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 گذاری و توسعهدر سیاستتاریخ اهمیت 

(، شاید Tosh, 2019پایانی مطرح کرد )های بیتوان بحث و استداللدر باب تاریخ و اهمیت آن می

 ها در علوم انسانی شناختهترین رشتهایترین و پایهادبیات از کلیدییکی از دالیلی که تاریخ در کنار 

ها را آگاهی دانند و کلید توسعه جوامع و ملتشوند نیز همین باشد. برخی تاریخ را تکرار حوادث میمی

 Acemoglou and) دانندها از تجارب تاریخی موفقیت و شکست اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... میآن

Robinson, 2012; Tuchman, 1984)های علوم اجتماعی و انسانی، نظیر . بسیاری از متفکران رشته

های خود از تاریخ و تحلیل کارل مارکس، فردریک لیست و ماکس وبر نیز به صورت گسترده در تحلیل

، رضاقلیاند )تاریخی برای توضیح چرایی و چگونگی رویدادها و روابط علت و معلولی استفاده کرده

1398.) 

داری، به کرات در احادیث نیز گیری و حکومتاهمیت توجه به تاریخ و تجارب تاریخی در تصمیم

البالغه خطاب نهج 31مورد تاکید قرار گرفته است. صرفاً به عنوان چند نمونه، حضرت علی )ع( در نامه 

ام، ولى در عمر پیشینیان را یک جا نداشتهفرزندم! من هر چند "فرمایند به فرزندش امام حسن )ع( می
اعمال آنها نظر افکندم، در اخبارشان اندیشه نمودم، و در آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم، آن چنان 

ام با که گویى همچون یکى از آنها شدم، بلکه گویى من به خاطر آنچه از تجربیات تاریخ آنان دریافته
البالغه نیز ایشان اهمیت تاریخ و آگاهی از آن را به نهج 208و در نامه  "مااولین و آخرین آنها عمر کرده

شود، کسى که بصیرت و هر کس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا مى"نمایند این ترتیب مطرح می

و در غررالحکم امیرالمومنین حضرت  "2شودفهمد، و آن کس که فهمید عالم مىبینائى پیدا کرد مى

کسى که از گذشته عبرت گرفت، براى "نمایند همیت تاریخ را به این ترتیب به زیبابی بیان میعلی )ع( ا
 ."3آنچه باقى مانده عبرت گرفته است

                                                      
 :مسئول مکاتبات K_fartash@sbu.ac.ir  

 (10518https://www.islamquest.net/fa/archive/fa )قابل دسترس در أَبْصَرَ وَ مَْن أَبْصَرَ فَهِمَ َو مَْن فَهِمَ َعلِموَ مَِن اعْتَبَرَ  2

 (/5083http://ahlolbait.com/article رس درغررالحکم؛ قابل دست 7057قَدِ اعتَبَرَ بِالباقی مَنِ اعتََبرَ بِالماضی )حدیث  3
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که در واقع لحاظ نمودن بافتار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی  نگرش تاریخی در پژوهش

بستگی به مسیر معمول به وا توجه( و با 1398رضاقلی، گشا بوده )کشورهاست برای مطالعات توسعه راه

باشد و مکاتب اقتصادی مختلف در جوامع، تحلیل تاریخی در مطالعات اقتصاد توسعه مورد تاکید می

توان با اطمینان نسبتًا باال تاریخ و خصوصاً تطوری و نهادگرایی به صورت خاص به آن اهتمام دارند. می

نامه توسعه علم، ها و نواقص توسعه جوامع، و در این ویژهتحلیل تاریخی مناسب را کلید فهم چالش

ها برای شفناوری و نوآوری در سطح بنگاه، بخش و ملی دانست. حال اینکه پس از شناسایی و فهم چال

ن کمتر از آکرد، مسئله دیگری است که محل بحث این نامه نیست، ولی اهمیت  بایدها چه حل آن

 شناسایی درست چالش نیست.

