اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است .جهت
استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در دسترس
قرار خواهد گرفت
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فراتركیب مطالعات حوزه «فناوري نرم»؛ حركت به سوي رويکردي نوين در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی

حیدر نجفی رستاقی

1

نیما عرب حسینی

2

چکیده
تغییرات در نظامهای اجتماعی و مدیریتی در در دهه های اخیر  ،با انفجار دانش ،نرم شدن اقتصاد و تغییر
ارزشها همراه گردیده است که مبتنی بر این تحوالت نیازمند بازتعریف مفهوم فناوری هستیم .از جمله
رویکردهای نوینی که در زمینه حل مسائل عمومی مطرح گردیده است ،مفهوم «فناوری نرم» که نیازمند فهم
بنیادین این حوزه و شناخت ابعاد و وجوه تحقیقاتی مرتبط می باشیم .مفهوم حکمرانی و خط مشی گذاری نیز
در حوزه های مختلف ،تحت تاثیر این نوع نگاه نرم ،نیازمند بازنگری و تغییر است و از این حیث میتوان با بهره
گیری از این مفاهیم  ،رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی ارائه داد .هدف از این پژوهش را
میتوان «بررسی مبانی بنیادین و فراترکیب مطالعات پیشین در راستای شناسایی داللت های نظری و کاربردی
حوزه فناوری نرم » بیان نمود .در این راستا از روش مطالعات اسنادی و فراترکیب بهره گیری گردید و مطالعات
مرتبط با حوزه «فناوری نرم» مورد بررسی قرار گرفت .در بخش یافتههای پژوهش نیز مبتنی بر فراترکیب
مضامین پژوهشها ،مطالعات انجام گرفته در این حوزه در دو سطح داللتهای نظری و داللت های کاربردی
استخراج نموده و داللت های نظری مستخرج در محورهای معرفتی  ،اجتماعی و نهادی و داللتهای کاربردی
در محورهای مولفه های نرم اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فناورانه ،بنیادین و مدیریتی تبیین گردیده است.

کلمات کلیدی :فناوری نرم ،حکمرانی ،خط مشی گذاری عمومی ،حل مساله ،فراترکیب
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دانشآموخته کارشناسیارشد مدیریت دولتی گرایش خطمشیگذاری عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)Heidar.najafi@ut.ac.ir .

 2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
از جمله ساحتهایی که نقش عمدهای در تغییرات اندیشه ای فلسفی و سبک زندگی و مدیریتی بشر امروزی دارد مفهوم
«فناوری» میباشد .برخی فناوری را یکی از مفاهیم اساسی در ذیل گفتمان مدرنیته به شمار آورده و معتقدند که نباید
صرفاً نگاه ابزاری به آن داشت ،بلکه باید آن را یک فرهنگ و گفتمان نظری دانست .مفهوم فناوری در حال تکامل است.
در سراسر تاریخچه طوالنی مباحث رسمی پیرامون مفهوم فناوری ،تقریبا همه مفسران و تحلیل گران مهم ابعاد فناوری (نظام
های مقرراتی مانند تکنیکها ،رویکردها ،برنامه ها و فرآیندهای فعالیتها،هنر و مانند آن) را به عنوان بخشی از تعریف فناوری
عالوه بر ابعاد سخت فناوری (ابزارها ،ماشین آالت و تجهیزات و سایر ادوات کار) لحاظ کرده اند.پس از انقالب صنعتی مفهوم
فناوری موجود در ادبیات به تدریج تکامل یافته تا مفاهیمی نظیر ابزار سطح و کنترل طبیعت ،رابطه ابتکاری با طبیعت ،مجموعه
ابزارهای کار و ابزارهای تغییر یا کنترل محیط خارجی در آن گنجانده شوند( .زوئینگ ،ص  )30چالش اصلی که در حوزه
مطالعات فناوری مطرح است ،تمرکز بر حوزه سخت بوده است به نوعی که غالبا تعاریف از فناوری در کشور در سالهای اخیر
در حیطه هایی همچون فناوری اطالعات ،فناوری های صنعتی ،فناوری های نوظهور همچون زیست فناوری ،نانو ،سلولهای
بنیادی ،فناوری های مبتنی بر شکافت هسته ای و فناوری های دفاعی متمرکز بوده است .گونه ای نوین از فناوری ها که رویکرد
نرم و اجتماعی داشته و در حل مسائل انسانی اجتماعی موثر بوده باشد ،کمتر پرداخته شده است.بر اساس رویکرد تاریخی
دیدگاه کلی این است که در طول این  200سال  4انقالب فناورانه رخ داده است .نخستین انقالب حول محور اصول علمی و
فناوری مکانیک و تکنیکهای مکانیکی نیوتن بود و در اواسط قرن هجدهم به وقوع پیوست .دومین انقالب حول محور نظریه
الکترومغناطیس و فناوری الکتریکی بود که در اواخر قرن نوزدهم رخ داد؛ سومین انقالب بر مبنای کاربرد فناوریهای جدید
فیزیک مدرن ،رایانه  ،انرژی هسته ای و فناوری هوافضا بود و در اواسط قرن بیستم حادث شد وچهارمین انقالب بر اساس
تلفیق فناوریهای ریزالکترونیک ،رایانش و ارتباطات و پیشرفت غیرمنتظره در اینترنت و فناوری زیستی بود که در بین دهههای
 80و  90قرن بیستم به وقوع پیوست .با این وجود به نظر نمیرسد این انقالبها ارتباط مستقیمی با تغییرات در سرانه تولید ناخالص
داخلی داشته باشند .این تا حدی ممکن است ناشی از اثرات زمان تاخیر بر اقتصاد باشد .بر اساس مطالعات این نتیجه دریافت
گردیده است که عوامل کلیدی مرتبط با رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورها در قرن بیستم ناشی از چند موج توسعه
فناوری نرم بوده است( .زوئینگ ،ص  )36با توجه به تاثیر فناوریهای نرم در تحوالت جهانی ،فهم نظری و بایسته های بنیادین
این حوزه حائز اهمیت بوده و ضرورت دارد که بتوانیم داللت های کاربردی آن را فهم نماییم ،چرا که فهم دقیق این عرصه،
به پژوهشگران و سیاستگذاران این عرصه یاری مینماید تا نگاه جامعتر و گسترده تری به مفهوم فناوری داشته و در تدوین
3

برنامههای ملی در این حوزه و حل چالشها از گونههای مختلف فناوری بهرهگیری نمایند.بر همین اساس سوال این پژوهش
بدین صورت طرح میگردد که «مبانی و داللت های نظری و عملی مفهوم فناوری نرم در پژوهشهای پیشین این حوزه چیست؟
و یا به زبان ساده تر میتوان گفت فناوری نرم از نظر مطالعات نظری چه جایگاهی در مطالعات حوزه فناوری داشته و همچنین
در حیطه کاربردی فناوری های نرم بر اساس مطالعات و تحقیقات دارای چه ظرفیتهای عملی میباشند؟ و بر این اساس میتوان
گفت که هدف اصلی این پژوهش شناخت داللت های نظری و کاربردی مطالعات انجام گرفته در حوزه فناوری های نرم
میباشد.سازماندهی تحقیق نیز در این پژوهش بدین صورت میباشد که در ابتدا مرور ادبیات پیشین در حوزه مطالعات فناوری
نرم صورت گرفته و در ادامه روش پژوهش معرفی شده است .پس از تشریح فرآیند استخراج انتخاب ،پاالیش و تحلیل
پژوهشهای علمی ،یافته های پژوهش در دو بخش داللت های نظری و داللت های عملی ناظر به پژوهشهای پیشین مورد بحث
قرار گرفته و در انتها نیز جمع بندی ،تحلیل و ارائه پیشنهادات انجام پذیرفته است.

