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 ضرورت تحقیق. -1
ر روند ددر دنیای امروز شاهد تغییرات مستمر در محصوالت، بازارها و صنایع هستیم. این تغییرات  که بخش اصلی آن به دلیل دگرگونی هایی است که 

بدیل نموده پایدار ت را به یکی از حیاتی ترین منابع بنگاه ها در مسیر رقابت پذیری و رشد -و به ویژه نوآوری فناورانه  –نوآوری  فناوری ها ایجاد شده، 

(. به عالوه، افزایش پیچیدگی محصوالت و فناوری ها و در نتیجه لزوم تمرکز شرکت ها بر یک یا چند حوزه خاص ، Antonelli, 2009است )

کوچک و متوسط،  ای از همکاری ها میان بازیگران مختلف؛ شامل شرکت های بزرگ، بنگاه هایباعث شده تا امروزه نوآوری ها غالبا در بستر شبکه

گذار، توسعه یابد. در میان بازیگران مختلف شبکه های نوآوری، شرکت های بزرگ  به دلیل برخورداری دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و نهادهای قانون

در  یباالتر شتر و قدرت ریسک پذیریاز منابع و توانمندی های بیشتر و قابلیت برقراری ارتباطات اثربخش تر با بازار سرمایه ،  امکان سرمایه گذاری بی

(. بعالوه،  نقش شرکت های بزرگ به عنوان Hobday & Rush, 1999Nambisan & Sawhney, 2011فرایند نوآوری دارند )

زاید. بررسی می اف (STIرهبر و هماهنگ کننده سایر بازیگران شبکه های نوآوری بر اهمیت این بنگاه ها در توسعه  نظام علم ، فناوری و نوآروی )

( را پیموده و وارد بازارهای بین المللی شده اند، نشان Catch upتجربیات بنگاه های بزرگی که با توسعه توانمندی های فناورانه خود مسیر هم پایی )

( و scale-intensive) می دهد که دولت ها  نقش مهمی در رشد این بنگاه ها دارند.   این تحقیق می کوشد تا  با تمرکز بر صنایع مقیاس محور

 ( به سه سوال زیر پاسخ دهد؛  STI) ضمن تشریح اهمیت بنگاه بزرگ در توسعه نظام علم ، فناوری و نوآروی ، (knowledge-basedدانش محور )

 ست؟یبزرگ چ یبنگاه ها یبر نوآور یمبتن رشد(  سمی)مکانسازوکار  

 است؟   ازیو فرصت( ن زهیانگ ،ی)توانمند ؛یبه چه عوامل یبر نوآور یرشد مبتن یبرا 

 است؟ چگونه فوق عوامل از کی هر به دولت ورود موارد   
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