 

 و توسعه اقتصادی ر باب اهمیت تحلیل تاریخی در مطالعات نوآورید

تواند باشد، اختالف نظر وجود در خصوص اینکه آیا تحلیل تاریخی روشی علمی برای پژوهش می

های نزدیک به مدیریت مانند اقتصاد و جامعه شناسی تحلیل تاریخی به عنوان روشی دارد. در رشته

ها به رسمیت شناخته شده هایی از دانشمندان و محققان این حوزهشکم بخمفید و علمی توسط دست

توان به مکتب تاریخی آلمان نسبت داد. مند به تحلیل تاریخی را میاست. در اقتصاد، آغاز توجه نظام

آید که خصوصاً نظریه اقتصاددان برجسته و از افراد کلیدی این مکتب به حساب می 1فردریک لیست

( او در الهام بخشی به مطالعات بعدی توسعه صنعتی و نوآوری تاثیرگذار List, 1841)نظام ملی تولید 

( Freeman and Soete, 1997های نظام نوآوری )کننده نسخ اولیه چارچوببوده است. برخی او را مطرح

دانند. ( میChang, 2002( و سیاست توسعه صنعتی )Soete, 2007های فناوری و نوآوری )یا سیاست

های اقتصادی دنبال شد و اگرچه در جریان غالب اقتصاد روشی مناسب برای ین سنت بعدها در تحلیلا

از آن برای تحلیل شکاف اقتصادی  2کریستوفر فریمنشد، محققان شاخصی نظیر تحلیل علمی تلقی نمی

مانند  ستماواخر قرن بیو فناورانه کشورها و نیز توضیح توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 

( استفاده کردند. این مطالعات با تاسیس واحد سیاست علم در دانشگاه Freeman, 1987: 1995ژاپن )

، سرآغاز توسعه چارچوب نظام نوآوری و رویکردهای شواهد محور و تاریخی به سیاست فناوری 3ساسکس

 1990و  1980دهه (. رویکرد تحلیل تاریخی در مطالعات نوآوری در Muchie, 2011و نوآوری شد )

گرفت و نگاه تاریخی فریمن در خصوص توسعه میالدی بسیار کمتر از امروز مورد پذیرش قرار می

های ها توسط سازمان( تا سالFreeman, 1982: 2004اقتصادی از طریق توانمندی و انباشت فناورانه )

(. البته امروز Lundvall, 2004مورد پذیرش قرار نگرفت ) OECDاقتصادی نظیر  المللی سیاستی وبین

تحلیل تاریخی نه تنها طرفداران زیادی در بین محققان توسعه صنعتی و مطالعات نوآوری دارد، بلکه 

                                                      
1  Friedrich List 
2  Chris Freeman 
3  Science Policy Research Unit (SPRU) at the University of Sussex  
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های اقتصادی و سیاسی و نیز جریان غالب اقتصاد و به طور خاص مکتب اقتصادی نئوکالسیک، سازمان

با این حال، کماکان تحلیل رسمی )فرمال(  شناسد.آن را به عنوان نوعی از تحلیل علمی به رسمیت می

 دانند. تر میریاضی را برای فهم و تحلیل توسعه اقتصادی دقیق

های سازمان یافته علمی برای توضیح توسعه اقتصادی با توان از اولین تالشنظام ملی نوآوری را می

دارند. این چارچوب  شواهد تاریخی دانست که توسعه فناوری، نوآوری و نهادها در آن نقش محوری

در خصوص نوآوری، ابتدا در قالب گزارشی  1و نظرات جوزف شومپتیر  List)1841(تحلیلی با الهام از 

طور که انتظار . همان(Freeman, 1982ارائه شد ) OECDبه  1982توسط فریمن در سال سیاستی 

آن زمان نداشت و این زیادی برای جلب توجه در سنت غالب اقتصادی  شانسرفت نگاه تاریخی می

ای علمی حدود بیست گزارش هیچگاه به صورت رسمی چاپ نشد تا اینکه در قالب یک مقاله در نشریه

  (.Freeman, 2004سال بعد و در اواخر عمر فریمن منتشر گردید )

پردازی در خصوص فرآیند بلند مدت را روشی مناسب برای تئوری 2فریمن تحلیل تاریخی مستدل

منجر  3دانست. این روش به ارائه چارچوب تحلیلی نظام ملی نوآوری با رویکرد نهادیتصادی میتغییر اق

شوند. تحلیل توسعه اقتصادی به در آن پیشرو محسوب می 4شد که محققانی نظیر فریمن و لوندوال

وسعه و شیوه اقتصاد جریان غالب، قابلیت کافی توضیح فرآیند گذار از کمتر توسعه یافته به در حال ت

( و بیشتر در حالت ایستایی و سکون در وضعیت اقتصادی North, 1990: 2005توسعه یافته ندارد )

