه فصلنامه اصلی حوزه مديريت فنآوری و نوآوری که
عبارتاند از فصلنامه سیاست علم و فنآوری ،فصلنامه مديريت نوآوری و فصلنامه مديريت
توسعه فنآوری بود که در طی يک بازه زمانی مشخص پنجساله بین سالهای  7892تا 7896
موردبررسی قرار گرفت .در اين مقاله اين فصلنامه در شاخصهای تحلیل دانشی همچون
تعداد و مشخصات نويسندگان ،وابستگی سازمانی ،نرخ پذيرش و نیز و ويژگیهای محتوايی
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و حوزههای پرتمرکز فصلنامه موردبررسی و مطالعه قرار گرفت .نتايج بررسی و تحلیل
محتوای مقاالت با فهرست واژگان کلیدی نشان میدهد که فصلنامه سیاست علم و فنآوری
بیشتر از دو فصلنامه ديگر به موضوعات و خوشه سیاست ،آموزش عالی و اقتصاد پرداخته
است؛ فصلنامه مديريت نوآوری بیشتر از سايرين به خوشههای مديريت نوآوری ،مديريت
دانش ،سازمان و تجاریسازی پرداخته است و فصلنامه مديريت توسعه فنآوری بیشتر از دو
فصلنامه ديگر به موضوعات و خوشههای مديريت فنآوری ،همکاری فناورانه ،صنعت و
هوشمندی فنآوری پرداخته است .اين فصلنامهها در طی اين سالها به موضوعات مختلف
اين حوزه پرداخته و خوشههايی که هرکدام از فصلنامهها درمجموع بیشتر از ساير فصلنامهها
به آن پرداخته بودند عبارتاند بودند از :فصلنامه سیاست علم و فنآوری :سیاست ،مديريت
تکنولوژی ،اقتصادی ،آموزش عالی و مديريت نوآوری؛ فصلنامه مديريت نوآوری :مديريت
نوآوری ،مديريت تکنولوژی و مديريت دانش؛ فصلنامه مديريت توسعه فنآوری :مديريت
تکنولوژی ،مديريت نوآوری ،صنعت .همچنین نتايج تحقیق نشان داد که فصلنامه سیاست
علم و فنآوری بیشتر از سايرين به صنايع نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،تحقیقاتی و صنايع
خالق و فرهنگی پرداخته است؛ فصلنامه مديريت نوآوری بر صنايع انرژی ،فنآوری
اطالعات ،خودرويی ،کشاورزی بیشتر از دو فصلنامه ديگر تمرکز داشته و درنهايت فصلنامه
مديريت نوآوری نسبت به دو فصلنامه ديگر به در زمینه صنايع دفاعی ،پزشکی ،غذايی و
هوايی مقاله منتشر کرده است.

تقدیر و تشکر
مینمايیم .در همین راستا ،از جناب آقای دکتر سروش قاضی نوری ،آقای مهدی بشیرپور و
آقای علیرضا عبدی نسب ،به دلیل راهنمايیها و حضور در کنار تیم نويسندگان جهت به
ثمر رسیدن تحقیق حاضر صمیمانه سپاسگزاريم .همچنین از سرکار خانم حاجیان کارشناس
نشريه سیاست علم و فنآوری ،سرکار خانم باقری کارشناس نشريه توسعه فنآوری و آقای
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سرور کارشناس نشريه مديريت نوآوری جهت همکاری و در اختیار قرار دادن اطالعات
.مربوط به نرخ پذيرش مقاالت کمال تشکر و امتنان را داريم
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