مرور پژوهشهاي پیشین
در زمینه مطالعات فناوری های نرم تاکنون پژوهشهای مختلفی انجام گرفته است .از جمله مهمترین پژوهشگران حوزه
فناوری نرم میتوان به جین زوئینگ 3اشاره کرد که نویسنده كتاب «تغییرات جهانگستر فناوري به سوي فناوريهاي
نرم» 4می باشد .در این اثر که مهمترین اثر حوزه مطالعات فناوری نرم بوده ،نویسنده به مباحثی همچون تکامل فناوری،
تقدم تاریخی فناوری نرم ،ویژگیها و دسته بندی های فناوری نرم ،فناوری نرم و نوآوری ،رقابتپذیری در فناوری،
استعدادهای فناوری نرم و انقالب در آموزش و نسلهای نوین آینده نگاری فناوری اشاره نموده است( .زوئینگ)2005 ،
این نویسنده در پژوهشی با عنوان «سیر تاريخی فناوري :بررسی تکامل و تغییر مطالعات از حوزه فناوريهاي سخت
به فناوري هاي نرم» نیز به سیر تحوالت تاریخی مطالعات فناوری با تاکید بر حوزه فناوری نرم پرداخته است( .زوئینگ،
 )2004همچنین برخی از مطالعات حوزه فناوری نرم در حیطه مطالعات کاربردی به انجام رسیده است که از جمله این
تحقیقات میتوان به «انتقال فناوري نرم در مديريت منابع انسانی» اشاره کرد به نقش فناوریهای نرم در مدیریت منابع
انسانی در کشور ژاپن میپردازد( .کوریما )2017 ،یا مطالعه ای دیگر با عنوان «تأمالتی در مورد فناوريهاي سخت و نرم
اعمال شده در حوزه سالمت و ارتباط آنها با فعالیتهاي آموزشی  ،پژوهشی و دانشگاهی» به نقش فناوریهای نرم در
حوزه مطالعات سالمت میپردازد( .براز )2015 ،همچنین مطالعه دیگری با عنوان «ايجاد برند جهانی چین از طريق انتقال
فناوري نرم» (ایل )2009 ،به رویکردهای نرم و فرهنگی در برندسازی ملی اشاره دارد و در این زمینه پژوهش «انسان
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سازي آينده :مديريت تغییر با فناوري نرم» (دوراند ،دوربیل )2001 ،نیز با رویکرد آینده پژوهانه به مقوله فناوری نرم به
تغییرات و تحوالت آینده جهانی میپردازد.
در زمینه فناوری نرم مطالعات دیگری نیز به انجام رسیده است که از جمله این مطالعات میتوان به مطالعات حوزه حکمرانی
نرم 5اشاره نمود .اتحادیه اروپا در مطالعه ای با عنوان «حکمرانی سخت يا نرم؟ چارچوب سیاست آب و هوا و انرژي
اتحاديه اروپا براي سال ( »2030اوبرتر ) 2020 ،به کاربردهای حکمرانی نرم در تدوین سیاستهای منطقه ای میپردازد.و یا
در مطالعهای دیگر با عنوان «هماهنگی چندسطحی در سیاست انرژي اتحاديه اروپا :نوع جديدي از حکمرانی نرم
مجدانهتر» (نودت )2019 ،به اثرگذاری رویکرد نرم در سیاستگذاری و حکمرانی مشارکتی در حل مسائل مربوط به انرژی
در اتحادیه اروپا میپردازد .در تحقیقی با عنوان «حکمرانی نرم با شواهد متقن؟ نقش  OECDبه عنوان يک كارگزار دانش
در سیاست گذاري آموزش و پرورش» (نیمان ،مارتینز )2018 ،به کاربردهای حکمرانی نرم در سیاستگذاری حوزه
آموزش و پرورش توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 6میپردازد .از جمله دیگر مطالعاتی که در زمینه حکمرانی
نرم در نظام آموزشی به انجام رسیده است میتوان به «حکمرانی آموزش عالی در فرانسه  ،آلمان و ايتالیا :تغییر و تغییر
در تأثیر حکمرانی نرم فراملی » (دوبین ،نیل )2017 ،اشاره کرد که معطوف به حوزه مطالعات آموزش عالی و دانشگاهها
و رویکردهای نرم در بهبود نظام حکمرانی در این عرصه میباشد.
در زمینه مطالعات حیطه فناوری نرم تاکنون تحقیقاتی در کشور به انجام رسیده است که در این بخش مورد بررسی قرار
خواهیم داد .از جمله این پژوهشها میتوان به «فناوريهاي قدرت در جنگ نرم»(دهقانی فیروزآبادی )1390 ،اشاره نمود
که هدف این مقاله ،واکاوی چگونگی و شیوههای اعمال قدرت در قالب فناوریهای قدرت در جنگ نرم است .بر خالف
تعاریف رایج ،جنگ نرم متضمن نوع خاصی از خشونت است که خشونت ساختاری و نمادین خوانده میشود .در این
جنگ ،به جای جسم انسان ،ذهن او به انقیاد در آمده و زیست جهان انسانی ،استعمار و تسخیر میگردد .مرجعیتسازی،
گفتمانسازی ،فرهنگسازی و سوژهسازی ،از جمله مهمترین فناوریهای قدرت در جنگ نرم هستند.در مطالعه ای دیگر
با عنوان «مدل فناوريهاي نرم در الگوي اسالمی-ايرانی پیشرفت» (عالی پور )1397 ،محقق ،به دنیال بررسی جایگاه
فناوریهاینرم (تجاری سازی علوم انسانی) در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت میباشد .در این پژوهش فناوریهای نرم
مورد تاکید در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت که باید مسئولین علوم انسانی پیادهسازی نمایند ،شناسایی شدند؛ این فناوریها
شامل :فناوری نرم تولید فکر ،فناوری نرم اجتماعی ،فناوری نرم فرهنگی و سبک زندگی و فناوری نرم نظامی بودند؛ که
پس از مشخص شدن این فناوریها ،مولفههای هر فناوری از نتایج مصاحبه با خبرگان استخراج گردید« .بررسی عوامل
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موثر بر شناسايی و انتخاب فناوريهاي نرم ،موردكاوي ( » SPRطباطبائیان ،صوفی ،باقری )1387 ،تحقیقی دیگر در این
زمینه بوده که پژوهش حاضر به حوزه فنارویهای نرم ،به مثابه یکی از زوایای ناشناخته مدیریت فناوری میپردازد .در
این پژوهش ،درباره یکی از مهمترین مسایل صنعت کشور ،یعنی انتقال سیستمهای سازمانی بحث میشود که در این
پژوهش با عنوان فناوریهای فرایندی نرم معرفی میشوند .در تحقیقی دیگر با عنوان «ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوري
نرم تجاري در صنعت نفت ايران» (مصلح ،محمدی ،محمدلو ،صفایی )1397 ،با رویکردی ابتکاری و تلفیق پویاییشناسی
سیستم با نظریه زمینهای به ارائه مدلی سیستمی برای اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران پرداخته شده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهترین اولویتها برای بهبود فرآیند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران
به ترتیب آموزش ،ایجاد ساختار سازمانی مرتبط ،برون سپاری و در نهایت تحقیق و توسعه است« .تحول ماهیت قدرت
نرم در دوره پسامدرن» (فدوی ،گرامیان )1390 ،مطالعهای دیگر در این زمینه بوده که به این موضوع اشاره شده است که
انقالب اطالعات موجب تحولی بنیادین در پدیده قدرت شده است .در صحنه داخلی کشورها ،با گسترش امواج دموکراسی
به طور فزاینده ای شاهد ناکارا شدن ابزار سرکوب از سوی دولتها و مسوولیتپذیری آنان در حوزههای اقتصادی
تکنولوژیک هستیم .عالوه بر آن ،انقالب اطالعات موجب تغییر در منابع و ابزار قدرت شده است .به طوری که در صحنه
داخلی و در صحنه بینالمللی ،کشورهایی که از تکنولوژی اطالعاتی پیشرفته برخوردارند از قدرت باالتری برخوردار
خواهند بود .طبق یافته های این پژوهش ،این فرایند انتقال از قدرت سخت به قدرت نرم ،از طریق ابتنای قدرت جدید بر
اصل دانایی است .در تحقیق دیگر با عنوان « اقتصاد نوآور :الگويی جديد براي تحلیل و سیاستگذاري توسعه علوم،
فناوري و نوآوري» (انتظاری )1384 ،سعی شده است از چشمانداز اقتصاد مبتنی بر دانش الگوی جدیدی مبتنی بر
عاملیت انسانی و سازوکار بازار به عنوان ابزاری برای تحلیل و سیاستگذاری علوم ،تکنولوژی و نوآوری در ایران ارائه
شود .در این الگو که اقتصاد نوآور نامیده میشود ،عامالن انسانی (خانواده یادگیرنده و سرمایه داران انسانی) و نهادهای
اقتصادی (بنگاه دانش  ،بنگاه مبتنی بردانش  ،نهادهای مالی و دولت) در چارچوب بازارهای خدمات آموزشعالی ،سرمایه
انسانی ،ایده ،سرمایه خطرپذیر ،اعتبارات سرمایه انسانی و کاال و خدمات موجب توسعه دانش و کارآفرینی و نوآوری
مبتنی بر دانش میشوند.در مطالعهای دیگر با عنوان «رابطه اعتباريات و فناوريهاي نرم» (گائینی ،حسین زاده )1391 ،به
این موضوع اشاره گردیده است که فناوری نرم ،فناوری ذهنی است که در اندیشه ،اعتقادات ،ارزشها و رفتارهای فردی
و اجتماعی انسان ریشه دارد و مولفههای تشکیل دهنده آن ،عوامل انسانی غیر قابل مشاهده هستند .این مفهوم در برابر
فناوری سخت قرار دارد که امری خارجی است و عوامل فیزیکی مولفههای آن را شکل میدهند .با توجه به ویژگیهای
مشابه بسیار و مصادیق مشترک فراوانی که میان این دو مفهوم وجود دارد میتوان احکام مربوط به هریک را به مصادیق
دیگری تسری داد.
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روش پژوهش
روش انجام پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و فراترکیب میباشد .روش اسنادی روشی کیفی است که پژوهشگر تالش میکند
تا با استفاده نظاممند و منظم از دادههای اسنادی به کشف ،استخراج ،طبقهبندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش
خود اقدام نماید .در این بخش به مراحل علمی اجرای روش اسنادی اشاره خواهد شد (صادقی فسایی ،عرفانمنش )1394 ،که

در این پژوهش نیز بر همین اساس محققین به گردآوری و تحلیل مطالب پرداختهاند که شامل -1انتخاب موضوع ،تعیین اهداف
و سواالت -2بررسیهای اکتشافی و پیشینه پژوهش -3انتخاب رویکرد نظری -4جمع آوری منابع ،نمونه گیری و تکنیکهای
بررسی منابع -5بهرهگیری از تکنیکهای بازخوانی منابع -6پردازش ،نگارش و گزارش پژوهش میباشد .در بخش تحلیلی نیز
از روش فراترکیب در این پژوهش استفاده شده است.

نمودار  -1مراحل روش فراترکیب (ساندوسکی و باروسو  2007,به نقل از نقی زاده ،الهی ،منطقی،قاضی نوری)1393 ،

روش فراترکیب برای یکپارچه سازی چندین مطالعه و به منظور ایجاد یافته های جامع و تفسیری صورت میگیرد و بر مطالعات
کیفی متمرکز است .روش فراترکیب ماهیتا یک روش نظری نیست و لزوما ادبیات موضوعی زیادی را درگیر نمیکند .همچنین،
عصاره ای از تفسیرهای مطالعه های مشابه نیست  ،بلکه یکپارچه سازی تفسیر یافته های اصلی مطالعات منتخب به منظور ایجاد
یافته های جامع و تفسیری ( zimmer,2006:311به نقل از کمالی)1396 ،و حاکی از فهم عمیق پژوهشگر در این زمینه
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است؛ یعنی به جای ارائه خالصه جامعی از یافته ها  ،ترکیب تفسیری از یافتهها ایجاد میکند« .عالوه بر این ،برخالف فراتحلیل،
فراترکیب کیفی است و به عنوان یک روش مرور نظاممند جهت تجمیع و یکپارچگی نتایج پژوهشهای گوناگون مربوط به
یک حوزه خاص است .این روش  ،یک روش کیفی ،مهندسی و شکل دهی مجدد بوده و بر یکپارچه سازی نتایج کیفی ،یافته
های پژوهشها و مطالعات موجود متمرکز است .در نتیجه نمونه مورد نظر برای فراترکیب از مطالعات کیفی و بر اساس ارتباط
آنها با سوال پژوهش انتخاب میشود Jensen & Allen, 1996 :554( » .به نقل از کمالی)1396 ،
باروسو و ساندلوسکی نیز روش هفت مرحله ای زیر را معرفی کرده اند  .1 :تنظیم سوال پژوهش.2 ،مرور ادبیات به صورت
نظام مند.3 ،جست و جو و انتخاب متون مناسب .4 ،استخراج اطالعات متون .5 ،تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی.6 ،
کنترل کیفیت و  .7ارائه یافته ها Sandelowski, 2007( .به نقل از کمالی)1396 ،در این پژوهش مبتنی بر روش مطالعات اسنادی
و فراترکیب نقشه عملی پژوهش به صورت زیر قابل طرح میباشد.