کاربرد دارد. البته باید پذیرفت که اقتصاد نئوکالسیک و جریان غالب، برای توضیح متغیرهای اقتصاد 

قتصاددانان تطوری در دهندگی کافی دارد. این محدودیت دقیقاً نقطه تمرکز اکالن دقت و قدرت توضیح

تقابل با اقتصاد جریان غالب در توضیح توانمندی و نوآوری در سطح بنگاه و توسعه اقتصادی در سطح 

( که فریمن و طرفداران نگاه تاریخی Nelson et al., 2018; Nelson and Winter, 1982ملی است )

صنعتی به آن معتقد هستند او خصوصًا در کشورهای در حال توسعه در تحلیل توسعه اقتصادی و 

(Sutz, 2011; Muchie, 2011; Sonzalo, 2021; Arocena and Sutz, 2016.) 

تحلیل تاریخی مستدل که بر پایه فهم تغییر و توسعه اقتصادی در قالب توصیفات کالمی و 

های رایج تحلیل کمی و ریاضی گری وقایع به صورت منطقی و با یک هدف علمی و نه شیوهروایت

مجدداً مورد توجه ویژه  appreciativeهای تطوری با عنوان تئوری ، بعدها توسط اقتصاددان5اقتصادی

های کمی نهایتًا برای ها و تحلیل، دادهappreciativeپردازی (. در تئوریNelson, 2020قرار گرفت )

وان قلب تحلیل توسعه شود و نه به عنهای کیفی و زبانی استفاده میتوضیح، پشتیبانی و توجیه تحلیل

                                                      
1  Joseph Schumpeter 
2  Reasoned history  

های کلیدی در نظام نوآوری را به جای تحلیل رویکرد، رویکرد کارکردی نظام ملی نوآوری نیز مطرح است که تحلیل کارکرددر مقابل این  3

 دهد.تاریخی نهادهای موثر بر نوآوری مورد توجه محوری قرار می
4  Lundvall 
5  Formal models 
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های (. تحلیل کیفی، عموماً از دیدگاه محققان جریان غالب حوزهNelson et al., 2018اقتصادی! )

پایه، مهندسی، فلسفه علم و نیز اقتصاد، با اصول علم خوب )رایج( سازگاری مختلف علمی نظیر علوم

های کمی بررسی هستند و ویژگیهای کمی به صورت علمی قابل ها، تنها پدیدهندارد. از نظر آن

 کند.چه قابل فهم و تحلیل است را تعیین میهای تحت مطالعه محوریت آنپدیده

وجود  2و استقرایی 1ها( دو رویکرد اصلی قیاسیدر تحلیل کیفی )جدا از کمی یا کیفی بودن داده

یل مبتنی بر چارچوبی ها، تایید روابط یا تحلدارد. در رویکرد قیاسی، محقق به دنبال تست فرضیه

بندی بندی یا دستهباشد. در مقابل، ساخت نظریه، صورتهای خود میمستخرج از پیشینه یا بررسی

تحلیل کیفی تا دو سه دهه گذشته در دنیا جایگاه  جدید، از اهداف محوری در رویکرد استقرایی است.

شد. البته این بدبینی می شناخته 3واقعیامروز را نداشت و بعضاً تحت عنوان نظرات نویسندگان و نه علم 

و حتی امروز هم کم  داشتهای کمی غیر قیاسی نیز وجود تحقیق پذیرش در خصوص اکثر روشو عدم

  (. ,2021Eisenhardtو بیش مطرح است )

های های تغییر اقتصادی با روابط صرفًا کمی و تحلیلحامیان تحلیل تاریخی مستدل، فهم پویایی

دانند. به عبارت دیگر تحلیل کیفی تاریخی برای معنادار شدن روابط ریاضی و پذیر نمیامکان آماری را

 باید صورت تواند و بعضاًهای رایج کمی به عنوان مکمل تحلیل تاریخی میها الزامی است. لذا تحلیلداده

 گیرد. 

