
 ؟ستا زیباست؟ یا ضروری بزرگمهمان سردبیر: 

های اقتصادی را بسنجیید   ها و طوفانآوری اقتصاد یک کشور در برابر بحرانخواهید میزان تابشود اگر میگفته می

هنای   بجگناه های بزرگ آن چگونه است. دژهای مستحکم اقتصادی عمدتاً بر شالودۀ ابتدا ببیجید تعداد و وضعیت بجگاه

 کججده های خلقدیگر  از جمله غول ها نمونهو ده سامسونگاپل  ججرال موتورز  هیوندا   اند.و سودآور بجا شدهبزرگ 

یجده نیز پابرجا خواهند بنود    های طوالنی در آاثرات ماندگار در اقتصاد خود هستجد که اگر بگوییم این اثرات تا مدت

  با داشنتن  1ندا موتورهای پیشرفت اقتصادی خوانده ها رابزرگ که آنهای بجگاهآمیزی تلقی نخواهد شد. اغراق گزاره

بنه   تنر  امکان یادگیری دروننی گسنترده  و  تر  مجابع مالی بیشتردانشی وسیع پایهاز جمله برخورداری از  هاییویژگی

 اتعنامتتی وسنیع ینا اصن ت      شنبکه ها و عجاصر فعنال در   ههای مهم انتقال دانش و فجاوری به سایر بجگاکانون مثابه

 ینادگیری فجاوراننه    ضمن پیشروی قنوی در  نوزه   هاکججد. بدین ترتیب این بجگاهایفای نقش می  های ارزشمجظومه

 د.جزنرقم مینیز  شود المللی دانش یاد میاز آن تحت عجوان سرریزهای بیناز یادگیری را که شکلی 

و با توجه بنه   در یک نگاه کلی 2دهد. پویتها به یک سبک و سیاق رخ نمیگاهیادگیری فجاورانه در تمام این بجالبته 

محنور در  بر و علنم های مقیاسدر دو دستۀ بجگاهرا ها های بزرگ  آنبجگاه ماهیت فجاورانه ی متمایز  مجابع وهاویژگی

برداری از اقتصاد مقیناس  طنی زمنان    های فجاورانه به مجظور بهرهمهارت هابر که در آنهای مقیاسبجگاه :گیردنظر می

را مواد خام از جمله شیشه و فوالد  کاالهای مصرفی بادوام و خنودرو   صجایع تولیدکججدهصجایعی مانجد بهبود یافته و 

 هنا توسنعه  محنور هسنتجد کنه در آن   های علمهای بجگاهصجایع الکترونیک و صجایع شیمیایی نیز نمونه گیرد.در بر می

بنرای  شنود.  های تحقیق و توسعه  پیشران اصلی توسعه و یادگیری فجاورانه محسوب منی فجاوری و فعالیتزای درون

هریک از این دو دسته  روشهای یادگیری متفاوتی وجود دارد و طبعا دولت باید سیاستهای متفاوتی هم برای تشویق 

 یادگیری فجاوری در آنها اتخاذ نماید.

و ارتقای ینادگیری  ها گیری و رشد این بجگاه مایت از شکل  ملی اقتصادهای بزرگ در رغم اهمیت زیاد بجگاه بهاما 

در کتنابی   2018در سال « 3زیباست بزرگ»ایده  .مانده استبه نظر مغفول در فضای اقتصادی ایران  فجاوری در آنها  

ای میادلنه های کوچک و متوسنط   زدایی از بجگاهبا هدف اس وره MITتحت همین عجوان توسط انتشارات دانشگاه 

؛ بلکنه در تیدیندنظر   نباشدهای کوچک و متوسط گردانی از بجگاهرویشاید  راه  ل  را میان اقتصاددانان برانگیخت.

 اقتصادی باشد.   در توسعه آنها و اثرات متمایز های مختلفها با اندازهدر نوع نگریستن به جایگاه و نقش بجگاه
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