بررسی مطالعات معرفتی حوزه
فناوری

استخراج داللتهای نظری
فناوری نرم

بررسی رویکردهای کاربردی
مرتبط با فناوری نرم

ترسیم مدل فراترکیب
مطالعات حوزه فناوری نرم

فراترکیب داللتهای نظری و
کاربردی فناوری نرم

استخراج داللتهای کاربردی
فناوری نرم

نمودار  -2نقشه عملی پژوهش

فرآیند استخراج انتخاب ،پاالیش و تحلیل پژوهشهای علمی
همچنین در ادامه تالش میگردد که فرآیند انجام پژوهش به صورت دقیقتری در مراحل نحوه انتخاب مقاالت ،پایگاه داده های
مورد بررسی ،معیارهای پاالیش ،منطق انتخاب مدل و سایر موارد مورد نیاز برای انجام این پژوهش با تشریح بیشتری مورد
بحث قرار گیرد.
جدول  -1فرآیند استخراج انتخاب ،پاالیش و تحلیل پژوهشهای علمی
توضیحات روشی

محور
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به منظور انتخاب پژوهشها ،در گام نخست برخی پایگاههای علمی داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفته
است .پای گاههای داخلی مورد بررسی میتوان به مگیران ،ایرانداک ،پایگاه علوم انسانی ،نورمگز و
 SIDاشاره کرد .در زمینه پایگاه های خارجی نیز مبتنی بر بهره گیری از پایگاههای گوگل اسکوالر
و ساینس دایرکت پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس پایگاه ساینس دایرکت در گام
نخستین جستجوی مفهوم فناوری نرم (با قرار دادن این کلیدواژه در گیومه که محدود کننده است)
پایگاههای علمی مورد

 715اثر پژوهشی احصا گردیده که  34مورد آن مقاله مروری 446 ،مورد آن مقاله تحقیقاتی و 120

استفاده

مورد آن فصلی از یک کتاب  14 ،مورد آن فصلی از یک کتاب و بقیه موارد در سایر قالبها بوده
است .بر اساس جستجوی انجام گرفته در پایگاه ساینس دایرکت نیز در گام نخست مبتنی بر
جستجوی کلیدواژه فناوری نرم (با تاکید بر اولویت گذاری پژوهشها در سالهای اخیر)  901اثر
پژوهشی احصا گردیده که در مراحل بعدی مورد پاالیش قرار گرفته است .در زمینه پایگاههای داخلی
نیز در پایگاه  SIDتعداد  18مقاله به صورت مستقیم به مفهوم فناوری نرم پرداخته اند .در پایگاه
 ensani.irنیز  25اثر پژوهشی در زمینه فناوری نرم احصا گردید.
نحوه جستجوی عبارات نیز با تمرکز بر عنوان مقاالت ،کلیدواژه ها و چکیده بوده است .نحوه اتتخاب

نحوه جستجوی عبارات

مقاالت نیز بر مبنای جستجو بر اساس کلیدواژه ها بوده که با محوریت کلیدواژه «فناوری نرم» بوده
است .همچنین مفهوم «فناوری» نیز در این پایگاههای اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفته است.
انتخاب اولیه مقاالت و سایر منابع در گام نخست بر اساس ارتباط موضوعی با مفهوم فناوری به صورت

نحوه انتخاب مقاالت

عام و مفهوم فناوری نرم به صورت خاص بوده است .در این فرآیند استخراج مقاالت ابعاد نظری و
داللت های بنیادین ناظر به مفهوم فناوری و همچنین داللت های کاربردی به طوریکه از نظر موضوعی
به مفهوم فناوری نرم نزدیک باشد ،مورد توجه بوده است.
نحوه پاالیش مقاالت بر اساس میزان اعتبار نشریه ،سطح نویسندگان ،شناخته و رایج بودن نظریات در
فضای علمی عرصه مطالعات فناوری و همچنین اثرگذار بودن عرصه موضوعی در فضای واقع نظام

نحوه پاالیش مقاالت

فناوری میباشد.پس از بررسی مقاالت داخلی و خارجی مبتنی بر پاالیش آثار تعداد  51اثر خارجی و
 24اثر پژوهشی داخلی مرتبط با فناوری نرم مرتبط شناخته شده و از میان این آثار  36مضمون اصلی
احصا گردید.
منطق اصلی مدل در این پژوهش در محور انتخاب رهیافتهای مرتبط با فناوری نرم از پژوهشهای
مختلف مبتنی بر روش داللت پژوهی بوده است .گـاهی اوقـات پژوهشـگران میخواهند از سایر رشته

منطق اصلی پژوهش

ها از فلسفه های مختلف ،از رشته های پایه ای ،از یـک چـارچوب ،از یـک نظریه ،از یک مدل ،از
یک ایده ابتدایی مطرح در سایر رشته ها رهنمودهایی قـرض کننـد و آن را در حوزه تخصصی خود
بکار گیرند .به این عمل ،داللت پژوهـی اطـالق میشود( .دانایی فرد)1395 ،

نحوه ترکیب مضامین

به منظور ترکیب مضامین ،در ابتدا مضامین اولیه احصا گردیده و به هر کدام از مضامین استخراج شده
برچسبی متناظر با مفهوم مرکزی آن تخصیص یافته است .بر اساس پاالیش مقاالت و منابع در گام
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اول  36مضمون اصلی استخراج گردیده است .در مرحله اولیه ترکیب مضامین مستخرج ،این مفاهیم
در  10دسته محورهای مضامین قرار گرفته است .در نهایت در گام انتهایی ترکیب مفاهیم این مضامین
محوری در  2دسته داللتهای نظری و داللتهای کاربردی تقسیمبندی گردیده اند.
نحوه تفسیر یافته ها ناظر بر رویکرد کیفی در دو محور داللت های نظری و داللت های عملی صورت
نحوه تفسیر یافته ها

گرفته است .در داللت های نظری تالش گردیده است که مبانی نظری و بنیادین ناظر به مفهوم «فناوری
نرم» احصا گردد .در داللت های عملی نیز تالش گردیده است که مباحث کاربردی این عرصه از
پژوهشها استخراج شود.

یافته ها  :داللتهای نظری و عملی فناوری نرم
داللت های نظری فناوری نرم
➢ فناوري هاي ارزش مدار
آندره فینبرگ ( 7متولد  )1943در کتاب تحول فناوری مینویسد « :طراحی فناوری امری در سطح هستیشناسی و با
عواقب سیاسی فراگیر است .عدم دخیل کردن عموم مردم در این فرایند تصمیمگیری مغایر با اصول مردمساالری است.
نظریة انتقادی تکنولوژی 8عنـوانی اسـت کـه فینبـرگ بـه تأمالت خود در باب تکنولوژی اطالق میکند .در نظریة انتقادی
تکنولـوژی مشـکالت فضای تکنولوژیک حاکم با توجه به ارزشهـای دخیـل در طراحـیهـای تکنیکـی آشـکار میشود»
(فینبرگ ،1991 ،به نقل از برومند ،تقوی«)1391 ،در نظریهی انتقادی تکنولوژی ،تکنولوژیهای مختلف ،اموری ارزشبار
قلمداد میشوند که در ساختار خود ،حامل ارزشهای حاکم بر رویّهی طراحیاند.طراحی پلهای شهر نیویورک قدیم،
نمونهی خوبی برای مالحظهی چگونگی دخیلشدن ارزشها در رویّهی طراحی است .در این طرح ،پلها با ارتفاع کم
بهمنظور جلوگیری از گذر اتوبوسهای شهری طراحی شدهبود تا بهواسطهی این گزینش ،اقشار محروم که عمدتاً از
اتوبوس جهت حملونقل استقاده میکنند نتوانند به سواحل سوی دیگر پلها دسترسی داشته باشند» (خشایار ،حسینی،
)1394
➢ تمايز فناوري مدرنِ سخت با فناوري پست مدرنِ نرم
از جمله دیدگاههای آلبرت بورگمان  9در زمینه فناوری میتوان به این مقوله اشاره نمود که وی به تفاوتهای تکنولوژی
مدرن و پست مدرن پرداخته و بین تکنولوژی مدرنِ سخت از تکنولوژی پست مدرنِ نرم تمایز قائل میشود .بـه نظـر
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Andrew Feenberg
critical theory of technology
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بورگمـان «تکنولـوژی مـدرن بـه واسـطة ویژگی های صالبت و کنترل ،بر مقاومت طبیعت فائق آمد و تکنولوژی
پستمـدرن بـه لحـاظ ویژگیهای انعطافپذیری و قابلیت تطابق ،به جای غلبه بر طبیعت و تولید کاالهـای سـخت،
دستهای از کاالهای کیفی و نرم را تولید میکند .جامعة پست مدرن از تولید به خدمات منتقل شـده اسـت و محصوالت
از کاالهای پیچیده به اطالعات تطور یافته است .واقعیـت ابـزاری پسـت مـدرن بـه نوبـة خـود راه را بـه روی
فراواقعیـت 10شبیه سازی میگشاید که به دنبال رهاشدن از محـدودیت هـای جهـان واقـع است( ».بابایی)1398 ،