ای اخیر توسط برخی هاگرچه مفروضات مرتبط با تحلیل کمی به عنوان علم خوب و دقیق، در سال

دانشمندان به چالش کشیده شده، با این حال در جریان غالب اقتصاد حتی امروز هم ریاضی و تحلیل 

کم در توضیح توسعه اقتصادی با انباشت این مفروضات دستدهد. کمی اساس تئوری خوب را تشکیل می

 ,Sainsburyه جدی شده است )و توانمندی فناوری و نیز نوآوری توسط اقتصاددانان تطوری دچار خدش

ها و روابط کمی به عنوان های تاریخی مستدل و استفاده از داده(. اقتصاددانان تطوری با تحلیل2020

اند. از گذاران گشودهصرفًا پشتیبان، فصل جدیدی در فهم تغییر اقتصادی را به روی محققان و سیاست

تهیه شد و تا سال  1995معروف فریمن که در سال توان به گزارش های این امر، میترین نمونهمهم

ای با نامه(. البته این بار در قالب ویژهFreeman, 2019امکان انتشار رسمی نیافت اشاره نمود ) 2019

هایی از اقتصاددانان مطرحی نظیر با مقاله "4تکاملی و توسعه اقتصادی کریس فریمنتاریخ، هم" عنوان

در  5سون، فرانسیسکو لوکا، دیود سینزبری، یان فاگربرگ و بارت ورسپِگنجیووانی دوسی، ریچارد نل

های مختلف رویکرد تاریخی در مطالعات از جنبه 2020در آگوست  6مجله معتبر تغییر صنعتی و بنگاه

                                                      
1  Deductive  
2  Inductive 
3  Opinions, not real science 
4  Chris freeman’s history, co-evolution and economic growth: an affectionate reappraisal 
5  Giovanni Dosi, Richard R Nelson, Francisco Louçã, David Sainsbury, Jan Fagerberg, Bart Verspagen 
6  Industrial and Corporate Change; Accessible at: https://academic.oup.com/icc/issue/29/4  
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نوآوری مورد تشریح و توضیح قرار گرفت. این امر نشان از اهمیت یافتن رویکرد تحلیل تاریخی با شواهد 

 ر گذر زمان است.تجربی د

در راستای گسترش و ترویج رویکرد تاریخی در تحلیل توسعه فناوری و فناوری و همراستا با توجه 

های فصلنامه بهبود مدیریت، فراخوانی برای دریافت چکیده و انتشار تاریخی در سیاست ویژه رهیافت

چکیده دریافتی، نهایتًا  30یش از منتشر شد. از میان ب 1399مقاالت با رویکرد تاریخی در زمستان سال 

مقاله تحلیل تاریخی در پنج محور جامعه مدیریت فناوری و نوآوری، سیاست فناوری و نوآوری،  10

نامه در اختیار خوانندگان سیاست صنعتی، سطح صنعت، سطح سازمان/ بنگاه پذیرفته شد که در این ویژه

گیرد. عناوین این مقاالت در اوری و نوآوری قرار میمندان رویکرد تاریخی در تحلیل توسعه فنو عالقه

 جدول زیر قابل مالحظه است.
 

 محور  عنوان و کد مقاله نویسنده مسئول ردیف

1 
سید حبیب اهلل 

 طباطبائیان

گیری و تکامل جامعه مدیریت فناوری و تحلیل تاریخی شکل

 نوآوری در ایران 

جامعه مدیریت 

فناوری و 

 نوآوری

 نریمانیمیثم  2
تحلیلی تاریخی بر تجربه نهادسازی در سیاستگذاری فناوری نانو 

 در ایران 

سیاست فناوری 

 و نوآوری
3 

سیدمحمدحسین 

 شجاعی

گیری و توسعه تجربه سیاستی قانون تحلیلی تاریخی بر شکل

 بنیان های دانشحمایت از شرکت

 میثم نریمانی 4
های تدارکات سازی سیاستهای پیادهتحلیل تاریخی چالش

 عمومی حامی نوآوری در ایران 

 کیارش فرتاش 5
توسعه صنعتی در ایران و ارائه  تحلیلی تاریخی بر اسناد سیاست

 رو های پیشالزامات سیاستی در سال
 سیاست صنعتی

 عظیم زارعی 6
توسعه صنعت نفت های تحلیلی تاریخی بر علل شکست در پروژه

 های منطقه انرژی پارس( )مطالعه موردی کالن پروژه
 سطح صنعت

 ابوالفضل باقری 7
های رقیب نوآوری و تحول در صنایع تحلیلی تاریخی بر گفتمان

 دفاعی 

9 
جواد سلطان 

 زاده

سازی در یک های توسعه و تجاریتحلیلی تاریخی بر چالش

 شرکت دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی 

سطح سازمان/ 

 بنگاه
 زادهرضا نقی 8

گیری و توسعه خدمات توانمندسازی تحلیل تاریخی شکل

 های دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت

10 
اهلل روح

 ابوجعفری

از خرید کارخانه تا طراحی کارخانه: موردکاوی تاریخی دو سرمایه 

گذاری صنعتی مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع در 

 های قبل و بعد از انقالب صنعت غذایی در دوره
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گیری و اثرگذاری در محور جامعه مدیریت فناوری و نوآوری، به تحلیل تاریخی شکل (1400طباطبائیان )

تنیدگی این جامعه در صنعت، یریت فناوری و فناوری در کشور پرداخته که ابعاد مختلف در همجامعه مد

نماید. با توجه به نقش پررنگ دکتر طباطبائیان سال گذشته را تشریح می 40ها در دولت و دانشگاه و تطور آن

التحصیالن صان و فاغعلمی مدیریت تکنولوژی و تربیت چندین نسل از متخص گیری و توسعه رشتهدر شکل

نامه دکتری و نیز شمسی )از جمله نگارنده که افتخار شاگردی ایشان در پایان 1370این حوزه از دهه 

ام( و تجارب سیاستی و آموزی به عنوان دانشجو و دستیار پژوهشی دکتر طباطبائیان را داشتهدرس

رو برای توسعه و ، الزامات و مسیرهای پیشاول از تحوالتپژوهی ارزنده ایشان، مقاله روایتی دستسیاست

گذاری و توسعه فناوری را ارائه های مختلف اعم از آموزش، پژوهش، سیاستاثرگذاری این جامعه در عرصه

 نماید. می

نامه )سیاست فناوری و نوآوری(، سه مقاله منتشر شده است. مقاله اول، تجربه در محور دوم مقاالت ویژه

شود ای موفق و شاخص در توسعه علمی و فناورانه در کشور محسوب میری نانو که تجربهگذاتاریخی سیاست

ها )ستاد ویژه توسعه فناوری نانو( با رویکرد اقتصاد سازی این سیاستاز منظر نهاد متولی طراحی و پیاده

های آن را در گذر های ستاد فناوری نانو و تطور نقشنهادگرایی مطرح شده است. این مقاله همچنین ویژگی

با بررسی بافتار  (1400شجاعی و همکاران )(. 1400نریمانی و محمدی ایوانکی، نماید )زمان بیان می

ها گیری قانون حمایت از شرکتها و نحوه شکلسیاستی کشور و خصوصاً حوزه علم و فناوری کشور، زمینه

نمایند. با توجه ست علم و فناوری تشریح میو موسسات دانش بنیان را در بستر تحوالت تاریخی و تطور سیا

های قابل بهبود در ها و زمینهنامه، به اعتقاد من قانون یاد شده )با لحاظ کاستیبه اینکه تا زمان انتشار ویژه

باشد، این های پیشرفته در سطح بنگاه میترین تجربه سیاستی اجرا شده در حمایت از فناوریآن( موفق

گیری این قانون ای از نقش نظام سیاستی علم و فناوری کشور در شکلهای آموزندههیافتتواند رمقاله می

برای خوانندگان به همراه داشته باشد. مقاله آخر این محور، بر خالف مقاالت قبلی به تحلیل شکست و نه 

حمایت از  به واکاوی تاریخی شکست سیاستی در (1400نریمانی و عطارپور )پردازد. موفقیت سیاستی می

پردازند. تداوم و عدم بهبود عواملی که موجب توسعه فناوری و نوآوری با اهرم نمودن تقاضای دولتی می

گذاران های فناوری و نوآوری سه دهه اخیر در این راستا شده، برای سیاستنسل پیاپی از سیاست 4شکست 

گذاری تدارکات عمومی در در سیاست های آتیای برای تالشهای آموزندهو پژوهشگران سیاستی داللت

 راستای توسعه فناوری و نوآوری دارد.

شود، سیاست صنعتی است که یکی از مقوالت کلیدی محور بعدی مقاالت که یک مقاله در آن منتشر می

ها مورد تاکید بوده و هست. متاسفانه علیرغم ، سالدر توسعه اقتصادی بوده و در اکثر کشورهای توسعه یافته

گیری در این توفیق چشم گذاری و تدوین اسناد توسعه صنعتی در ایران،چندین نوبت تالش رسمی سیاست

گیری و اجرای اسناد توسعه صنعتی، دالیل با تحلیل تاریخی شکل (1400فرتاش )راستا حاصل نشده است. 