فناوري به مثابه اراده
کارل میچام  ،11به عنوان یکی از متفکرین حوزه فناوری تعریف خود را از تکنولوژی به مثابه «ساخت و استفاده از
مصنوعات» طرح میکند و از نظر وی چند جنبه عمیق از تکنولوژی نیازمند توجه بیشتری میباشد .که « جنبة دیگری هم
هست که غالباً از آن غفلت میشود ،یعنی «تکنولوژی به مثابه اراده»  -ارادهای که دانش را ناظر به جهان فیزیکی و در
جهت طراحیِ محصوالت ،فرایندها و سیستمها به کار میگیرد .این ارادۀ تکنولوژیک ،از طریق ظهوراتش ،بر شکلِ فرهنگ
تأثیر می گذارد و در عین حال موجب استمرار خودش میشود .اینها چهار حالت یا جنبة مختلف ساخت و استفادۀ
تکنولوژیک است :شیء ،دانش ،فعالیت و اراده(»12اسالمی)1394 ،
➢ فناوري به مثابه يک واقعیت جامعه شناختی
از جمله رویکردهایی که در زمینه مطالعات فناوری مطرح میباشد رویکرد جامعه شناختی بودکه در این زمینه ژاک الول

13

مباحثی را مطرح کرده است که به نوعی تکنولوژی را به مثابه یک واقعیت جامعهشناختی در نظر میگیرد .وی «واژۀ تکنیک
را چنان به کار میبرد که به معنای ماشین ،تکنولوژی ،یا روشهای دستیابی به هدف نیست .تصـمیم گیـریهـای فـردی
همـواره در چهـارچوب واقعیـت جامعه شناختی شکل میگیرد که از قبل وجـود داشـته و کـم وبـیش قطعـی و تعیـین
کننـده 14است .او تالش میکند که تکنیک را به مثابة یک واقعیت جامعـهشـناختی توصیف کند( ».مهدی زاده ،توکل،
)1386

➢ سیستم هاي فناورانه اجتماعی تکنیکی

hyperreality
Carl Mitcham
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 12فلسفهورزی دربارهٔ تکنولوژی :چرا به خودمان زحمت دهیم؟ گفتوگو با کارل میچام بازگردان سایت ترجمان
Jacques Ellul
determinative
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رویکرد دیگری که در حوزه مطالعات تکنولوژی قبل طرح است طرح مفهوم فناوری در چارچوب سیستمهای فناورانه
اجتماعی تکنیکی است که در آرای استفان کالین

15

مطرح بوده و وی در ذیل مفهوم فناوری به اشیا ،کنشها ،رویه ها،

روشها ،و سیستمها اشاره میکند .از منظر وی « سیسـتم اجتمـاعی تکنیکـی  ،سیستمی است که ترکیبی از سخت افزارها
و انسانها (و همچنین عناصـر دیگـر) را به خدمت میگیرد تا وظایفی را به منظور افزایش ظرفیتهای انسان به انجام
رساند؛ وظـایفی که انسان بدون کمک این سیستمها نمیتواند انجام دهد( ».موحد ،دنیوی)1395 ،

➢ شبکه هاي انسان -فناوري
از جمله نظریاتی که خصوصا در حوزه مطالعات جامعه شناسی فناوری قابل طرح است نظریه کنشگر شبکه برتراند التور

16

میباشد« .از منظر وی التور درباره تکنولوژی ،سه محور عمده دارد؛ بعضی از مباحث آن حول چیستی تکنولوژی در مقام
یک کنشگر غیرانسانی (و نه ناانسانی) است؛ محور دیگر ،مربوط به مطالعه تکنولوژی در مقام کنشگرانی است که در
جامعه پیوندهای اجتماعی را ساختهاند؛ و محور سوم ،حول روش مناسب برای مطالعه تکنولوژی است( ».شریف زاده،
« )1397التور از آمیختگی کنشگران سخن میگوید( .شریف زاده) تأکید و توجة عمده در نظریة کنشگر -شبکه به شبکه
سازی ،کنشگران ،ائتالفها و شبکه هایی که ساخته میشود و گفتگوها و چانه زنی میان کنشگران (انسان -انسـان ،انسـان-
غیـر انسـان و  )...است( ».مهدی زاده ،توکل)1386 ،

➢ فناوري و در هم آمیختگی فرهنگ ،سیاست و اقتصاد
از جمله نظریاتی که در حوزه مطالعات انسانشناسی در سده اخیر قابل توجه به شمار میاید نظریه انسان تکساحتی
هربرت مارکوزه  17میباشد که به نوعی این دیدگاه به نوعی متاثر از چالشها و پیامدهای مدرنیته میباشد و در چارچوب
اندیشه مارکوزه « فناوری به چیزی فراتر از ابزار واقعی بسط مییابد ،و به یک روش فکر کردن و یک سبک زندگی داللت
میکنند .سلطه فناوری باعث شکلگیری انسان تکساحتی میگردد( ».ایمان ،غفاری نسب« )1394 ،از رهگذر تکنولوژی،
فرآیندهای فرهنگ ،سیاست و اقتصاد درهم میآمیزد و سیستمی را به وجود میآورد که با دخالت در تمام شئون زندگیشان
انسانها را میبلعد و هر جهشی را واپس میزند( ».امامی)1385 ،
➢ بعد هنجاري فناوري
نگاه به بعد هنجاری تکنولوژی و بایدها و نبایدهایی که تکنولوژی با حمل ارزشهای سیاسی و اخالقی به همراه دارد در
آرای النگدن وینر 18طرح گردیده است .از منظر وینر «وقتی تکنولوژی ،تجویزمیکند که کاربرانش چه کسانی هستند ،این
15
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یعنی جامعه را به گروههایی تازه تقسیم میکند و اجازه استفاده از تکنولوژی را به بعضی از افراد نمیدهد .برخی از پلهای
النگایلند نیویورک ،به اتوبوس هایی که بیشتر ،حامل افراد و مخصوصاً سیاهان طبقه پایین جامعه بودند ،اجازه عبور
نمیدادند .ارتفاع این پلها تا اندازهای بود (اغلب کمتر از نه پا) که فقط افراد دارای اتومبیلهای شخصی میتوانستند از
آنها عبور کنند و از پارک های ورای آنها لذت ببرند .این یک تبعیض سیاسی آشکار است که توسط تکنولوژی اعمال
میشود( ».شریف زاده)1397 ،
➢ سازمان افزارها ،روشهاي يکپارچه نظام مند
نواز شریف  ، 19فناورى را مجموعهاى از افزارها قلمداد مى کند که مى توان هدفى را با آنها محقق ساخت .او بر این
اساس الگوى چهار وجهى از فناورى ارائه مى کند؛ فناورى با جمع آمدن فنافزار ،انسان افزار ،اطالعات افزار و سازمان
افزار به سامان میرسد .از منظر وی «فن افزار عبارت است از ابزارهاى فیزیکى که به وسیله آنها مىتوان خدمات یا کاالیى
ارائه کرد .انسانافزار عبارت است از ِ انسان داراى قابلیت که مىتواند از اطالعات موجود بهرهبردارى کند ،با اهداف
سازمانى تطبیق یابد و براى ارائه کاال و خدمات ،تعامل مناسب با فن افزار داشته باشد .اطالعات افزار مجموعه اطالعات
در دسترس و صریح است .مشخصات فنى ،نمودارها ،نظریه ها ،پارامترها ،دستورالعمل ها و فرمول ها ازجمله مصادیق
اطالعات افزار محسوب مى شوند .سازمان افزار ،روش هاى نظام مندى است که فعالیت ها و منابع مختلف را جهت نیل
به اهداف سازمان در ارائه کاال و خدمات،هماهنگ و یکپارچه مى کند( ».تقوی ،گلشنی)1391 ،
➢ فناوري و ابزارهاي اجتماعی
در تعریفی دیگر از فناوری میتوان ساختارها و نهادهای اجتماعی را نیز به مثابه فناوری در نظر گرفته که در آرای ژوزف
پیت  20قابل طرح است .از منظر وی «ساختارها و نهادهای اجتماعی نیز ،از آنجا که هدفی را ّ محقق میسازند ،در ِ حکم
ابزارهای اجتماعی هستند و در صورتى که به کارگرفته شوند ،فناورى محسوب مىشوند .فناورى یک فعالیت هدفمند و
انسانی ،یا به ِ تعبیر ِ دیگر انسانیت در ِ مقام کار 21است( ».تقوی ،گلشنی)1391 ،
➢ فناوري به مثابه پديده هاي اجتماعی انتقادي
در نگاهی دیگر تکنولوژی را میتوان به مثابه پدیده اجتماعی فرهنگی در نظر گرفت که در آرا و مباحث ورتوفسکی طرح
گردیده است .از منظر وی «تکنولوژی راپدیده ای اجتماعی -فرهنگی است که حاصل توافقات اجتماعی ،ایدئولوژیها و
غیره است .در این رویکرد نگاه به تکنولوژی حاصل کنشهای انسانی است که باید به طور نقادانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
19
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سؤال مطرح شده در این رویکرد این است :چگونه تکنولوژی به صورت فعلی خود شکل گرفته است و کدام عوامل
اجتماعی در شکل گیری آن نقش اصلی داشته است؟» (فردانش ،جمشیدی)94 ،

➢ فناوري به مثابه پديده هاي فرهنگی
فردریچ رپ  22چهار رویکرد اصلی را شناسایی میکندکه هر یک به جنبهای از تکنولوژی میپردازد-1 « :کاربست اختراع
و مهندسی -2تکنولوژی به عنوان پدیدهای فرهنگی -3اثرات تکنولوژی بر اجتماع -4اثرات تکنولوژی بر نظام فیزیکی-
بیولوژیکی» (فردانش ،جمشیدی)94 ،

➢ فناوري به مثابه كنش ابزاري
هابرماس نیز به عنوان یکی از متفکرین عرصه فناوری نظریات قابل توجهی در حیطه فلسفه تکنولوژی دارد که «در رویکرد
هابرماس تکنولوژی کنش ابزاری است که در برخی حوزه های زندگی مناسب است و در برخی حوزه های دیگر نامناسب
است .تکنولوژی در حوزه مناسب آن خنثی است؛ اما خارج از آن حوزه ،آسیبهای اجتماعی متعددی را موجب میشود
که مشکل اصلی جوامع مدرن امروز است( ».فردانش ،جمشیدی)94 ،
➢ فناوريهاي اجتماعی
ماریو بونخه