اجرایی نشدن این اسناد را تشریح نموده و پیشنهاداتی در خصوص مسائل و مالحظات نیازمند توجه در 

 نماید.تدوین اسناد آتی سیاست توسعه صنعتی ارائه می
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در محور مهم سطح صنعت، دو مقاله تحلیل تاریخی در خصوص صنعت نفت و دفاعی منتشر شده است. 

های ای در پروژهدر تحلیلی تاریخی عوامل شکست عملکردی، زمانی و هزینه (1400بهبود و همکاران )

ها ین شکستآموزی و جلوگیری از تکرار اای صنعت نفت را واکاوی نموده و پیشنهاداتی برای درستوسعه

ساز تواند زمینههای خاص خود میاند. اینکه صنعت نفت و گاز در ایران با توجه به شرایط و ویژگیارائه نموده

های خام و گیر و عمده، و نه صرفًا منبع درآمدی از فروش فرآوردهو پیشران توسعه توانمندی فناورانه چشم

کلیدی و درخور است که باید بیش از بیش توسط جامعه علمی ای با ارزش افزوده پایین باشد. این امر زمینه

گذاری علم و فناوری مورد مطالعه سیاستی و تجربی قرار گیرد. با توجه به اینکه مدیریت فناوری و سیاست

کشورهای دارای ذخائر نفت و گاز نظیر نروژ، مالزی، برزیل و تا حدی روسیه از این ظرفیت و موهبت طبیعی 

های خود استفاده نموده و تدریجاً به صادرکننده خدمات فنی و توانمندی فناورانه بنگاهبرای تقویت 

اند، درآمد خام فروشی تدریجاً در مقابل درآمدهای های نفت و گازی تبدیل شدهپیمانکارهای توانمند پروژه

یمت شمرده شود و ها به حاشیه رفته است. این فرصت در ایران نیز باید غنهای داخلی توانمند آنشرکت

های سیاستی و تجربه محور و ارائه پیشنهادات موثر در این نقش ما به عنوان محقق، بررسی و پژوهش

خصوص است. صنعت دوم مورد بررسی در این محور، بخش دفاعی است که در توسعه فناوری و نوآوری 

پهپادی و ... ایران در دنیا مورد های موشکی، هوافضایی، صنعتی در کشور پیشرو به حساب آمده و توانمندی

باشد. ها به عنوان کاالیی عمومی برای همه ما ملموس میتوجه قرار گرفته و منافع و بازدارندگی حاصل از آن

های سیاستی تحول و نوآوری دفاعی در وزارت دفاع و پشتیبانی با تحلیل تاریخی گفتمان (1400باقری )

ها آن به ها و نگاهفرضهای رقیب را از منظر پیشو تطور این گفتمان هاها، تفاوتنیروهای مسلح، شباهت

سازی بررسی نموده و گفتمان غالب در هر دوره زمانی از دهه نوآوری و تحول در سطح ابزار، منطق و پیاده

 نماید.شمسی تا کنون را تشریح می 1370

نگاه مورد پذیرش قرار گرفت که دو مقاله نامه، سه مقاله در سطح سازمان/ بدر محور مهم و پایانی ویژه

دانش بنیان و  های دولتی و یک مقاله تجربه تاریخی توسعه فناوری در یک بنگاهبه بررسی تجارب سازمان

با تحلیل تاریخی  (1400زاده )خسروشاهی و سلطاننمایند. های دانشگاهی را تحلیل میزایشی از پژوهش

عه فناوری و سازنده محصوالت پیشرفته تجهیزات پزشکی به این سوال یک شرکت پیشرو و توانمند در توس

دهد که آیا یک دانشمند برجسته با دستاوردهای دانشی و فناورانه درخور )دکتر محمد عبداالحد پاسخ می

 "منفی"در این مقاله(، در تجاری سازی نیز به همان اندازه موفق خواهد بود؟. جواب این سوال متاسفانه 

شود. در بینی بودن، موجب دلسردی دانشمندان و فناوران زیادی در کشور میرغم قابل پیشعلی است که

های مدیریتی، بازاریابی، مالی و تأمین مالی، فروش، برند و ... در موفقیت کسب و کاری، اینجا نقش فعالیت

هم نیست. در این مقاله یک  اگر از توانمندی فناورانه و محصوالت لبه دانش و پیشرفته بیشتر نباشد، کمتر

توان از دره مرگ تجاری سازی عبور نمود و الزامات و بنگاه توانمند از این منظر بررسی شده که چطور می