23

فیلسوف واقع گرای علم و تکنولوژی بر همین مبنا تکنولوژی را حوزه ای از تحقیق و اقدام میداند که

هدف آن کنترل یا تبدیل واقعیت طبیعی یا اجتماعی است .مطابق با این تعریف «بونخه در کنار تکنولوژیهای مادی ،از
تعلیم و تربیت ،روانشناسی صنعتی ،سیاست ،حقوق ،برنامه ریزی شهری ،مدیریت ،تحقیق در عملیات و  ...به عنوان
تکنولوژیهای اجتماعی یاد می کند و خاطر نشان می سازد محصول نهائی یک فرآیند تکنولوژیک همواره یک کاالی
صنعتی نیست ،بلکه این محصول میتواند یک سازمان ،یک برنامه یا حتی مصرف کننده های کاالهای مادی یا ایدئولوژیک
باشد( ».بونخه ،2003 ،ص  173-172به نقل موحد ابطحی)1389 ،
➢ فناوري به مثابه نظام

Friedrich Rapp
Mario Bunge
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سه تعریف یا ویژگی فناوری از نظر دسک  24عبارتند از -1« :فناوری به عنوان سخت افزار -2 25فناوری به عنوان قواعد
و قوانین -3 26فناوری به عنوان سیستم و نظام(» 27دسک ،2006 ،ص  31به نقل از نصیری)1394 ،
➢ فناوري به مثابه نظام هاي كنشی پیچیده
كوين تانیال

28

( )1998نیز از جمله متفکرین عرصه تکنولوژی بوده که فناوری را درچارچوب نظامهای کنشی پیچیده

طرح مینماید .از منظر وی تأمل دربارۀ تکنولوژی و تغییرات آن در سه دسته قـرار مـیگیرد کـه عبارتند از -1« :نگاه
شناختی :تکنولوژی ،شکلی از دانش عملی مبتنی بر علـم اسـت کـه موجـب طراحـی مصنوعات کارآمد و حل مسایل
میشو -2 .نگاه ابزاری :تکنولوژیها ،مجموعه مصنوعاتی هستند که به طور هدفمند ،طراحـی و تولیـد میشوند تا
کارکردهـای خاصـی را انجـام دهنـد و نیازهـای بشـری را رفـع کننـد  -3 .در این چشمانداز ،تکنولوژیهـا صـرفاً
نظـامهـای دانشـی یـا مجموعـه مصنوعات نیستند ،بلکه متشکل از نظامهای کنشی پیچیده هستند( ».مهدی زاده ،توکل،
)1386
➢ رژيم هاي فناوري
از جمله متفکرینی که در حوزه فناوری دیدگاه قابل توجهی دارد گیلز بوده که فناوری را در چارچوب یک رویه (رژیم)
تکنولوژیک مطرح مینماید .از منظر وی یک رژیم تکنولوژیک « مسیرهای تکنولوژیک ،صرفاً نه از مهندسان ،بلکه
ازکنشگران دیگری ماننـد کاربران ،سیاستگذاران ،گروههای اجتماعی ،تأمینکنندگان ،دانشمندان ،بانکها و ...نیز تأثیر
می پذیرد و رژیم تکنولوژیک حاکم بر آنها ،مجموعه قواعد منسجمی است که از سـوی ایـن گـروه هـا پیـروی میشود
و موجب ثبات میشود( ».مهدی زاده ،توکل)1386 ،
➢ فناوري به مثابه فنون عملی
مریل  29به عنوان دیگر متفکری که در عرصه فناوری صاحب آرایی میباشد فناوری را به مثابه فنون عملی در نظر گرفته
است .از منظر وی تکنولوژیها عبارتند از « مجموعه مهارتها دانش ،رویه های ساخت و کاربرد چیزهای سودمند یا به
عبارت گسترده تر تکنولوژی بر فنون عملی داللت میکند( ».مهدی زاده ،توکل)1386 ،
➢ در هم پیچیدگی انسان و فناوري
24
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از نظر دانا هاراوی  30انسانشناسی سایبورگ 31رشتهای است که در آن رابطه بین انسان و فناوری از زاویه دید انسانشناسی
مطالعه میشود .این رشته نسبتاً جدید است اما بینشهای جدیدی در رابطه یا پیشرفتهای جدید فنی و اثر آنها بر فرهنگ
و اجتماع عرضه میکند .انسانشناسی سایبورگ را اینگونه تعریف کردند که «مطالعاتی است که بررسی میکند انسانها
انسانیت را در رابطه با ماشینها چگونه تعریف میکنند و همینطور علم وفناوری به مثابه فعالیتهایی که فرهنگ را شکل
میدهند و فرهنگ آنها را شکل میدهد( »..آمبر)2014 ،
➢ فناوري ،ابزاري براي طراحی نهادي
همانطور که در بخشهای ابتدایی این پژوهش مطرح گردید زوئینگ به عنوان یکی از متفکرین و صاحبنظران در حوزه فناوری
نرم می باشد که تبیینی از فناوری به مثابه ابزاری برای طراحی نهادی را طرح نموده است .از منظر وی «این فناوری اشاره به
فناوری طراحی محیط نهادی عالوه بر طراحی سیستم آن در سطح کالن ،طراحی سازوکار ،طراحی نهادی ،طراحی قوانین،
طراحی مقررات و سیاست ها و طراحی استاندارد دارد .همچنین شامل طراحی نهادی متمرکز بر انواع مختلف نوآوری در
فناوری نرم و سخت است .قواعد ،سازوکارها ،نهادها ،قوانین ،مقررات و سیاستها به نوعی محصوالت فناوری نرم هستند که به
نوبه خود توسعه و نوآوری فناورانه را ترویج یا محدود میکنند( » .زوئینگ)1387 ،

داللتهای عملی فناوری نرم
➢ نوآوری اجتماعی

32

تاکنون در باره «نـوآور ی اجتمـاعی» تعـار یف متعـددی ارائـه شـده اسـت که در ادامه مهمترین تعاریف در این زمینه را مرور
خواهیم نمود « .نوآوری اجتماعی ،خدمات و فعالیت های نوآورانه با هدف و انگیزه پاسخ به نیاز اجتماعی است و عمدتاً از
سوی سازمانهایی که اهداف آنها در اولویت نخست اجتماعی بوده ،گسترش و توسعه مییابد( ».مولگان و همکاران 2007 ،به
نقل از مبینی دهکردی ،کشتکار« )1395 ،نوآوری اجتماعی ،به دنبال یافتن پاسخ های جدید برای مسائل و چالشهای اجتماعی
است از طریق شناسایی و ارائه خدماتی جدید که منجر به بهبود زنـدگی افـراد جامعـه میشود؛ شناسایی و به کارگیری
فرایندهای تلفیقی جدید بازار کـار ،قابلیـت هـای جدید ،مشاغل جدید و فرم جدید مشارکت بر حسب تنـوع عناصـر کـه در
بهبود موقعیت افراد در محیطهای کاری نقش دارند( ».سازمان جهانی توسعه اقتصادی 2010 ،به نقل از مبینی دهکردی،
کشتکار)1395 ،
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Cyborg anthropology
32
Social_innovation
31

16

➢ صنایع فرهنگی

33

صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آنها ،خلق ،تولید و تجاریسازی مضامین نامشهود با ماهیت فرهنگی در
قالب انواع کاال یا خدمات است .با این تعریف ،صنایعی مانند نشر ،سینما ،اسباب بازی ،رادیو و تلویزیون ،مد و لباس،
موسیقی ،گردشگری ،صنایع دستی ،موزهداری ،طراحی ،معماری در زمرۀ صنایع فرهنگی قرار میگیرند .آنکتاد( )2008به
تعاریف مختلفی از صنایع فرهنگی اشاره کرده است که شامل «صنایعی که مضامین نامشهود و دارای طبیعت فرهنگی را
خلق ،تولید و تجاری میکنند .این مضامین نوعاً از طریق کپی رایت حمایت میشوند و میتوانند شکل کاالها یا خدمات را
به خود بگیرند .گسترهای از فعالیتهای اقتصادی که کارکردهای خلق ایده و مضمون در حوزۀ فرهنگی را با کارکردهای
صنعتی همچون تولید و تجاریسازی انبوه کاالهای فرهنگی یکپارچه میکند .صنایع فرهنگی صنایعی هستند که نیازمند
خالقیت ،مهارت و استعدادند و قابلیت آنها برای تولید ثروت و شغل از طریق بهرهبرداری از مالکیت معنوی باالست( » .قاضی
نوری ،ملکی فر ،قانعی راد ،موسوی)1397 ،

➢ صنایع خالق

34

در رویکرد آنکتاد به صنایع خالق« ،هر نوع فعالیتی که دارای یک مولفه ی هنری قوی باشد تا هر نوع فعالیت اقتصادیای
که فرآوردههای سمبلیک تولید میکند و وابستگی شدیدی به مقولهی مالکیت معنوی دارد و برای یک بازار تا حد امکان
بزرگ انجام میشود در گستره ی صنایع خالق جای میگیرند .چرخه هایی از خلق ،تولید و توزیع کاالها و خدمات اند که
خالقیت و سرمایهی فکری را به عنوان مادهی خام به کار میگیرند( ».آنکتاد)2008 ،

➢ فناوری اجتماعی

35

از جمله مفاهیم کاربردی مرتبط با مقوله فناوری نرم ،مفهوم فناوری اجتماعی بوده که در تعریف آن آمده است «فناوری
اجتماعی روشی است برای استفاده از منابع انسانی  ،فکری و دیجیتال به منظور تأثیرگذاری بر فرایندهای اجتماعی .به عنوان
مثال ،می توان از فناوری اجتماعی برای سهولت رویه های اجتماعی از طریق نرم افزار اجتماعی و سخت افزار اجتماعی استفاده
کرد  ،که ممکن است شامل استفاده از رایانه و فناوری اطالعات برای رویه های دولتی یا کارهای تجاری باشد .فناوری اجتماعی
نیز بین فناوری های انسان مدار و فناوری های مصنوع گرا تقسیم شده است( ».زوئینگ)1387 ،

➢ اقتصاد رفتاری

36

33

Cultural industry
Creative industries
35
Social technology
36
Behavioral economics
34
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اقتصادرفتاری و فاینانس رفتاری رشتهای است که با روش علمی در فضای روانشناسی شناختی ،فاکتورهای مربوط به احساسات
و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار میگیرد .مهمترین کتابی که سیر تکوین و شکلگیری اقتصاد
رفتاری را تشریح میکند« ،کج رفتاری :شکلگیری اقتصاد رفتاری» نام دارد که توسط ریچارد تِیلِر ،استاد دانشگاه شیکاگو و
برنده جایزه نوبل اقتصاد  ،2017نوشته شدهاست (تیلر)2017 ،

➢ اقتصاد خالق

37

واژه «اقتصاد خالق» در سال  2001میالدی توسط جان هاوکینز ،عضو کمیته مشاوره

برنامه توسعه سازمان ملل متحد )(UNDP

متداول شد .وی اقتصاد خالق را به  15صنعت ،از هنر گ رفته تا علم و فناوری تعمیم داد .این مفهوم از گستردگی زیادی
برخوردار است .چرا که نه تنها کاالها و خدمات فرهنگی ،بلکه بازیها ،اسباب بازیها و کل حوزه تحقیق و توسعه را در
برمیگیرد؛ بنابراین ،این مفهوم عالوه بر این که فعالیتها و فرایندهای فرهنگی را هسته یک اقتصاد قدرتمند قلمداد میکند ،با
نمودهای خالقیت در حوزههایی که معموالً فرهنگی تلقی نمیشوند ،نیز سر و کار دارد.
38

➢ سیستم فنیاجتماعی

بر اساس آنچه در پژوهشها شناسایی گردیده است «سیستم فنیاجتماعی در نظریات توسعه سازمانی رویکردی به طراحی شغل
سازمانی پیچیدهاست که تعامل میان افراد و فناوری را در محیط کار به رسمیت میشناسد .این عبارت همچنین به تعامل
زیرساخت های پیچیده یک جامعه و رفتارهای انسانی اشاره دارد .از این زاویه دید جامعه و بیشتر زیرساختارهای آن نظامهای
فنی اجتماعی هستند( ».النگ« )2013 ،در نظریه سیستم های فنی اجتماعی طراح سامانه نقش محوری دارد ،یعنی طراحان
میتوانند سامانه را برای طیف متنوعی از اهداف بکار گیرند( ».رجبی« )1394 ،فضای مجازی و سیستم ترافیک
هوایی نمونههایی از سیستمهای اجتماعی-تکنیکی هستند .کارکرد سیستم اجتماعی-تکنیکی ،نه تنها نیازمند مصنوعات فنی
است ،بلکه کنش انسان ها باید با یکدیگر و با مصنوعات فنی هماهنگ باشد .برای این منظور از نهادها و ساختارهای اجتماعی
نظیر توافقات ،قواعد ،سنتها و نظایر آن استفاده میشود( ».ورماس)160 :1390 ،

➢ نظریه تلنگر

39

تلنگر مفهومی در علوم رفتاری ،نظریه سیاسی و اقتصاد است که تقویت مثبت و پیشنهادهای غیر مستقیم خود را برای تالش در
جهت رسیدن به انطباق غیر اجباری و تاثیر بر انگیزهها ،مشوقها و تصمیمگیری گروهی فردی را مطرح میکند.

37

Creative economy
Sociotechnical system
39
Nudge theory
38
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➢ مهندسی اجتماعی

40

مهندسی اجتماعی رشتهای در علوم اجتماعی است که در جهت تحت تاثیر قرار دادن نگرشها و رفتار اجتماعی در مقیاس
بزرگ توسط دولتها ،رسانهها یا گروههای خصوصی برای ایجاد ویژگیهای خاص در یک جامعه هدف تالش میکند.
مهندسان اجتماعی از روش های علمی برای درک و تحلیل سیستم اجتماعی استفاده میکنند تا برای دستیابی به نتایج مطلوب
در سوژه های انسانی روشهای مناسب طراحی کنند.

➢ بازی وارسازی

41

بازیوارسازی استفاده از خصوصیتها و تفکرات بازی گونه است در زمینههایی که ماهیت بازی ندارند .مفهوم اولیه بازی
وارسازی را میتوان اینطور بیان کرد که بازی وارسازی «استفاده کردن از انگیزانندههای طبیعی برای به حرکت درآوردن
مخاطب .از آنجا که یکی از انگیزانندههای جذاب برای انسان تفریح و بازی است ،این نقطه را میتوان همان نقطه آغازین
مفهوم بازی وارسازی دانست .مفهوم بازی وارسازی را هم اکنون میتوان در بسیاری از زمینههای تجاری و محصوالت،
آموزشهای اجتماعی ،پزشکی ،درمان اختالالت فکر و ذهنی ،درمان فراموشی یا حتی آموزشهای نظامی مشاهده کرد ،و
چیزی که در همه آنها مشترک میباشد سعی در بیشینه کردن یادگیری و درگیر ساختن کاربر با محصول (و یا مفهوم مورد
نظر) است( ».دتردینگ)2011 ،

➢ قدرت نرم

42

قدرت نرم توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار یا تطمیع است .این مفهوم
را اولین بار جوزف نای از دانشگاه هاروارد در سال  1990درکتابی ،با نام «تغییر ماهیت قدرت آمریکایی» مطرح کرد .وی در
سال  2004مفهوم قدرت نرم را درکتاب «قدرت نرم :راه موفقیت در سیاستهای جهانی» بسط داد .در مقابل قدرت نرم واژه تهدید
نرم معرفی میشود که مفهوم ان را تحوالتی میدانند که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوی رفتاری مورد قبول
یک نظام سیاسی میشود( .نای)2004 ،
➢

سیستم اجتماعی

43

40

Social Engineering
Gamification
42
Soft Power
43
Social system
41
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سیستم اجتماعی یا نظام اجتماعی ،در جامعهشناسی به الگوی شبکه ای از روابط اطالق میشود ،که در یک مجموعه منسجم
میان افراد ،گروهها و نهادها وجود دارد .نمونههایی از سیستمهای اجتماعی شامل هستههای مرکزی خانوادهها ،جوامع ،شهرها،
ملتها ،دانشگاهها ،شرکتها و صنایع میباشد.
➢

فناوری شهروندی

44

بر اساس آنچه در تعاریف آمده است «فناوری شهروندی (در اصل فناوری اطالعات) نوعی فناوری است که مداخله یا مشارکت
مردم در توسعه قویتر را ممکن میسازد ،ارتباطات شهروندان را تقویت میکند ،زیرساخت دولت را بهبود میبخشد و معموالً
صالح عمومی را در نظر میگیرد .این فناوری شامل نرمافزارهای کاربردی شهروندی و پلتفرمهایی میشود که از نهادها و
موسسات دولتی پشتیبانی میکنند و دیگر نرمافزارهایی که دستیابی به این اهداف را ممکن میسازند( ».لین)2011 ،

➢ علم نرم

45

از جمله مباحثی که در حوزه فناوری نرم احصا گردیده است میتوان به مفهوم علم نرم اشاره کرد .بر اساس آنچه در ادبیات
پژوهشی مرتبط استخراج گردیده است « علم نرم یک علم مبتنی بر علم اطالعات ،علم رفتار ،مهندسی سیستمها و مهندسی
اجتماعی است؛ ابزارهای حل مسائل علم نرم عمدتا پیش بینی  ،برنامه ریزی ،مدیریت و ارزیابی بودند .ویژگی های اصلی علم
نرم این گونه تلقی میشود) 1 .اهداف تحقیقاتی آن نه تنها پدیده های طبیعی و علم و فناوری بلکه مسائل انسانی و اجتماعی
است ) 2 .درک مسائل فوق از یک دیدگاه نظام مند و تاکید بر تحقیقات پیرامون فناوری های فکری نرم میتوانست مسائل
حقیقی را حل کند ) 3 .علم نرم در اصل طیف وسیعی از حوزه های دانش را با هم ادغام میکند و نظریه ها و روشهای موثر در
حل مسائل مختلف را به طور نظام یافته تلفیق میکند )4 .مبنا و زمینه این رشته  ،علوم اطالعات ،مهندسی سیستمها ،علوم مدیریت،
علوم رفتاری و علوم اجتماعی است(».زوئینگ)168 ،
➢

مهارتهای نرم

46

«مهارت های نرم ترکیبی از مهارت های افراد ،مهارت های اجتماعی  ،مهارت های ارتباطی  ،شخصیت یا ویژگیهای شخصیتی،
نگرش ها  ،ویژگیهای شغلی  ،هوش اجتماعی و ضریب هوش هیجانی ،میان دیگران است که باعث می شود افراد بتوانند در
محیط خود حرکت کنند  ،با دیگران خوب کار کنند ،عملکرد خوبی داشته و با تکمیل مهارتهای سخت به اهداف خود برسند.