مالحظات آن فراتر از توانمندی فناورانه و ثبت مالکیت فکری چیست. در دو مقاله بعدی نقش دو سازمان 

ترش و نوسازی صنایع ایران( در حمایت از توسعه فناوری دولتی )صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان گس

با ارائه روایتی جذاب و البته تاریخی،  (1400زاده )نقیو نوآوری در دو تحلیل تاریخی بررسی شده است. 
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نماید که به اعتقاد های دانش بنیان را در سازمانی بیان میگیری و توسعه خدمات توانمندسازی شرکتشکل

های بخش توانمندسازی ها و حمایتنا بر این کار نداشت. اگر چه حتی امروز، حجم فعالیتمن از ابتدا ب

باشد، این های صندوق تقریبًا نزدیک به صفر میصندوق شکوفایی و نوآوری در مقایسه با کل حمایت

ز جنس شوند و نه اها عمدتاً از نوع بالعوض بوده و با هدف کمک مدیریتی و سازمانی ارائه میحمایت

تسهیالت مالی، اعتباری، و ضمانت و .... که جریان غالب تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی هست. از این 

انداز و اولین به عنوان راه (1400زاده )نقیدانم و حیث فعالیت های دفتر توانمندسازی را بسیار مهم می

های مختلف زمانی، د با تحلیل تاریخی دورهمدیر دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، در مقاله خو

های ها و پیشرانچنین محدودیتنماید. این مقاله همگیری و توسعه دفتر توانمندسازی را تحلیل میشکل

(. 1400زاده، نقینماید )هر دوره را استخراج نموده و پیشنهاداتی برای تقویت این خدمات در آینده ارائه می

ابوجعفری و حسینی باشد، ای میهای قبلی تحلیل تاریخی آموزندهلبته همانند پژوهشدر مقاله پایانی که ا

ای کمتر موفق در حمایت از توسعه فناوری و نوآوری های توسعهدهند که حتی سازمانمی نشان (1400)

را  های صنعتی و تولیدی خودگذاریتوانند با در نظر گرفتن مالحظات و تدابیر الزم، سرمایههم می

دستاوردهایی از جنس توسعه توانمندی و نهایتاً توسعه صنعتی نیز همراه سازند. در این مقاله، نویسندگان 

های قبل گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در دورهبا بررسی تاریخی دو کیس سرمایه

گذاری و تاسیس کارخانه در صنعت مایهدهند که چطور رویکردهای متفاوت به سرو بعد از انقالب، توضیح می

تر چطور و شود. به عبارت دقیقتواند به نتایج کاماًل متفاوت از حیث توانمندی فناورانه منجر میغذایی می

اندازی خط تولید به انباشت فناوری و توانمندی گذاری مشترک راهبا چه مالحظاتی دستاورد یک سرمایه

برداری از خط تولید به عنوان دستاورد حاصل و در موقعیت دیگر صرفاً بهره طراحی و ساخت کارخانه انجامید

 گردید.

نامه حاضر تالشی ناچیز در زمینه ارج نهادن به تحلیل و فهم تاریخی در توسعه فناوری و نوآوری ویژه

دیگر مجالت است که ان شااهلل مورد توجه خوانندگان قرار گرفته و موجب ترویج این رویکرد حائز اهمیت در 

گذاری علم و فناوری گردد. در پایان های مدیریت تکنولوژی و سیاستو نیز منتشرات علمی کشور در رشته

دانم از اعتماد و حسن نظر سردبیر و دبیر تخصصی محترم فصلنامه بهبود مدیریت برای برخود الزم می

زدنی در فرآیند انتشار مکاری مثالنامه حاضر و مشارکت و هپذیرش سخاوتمندانه پیشنهاد انتشار ویژه

سازی مقاالت، داوران های اجرایی، انتشار و نیز نهایینامه، مدیراجرایی محترم فصلنامه در راستای فعالیتویژه

تر از همه نظر در داوری و هدایت اصالح مقاالت، و مهمنامه برای اختصاص زمان و دقتمحترم همکار در ویژه

م از منتشر شده یا پذیرفته نشده( مراتب تشکر خود را اعالم نموده و از مشارکت و نویسندگان مقاالت )اع

 همکاری همه عزیزان مورد اشاره صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

 

 کیارش فرتاش

1400نامه و استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور دبیر مهمان ویژه  
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