44

Civic technology
Soft Series of Science & Technology(SSST(- Soft science
46
Soft skills
45
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➢

سیستم های نرم

47

روششناسی سیستمهای نرم برای نخستین بار در دهه  70میالدی توسط پیتر چکلند 48و همکارانش در سال  1978ابداع گردید.
این روششناسی از رویکرد اقدامپژوهی در سیستمهایی استفاده میکند که عالوه بر پیچیدگی ،با مسائل دنیای واقعی یکپارچه
شدهاند« .در روش شناسی سیستمهای نرم  ،مساله به صورتی جزئی از یک سیستم و نه یک مشکل منفرد بررسی می شود.
همچنین در این متدولوژی مسئله نه به عنوان یک مشکل بلکه به عنوان یک فرایند نامناسب بررسی می شود .اما برای درک
بهتر این متدولوژی الزم است تا به تعریف دو نوع مسئله اقدام شود .مسئله سخت

49

به مسائلی گفته می شود که به سادگی

میتوان آنها را تعریف کرد .برای مثال اینکه برای اجرای موفقیت آمیز یک طرح به چه عواملی نیاز داریم ،به راحتی قابل
تشخیص است .مسئله نرم  50مسائلی هستند که به راحتی قابل تعریف نیستند .این مسائل دارای اجزای متعدد و متنوعی از مباحث
اجتماعی و سیاسی هستند .درواقع وقتی به یک مسئله نرم فکر می کنیم ،تنها به خود مسئله فکر نمی کنیم بلکه به شرایط آن نیز
فکر می کنیم( » .حبیبی)1398 ،
➢ حکمرانی نرم

51

از جمله مباحثی که در سطح مدیریتی و حکمرانی مرتبط با مقوله فناوری نرم میباشد مفهوم حکمرانی نرم است .بر اساس ادبیات
علمی این حوزه «حکمرانی سخت از طریق قوانینی انجام میشود که از معاهدات  ،بخشنامهها و مقررات ناشی میشود  ،در
حالی که حکمرانی نرم شامل استفاده از قوانین غیر الزامآور است که با این وجود انتظار میرود در عمل تأثیراتی ایجاد کند».
(تروبک و همکاران « )2005 ،حکمرانی سخت به ساختار نهادی متکی است در حالی که حکمرانی نرم با سازوکارهای حاکی
از ساختارهای انعطاف پذیر و تنظیم سیاست های خاص برای کار است  ،مانند کمیته ها  ،انجمن ها و شبکهها( ».ماگتی)2015 ،
«حکمرانی نرم روشی برای اجرای سیاست ها است که در آن دولت مرکزی کمتر از سلسله مراتب به اطالعات برای هدایت
سازمانهای محلی متکی است .این امکان ترکیبی از پاسخگویی رسمی و استقالل حرفه ای را فراهم می کند که کیفیت خدمات
عمومی را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بهبود میبخشد .رهنمودهای یک وضعیت غیررسمی ابزاری است که دولت
مرکزی میتواند برای این منظور استفاده کند( ».تاکو ،مارکل ،پیتر)2006 ،
➢ فراحکمرانی

52

47

Soft Systems
Checkland
49
HARD PROBLEM
50
SOFT PROBLEM
51
Soft governance
52
Meta governance
48
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مفهوم فراحکمرانی در ادبیات حکمرانی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است« .این موضوع به عنوان یک فعالیت
مهم برای افزایش پاسخگویی و شفافیت در شبکه های حکمرانی  ،محدود کردن تقسیم بندی حاکمیت پایداری جهانی  ،یا
مدیریت موفق مناطق طبیعی  ،از جمله موارد دیگر است»(گالسبرگن  2011؛ موریسون  2016؛ سورنسن و تورفینگ )2009
«فراحکمرانی غالباً با عباراتی کامالً عمومی مانند حاکمیت حاکمیت یا سازمان خودسازماندهی مورد اشاره قرار می گیرد»
(جسوپ  1998؛ کویمان و جنتفت  2009؛ سورنسن و تورفینگ « .)2009فراحکمرانی را فرایندی توصیف می کنند که در آن
بحث  ،فرمول سازی و کاربرد ارزش ها  ،هنجارها و اصول حاکمیت اتفاق می افتد» (جسوپ  1997؛ کویمان و جنتافت .)2009

فراترکیب مفاهیم حوزه فناوری نرم
مبتنی بر فراترکیب مفاهیم مرتبط با حوزه فناوری نرم ،میتوان الگوی زیر را ارائه داد که به نوعی مفاهیم مرتبط را در دو محور
کلی داللتهای کاربردی و داللتهای نظری میباشد .در محور کالن داللتهای کاربردی محورهای مولفههای نرم اجتماعی،
مولفههای نرم اقتصادی ،مولفههای نرم سیاسی ،مولفههای نرم روانشناختی ،مولفههای نرم فناورانه ،مولفههای نرم بنیادین و
مولفههای نرم مدیریتی دستهبندی شده و همچنین در زمینه داللتهای نظری نیز محورهای معرفتی ،اجتماعی و نهادی استخراج
گردیده است که در جدول زیر قابل مشاهده میباشد.

جدول  -3فراترکیب مفاهیم حوزه فناوری نرم
محورکالن

محور میانی
مولفههای نرم اجتماعی

داللتهای کاربردی

مولفههای نرم اقتصادی

مولفههای نرم روانشناختی

مولفههای نرم فناورانه
مولفههای نرم سیاسی
مولفههای نرم مدیریتی

مولفه

منبع

نوآوری اجتماعی

(مولگان و همکاران)2007 ،

فناوری اجتماعی

(زوئینگ)1387 ،

سیستم اجتماعی

(زوئینگ( )1387 ،کوریاما)2017 ،

صنایع فرهنگی

(قاضی نوری ،ملکی فر ،قانعی راد ،موسوی)1397 ،

صنایع خالق

(آنکتاد)2008 ،

اقتصاد رفتاری

(تیلر)2017 ،

اقتصاد خالق

()UNDP,2001

نظریه تلنگر

(تالر ،سانستاین)2008 ،

مهندسی اجتماعی

(هرمانسون ،راون)2005 ،

بازی وارسازی

(دتردینگ)2011 ،

مهارتهای نرم

(رابلز)2012 ،

سیستم فنیاجتماعی

(النگ)2013 ،

فناوری شهروندی

(لین( )2011 ،اسمیت)2019 ،

قدرت نرم

(نای( )2012 ،ایل)2009 ،

سیستم های نرم

(سلمانی نژاد و همکاران)1396 ،

حکمرانی نرم
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(نیمان ،مارتین( )2018 ،هارپر( )1997 ،اسچولفلد،
( )2020اوبرتر)2019 ،

فراحکمرانی
مولفههای نرم بنیادین

داللتهای نظری

مولفههای معرفتی

مولفههای اجتماعی

علم نرم

و تورفینگ .)2009
(زوئینگ( )1387 ،النگ)2002 ،

فناوریهای ارزش مدار (فینبرگ)

(برومند ،تقوی( )1391 ،خشایار ،حسینی)1394 ،

فناوری پست مدرن نرم (بورگمان)

(بابایی)1398 ،

فناوری به مثابه اراده (میچام)

(اسالمی)1394 ،

شبکههای انسان فناوری (التور)

(مهدی زاده ،توکل)1386 ،

بعد هنجاری فناوری (وینر)

(شریف زاده)1397 ،

درهم پیچیدگی انسان و فناوری (هاروی)

(آمبر)2014 ،

فناوریهای اجتماعی (بونخه)

(موحد ابطحی)1389 ،

فناوری به مثابه یک واقعیت اجتماعی (الول)

(مهدی زاده ،توکل)1386 ،

فناوری و ابزارهای اجتماعی (ژوزف پیت)
فناوری به مثابه پدیدههای اجتماعی انتقادی
(ورتوفسکی)
فناوری به مثابه کنش ابزاری (هابرماس)
سیستمهای فناوری اجتماعی تکنیکی (استفان
کالین)
سازمانافزارها ،روشهای یکپارچه نظاممند
(شریف)

مولفههای نهادی

(جسوپ  1998؛ کویمان و جنتفت  2009؛ سورنسن

(تقوی ،گلشنی( )1391 ،برایان)2007 ،
(فردانش ،جمشیدی)94 ،
(فردانش ،جمشیدی)94 ،
(موحد ،دنیوی( )1395 ،بایرن)2007 ،
(تقوی ،گلشنی)1391 ،

فناوری به مثابه نظام (دسک)

(نصیری)1394 ،

رژیم های فناوری (گیلز)

(مهدی زاده ،توکل)1386 ،

فناوری به مثابه نظامهای کنشی پیچیده (تانیال)

(مهدی زاده ،توکل)1386 ،

فناوری به مثابه فنون عملی (مریل)

(مهدی زاده ،توکل)1386 ،

فناوری ابزاری برای طراحی نهادی (زوئینگ)

(زوئینگ)1387 ،

جمع بندی
در قرن بیست و یکم ،انفجار دانش ،نرم شدن اقتصاد ،تغییر ارزشها ،ادغام هنر و علم و رسالت توسعه پایدار انسان مستلزم آن
است که مفهوم فناوری را نو کنیم ،درک خود از فناوری را از یک مفهوم محدود به یک مفهوم با تعریف و دامنه گسترده
تغییر دهیم .به عالوه ارتقای تحقیق ،توسعه و بکارگیری فناوری نرم نیز ضروری خواهد بود .به عبارت دیگر ،در پی چندین
انقالب صنعتی قبلی ،زمان آن فرارسیده تا انسان یک انقالب مفهومی در فناوری ایجاد کند( .زوئینگ ،ص  )49در همین راستا
مفهوم حکمرانی و خط مشی گذاری نیز در حوزه های مختلف ،تحت تاثیر این نوع نگاه نرم ،نیازمند بازنگری و تغییر است و
از این حیث میتوان با بهرهگیری از این مفاهیم  ،رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و انسانی ارائه دهیم .این رویکرد نوین
دارای ماهیت میان رشتهای و با بهرهگیری از ظرفیت تمامی حوزههای دانشی به طراحی نهادی و تولید سازوکارهای عملیاتی
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میپردازد .بر اساس یافتههای نظری و بنیادین حوزه فناوری نرم در آرای اندیشمندان فناوری میتوان محورهای معرفتی،
اجتماعی و نهادی در زمینه فناوری نرم مطرح نمود.
در محور معرفتی فناوریهای ارزشمدار ،تمایز فناوری مدرنِ سخت با فناوری پست مدرنِ نرم ،فناوری به مثابه اراده ،شبکههای
انسان -فناوری ،بعد هنجاری فناوری ،در هم پیچیدگی انسان و فناوری قابل طرح میباشد .در محور اجتماعی فناوری به مثابه
کنش ابزاری ،فناوریهای اجتماعی ،فناوری به مثابه یک واقعیت جامعهشناختی ،فناوری و ابزارهای اجتماعی ،فناوری به مثابه
پدیدههای اجتماعی انتقادی ،فناوری به مثابه پدیدههای فرهنگی ،فناوری و در هم آمیختگی فرهنگ ،سیاست و اقتصاد استخراج
گردیده و در نهایت در محور نهادی سیستم های فناورانه اجتماعی تکنیکی ،سازمان افزارها ،روشهای یکپارچه نظام مند ،فناوری
به مثابه نظام ،رژیمهای فناوری ،فناوری به مثابه نظامهای کنشی پیچیده ،فناوری به مثابه فنون عملی ،فناوری ،ابزاری برای
طراحی نهادی گردآوری شده است.
مبتنی بر بهرهگیری از مولفههای نرم اجتماعی ،در یک سیستم اجتماعی از رویکردهای نوآوری اجتماعی و فناوری اجتماعی
میتوان برای حل مسائل عمومی واستفاده از منابع انسانی  ،فکری و دیجیتال به منظور تأثیرگذاری بر فرایندهای اجتماعی
بهرهبرداری نمود .در حوزه تحول اقتصادی نیز با تمرکز بر مفاهیم صنایع فرهنگی ،صنایع خالق ،اقتصاد خالق  ،اقتصاد فرهنگی
و خدمات خالق میتوان ظرفیتهای جدیدی در راستای فعالسازی ظرفیتهای پنهان و جهش اقتصادی بنا نهاد و مبتنی بر
تکنیک های اقتصاد رفتاری نیز میتوان کنش و رفتار اجتماعی افراد در راستای بهینهسازی نظام اقتصادی را راهبری نمود .در
رویکرد روانشناختی نرم نیز نظریه تلنگر ،مهندسی اجتماعی و بازیوارسازی نیز از رویکردهای نوین در حوزه حکمرانی نرم
است که بسیاری از کشورها در حل مسائل اجتماعی و مدیریتی از آن بهرهمند میگردند که در جهت تحت تاثیر قرار دادن
نگرشها و رفتار اجتماعی در مقیاس بزرگ توسط دولتها ،رسانهها یا گروههای خصوصی برای ایجاد ویژگیهای خاص در
یک جامعه هدف قابلیت بکارگیری دارد.مبتنی بر فناوری شهروندی که نوعی فناوری است که مداخله یا مشارکت مردم در
توسعه قویتر را ممکن میسازد ،ارتباطات شهروندان را تقویت میکند ،زیرساخت دولت را بهبود میبخشد میتوانند
رویکردهای نوینی در حل مسائل حوزه حکمرانی ارائه داد و با فهم سیستمهای فنی -اجتماعی میتوان ترکیبی سخت و نرم از
راهحل ها را طرح نمود .در نهایت نیز میتوان مبتنی بر استفاده از قوانین غیرالزامآور که در عمل تأثیراتی ایجاد میکند روشی
برای اجرای سیاستها ارائه داد که در آن دولت مرکزی کمتر از سلسلهمراتب  ،بلکه از رویکرد شبکهای و مشارکتی و
سازوکارهای نرم برای حکمرانی کالن استفاده می کند که به نوعی به مفهوم حکمرانی نرم اشاره دارد و در مجموع با
توانمندسازی دولت و حکومت ،میتوان به افزایش قدرت نرم کشور در این زمینه یاری رساند.
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نمودار  -3فراترکیب مطالعات حوزه فناوری نرم شامل داللت های نظری و کاربردی

با توجه به مطالعات انجام گرفته در زمینه فناوری نرم و بررسی مقاالت و مطالعات این حوزه ،پژوهشی بصورت فراترکیب انجام
نگرفته است .بر همین اساس از جمله نوآوری های این پژوهش میتوان به روش شناسی بکارگرفته شده میباشد .در زمینه فناوری
نرم مهمترین پژوهشی که بصورت جامع انجام گرفته است ،میتوان به مطالعات جین زوئینگ اشاره کرد که نویسنده کتاب «
تغییرات جهانگستر فناوری به سوی فناوریهای نرم» نیز میباشد .در این اثر که مهمترین اثر حوزه مطالعات فناوری نرم میباشد،
نویسنده به مباحثی همچون تکامل فناوری ،تقدم تاریخی فناوری نرم ،ویژگی ها و دسته بندی های فناوری نرم ،فناوری نرم و
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نوآوری ،رقابت پذیری در فناوری ،استعدادهای فناوری نرم و انقالب در آموزش و نسل های نوین آینده نگاری فناوری اشاره
نموده است( .زوئینگ )2005 ،این نویسنده همچنین در مقاله ای دیگر با عنوان « سیر تاریخی فناوری :بررسی تکامل و تغییر
مطالعات از حوزه فناوری های سخت به فناوری های نرم» نیز به سیر تحوالت تاریخی مطالعات فناوری با تاکید بر حوزه فناوری
نرم پرداخته است( .زوئینگ )2004 ،رویکرد این آثار با توجه به اینکه بیشتر بررسی سیر تاریخی و همچنین دسته بندی انواع
فناوری نرم میباشد ،نگاهی چندوجهی به مطالعات این حوزه نداشته و از این حیث تحقیق کنونی دارای تفاوت رویکرد نسبت
به این مطالعه میباشد.
نکته حائز اهمیت این است که غالب پژوهشهایی که در حیطه فناوری در نرم در مطالعات بین المللی انجام گرفته است ناظر به
کاربردها و سازوکارهای عملی فناوری نرم بوده و مطالعاتی که جنبه فراتحلیل و گردآوری جامع ابعاد فناوری نرم و تبیین
نظری جامع آن باشد محدود بوده و شاید بتوان گفت مطالعاتی که زوئینگ در این زمینه به انجام رسانده جزو معدود آثار این
عرصه است .ولی در صورتی که بخواهیم فارغ از آثاری که جامعیت مفهومی حوزه فناوری نرم را صرفا در نظر نگرفته و از
فناوری نرم به عنوان یک رویکرد و یا ابزار کاربردی بهره جسته اند میتوان به محورهای موضوعی و مباحثی همچون «انتقال
فناوری»« ،مطالعات تغییر و تحول سازمانی»« ،کاربردهای فناوری نرم در عرصه های موضوعی همچون آموزش ،سالمت و »...
و همچنین موضوع «حکمرانی نرم» اشاره کرد که صرفا به یک بعد از فناوری نرم پرداخته و از این حیث که نگاه جامعی به
ابعاد مختلف این حوزه که دربرگیرنده داللتهای نظری و کاربردی این عرصه باشد نداشتهاند ،میتوان گفت که اثر پژوهشی
حاضر مبتنی بر این نگاه جامع دارای نوآوری میباشد و تاکنون پژوهشی که این رویکرد جامع را مبتنی بر فراتحلیل یا فراترکیب
سایر آثار پژوهشی به انجام برساند توسط پژوهشگران این پژوهش یافت نگردیده است.
برخی از مطالعات انجام گرفته با رویکرد فراترکیب که بصورت مستقیم در زمینه فناوری نرم نبوده ولی به نوعی به برخی از
مفاهیم مرتبط همچون مدلهای فناوری و نوآوری ،کسب و کارهای فناور ،نوآوری های اجتماعی و  ...نیز میتوان در این بخش
مدنظر قرار داد .به عنوان مثال در تحقیقی با عنوان «فراترکیب مدلهای نوآوری منطقه ای مروری بر سالهای ( )2013-1990نقی
زاده ،الهی ،منطقی،قاضی نوری )1393 ،روش فراترکیب در گامهای مشخص کردن هدف ،مطالعه نظام مند ادبیات ،جستجو و
انتخاب مقاله های مناسب ،استخراج اطالعات از مقا له ها ،تحلیل و ترکیب یافته های حاصل از مطالعات کیفی ،کنترل کیفیت
و ارائه یافته ها تعریف گردیده است و یافته ها در دو سطح منطقه ای و فرامنطقه ای تقسیم شده است .در مطالعه ای دیگر با
عنوان «فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسبوکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی» (کردحیدری ،منصوری ،خداداد
حسینی )1398 ،فراترکیب در سه سطح خرد ،میانی و کالن انجام گرفته است .یا به عنوان مثال در تحقیق دیگری با عنوان
«فراترکیب مدلهای نوآوری اجتماعی» (مبینی دهکردی ،کشتکار )1395 ،یافته ها در چهار محور کلی مساله ،چرخه تولید ایده،
چرخه استقرار و محصول نهایی دسته بندی گردیده است .نکته حائز اهمیت این که در غالب این پژوهشها از مدل مرحله ای
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فراترکیب باروسو و ساندلوسکی ( )2007شامل مراحل  .1تنظیم سوال پژوهش.2 ،مرور ادبیات به صورت نظام مند.3 ،جست و
جو و انتخاب متون مناسب .4 ،استخراج اطالعات متون .5 ،تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی .6 ،کنترل کیفیت و .7
ارائه یافته ها بهره گیری شده است و نقطه قوت این پژوهش نیز بهره گیری از این رویکرد است.
پیشنهادات و توصیه های سیاستی
بر اساس یافته های پژوهش به منظور توسعه بکارگیری رویکردهای مبتنی بر فناوری نرم پیشنهادات زیر ارائه میگردد.
• توسعه رویکردهای نرم اجتماعی همچون بکارگیری فناوری های نرم اجتماعی در حل مسائل مدیریتی و حکمرانی
کشور
• بازنگری در رویکردهای مواجهه با چالشهای اقتصادی کشور و ضرورت بکارگیری و فعالسازی سازوکارهای نرم
اقتصادی همچون صنایع فرهنگی و خالق
• توسعه مشارکت شهروندان در حل مسائل مدیریتی و حکمرانی کشور با تاکید بر حوزه فناوری های شهروندی و
بکارگیری سازوکارهای مبتنی بر تحول دیجیتال و حکمرانی الکترونیک
• بازنگری در ابعاد ،مولفه ها و شاخصهای قدرت نرم با تاکید بر کارآمدسازی نظام دولت و حکومت
• تغییر رویکرد باالپایین و رویه های بروکراتیک زائد و بکارگیری سیستم های نرم در نظام اداری و مدیریتی همچون
سازوکارهای تعارض منافع
• بازنگری در مفهوم فناوری و بکارگیری رویکردهای فناورانه در سطح نهادی مبتنی بر بکارگیری روشهای یکپارچه
نظام مند و بازتعریف فناوری به مثابه ابزاری برای طراحی نهادی
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