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 چكيده
خود به  طیخود را بازکرده و با نح یو رقابت در بازار بهتر اساات درها ینن ور روآورها بهباز سااازنا  یروآور هیبراسااان ر ر

 یاهیفناور ایو توسااعه نحالااو    قینرتبط با تحق یهاتیفعال یتمان هاسااازنا  سااتیر یازیر اصاال نید. طبق ارتعانل بپرداز

 طیکنند. انا رصد نح  یخالوص همکار  نیخود در ا رانو یپ طیبا نح توارندیدر داخل سازنا  ارجام دهند، بلکه ن  خود را ازینوردر

سا   شنا سا   یسازنا  و حت  ازینوردر یهایفناور یتمان ییو  شتر  ییشنا س  یسازنا  کار  یداخل یهایجهت فروش فناور یارین  اریب

سازنار   سطه  یپل ارتباط ازنندیر ،جهیدارد. دررت ییتنهابهرا  ندهایفرا نیا یارجام تمان ییتوارا یسخت بوده و کمتر  ست ها به رام وا  ا

 نیباز و بازارها و همچن یها از دو بعد روآورخاستگاه واسطه   یبه بررس  میقالد دار  دهد. در این نقاله وردیپ طیها را با نحکه سازنا  

و  یدر ارتها با روش گروه کارور نی. همچنمیبپرداز یو روآور یفناور تیریند ندیها در فراواسطه  یکارکردها یبندو دسته  لیبه تحل

 .دیها استخراج گردواسطه تیجهت فعال یدیر را  خبرگا  کارکرد کل قیطر

 

. های روآوری بازروآوری باز، واسطه ها، روآوری،واسطهواژگان كليدي: 

 * عهده دار نکاتبا 
:آدرن پست الکتروریکیn_azad@azad.ac.ir

hadi87h.h@gmail.comآدرن پست الکتروریکی:

mailto:hadi87h.h@gmail.com
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 مقدمه -1
 قابتی است. اناها در بازار رنروزه روآوری رنز نوفقیت سازنا ا

 زبرداری ابا توجه به نحدود بود  ننابع و توجه به حداکثر بهره         

اهمیت رویکرد روآوری باز تمانی ننابع قابل دسااترن سااازنا ،  

 زم است سازنا  به بهترین  این نوضوع که. توجه به ای داردویژه

را  هاوجود واسطه ، برداری کندرحو از ننابع نوجود در نحیط بهره

ست ضرور  سطه  .ی کرده ا پلی برای  عنوا بههای ارتقال فناوری وا

با فناوری    نا   ؛شاااودها درر رگرفته نی  ها و روآوری ارتباط  این ا

های خود ریازنند تعریف کارکردهایی  جهت ارجام فعالیتها واسطه

سازی که آرها را در نسیر رسید  به هدف خود یعنی تجاری است  

سازنا     شکال   با توجه به ریازهای  یاری کند. هافناوری و حل ن

های نختلفی ایجاد واسااطه ،نتفاو  شااکل گرفته در طول زنا 

، 5، 4]کندرکردهای نختلفی را ارائه نیکا که[ 11و  31، 4]شده 

ها در داخل کشور واسطهانا با توجه به اینکه . [17و  34، 31، 15

ن یبرای اکردها کار شناسایی   است، گیری به تازگی در حال شکل 

  .ضروری استها واسطه
 

 چارچوب پژوهش -2
ا  دسته نطالع از بوده و یاکتشاف یفیتوص پژوهش از روع نیا

 بخش. در شااده اساات  اسااتفاده یروش نطالعا  نرور ویفی ک

ستفاده   ساده  یاز رویکرد نروردر این پژوهش نطالعا  نروری،  ا

، فرنوله نروریاولین نرحله در ارجام یک نطالعه      شاااده اسااات. 

 یک پروتکل تحقیق عنوا بهاولیه برای تحقیق  ساالال د  یک کر

ست  ستجو  یها براروش. ا س  ا ،یادب یج ستخراج داده و   ،یبرر ا

شاااود تا  هینساااتند ته ندیفرآ کی صاااور به یساااتیبا ل،یتحل

 .نمکن برسارد زا یرا به حداقل ن قیاز آغاز تحق شیپ یورزغرض

بدین نن ور  .[15]شود  نییتع یست یبا قیتحق یو خروج یورود

 ها،نقا  ، کتاب ادبیا  نرتبط ازها واساااطه عمیق برای تحلیل

سان کلیدواژه  شخص ارتخاب و  نجال  و ننابع نختلف برا های ن

این پژوهش در پی پاسااخ به این در  ارد.قرارگرفتهنورد بررساای 

 هستیم که: سلا  

 چه افراد یا رهادهایی هستند؟ هاواسطه 

 روآوری باز چگوره است؟  جایگاه آرها در رویکرد 

  ها چگوره است؟ی واسطهکارکردهارقش و  
اساتفاده شاده    گروه کاروریروش در این پژوهش همچنین از 

ست  سته » در گروه کاروری هوم پارل. نفا ای از افراد که دور یک د

 Arms-length 
 Anonymous

به     [.1]اسااات« رشاااینند نیز نی پارلی  ر ر ادبیا  پژوهش در 

ارکردهای رهاد واسطه  خالوص ک خبرگا  رسیده و سپس رتایج در  

  .آوری شده استداخلی جمع
 

 بازار فناوري -3
1بازارهای رایج نحالااو   عموناش شااانل نعانال  نسااتقل  

، 

و تبادل پول با نحالااول اساات. بساایاری از تعانال    3راشااناخته

لب رمی     قا ناوری در این  ج ف ناوری دارای    د. نعمو گن عانال  ف ن

نذاکرا  نختلف اساات. که ریازنند اساات ای قراردادهای پیچیده

 زیرا تعیین ارزش و قیمت فناوری کار بسیار دشواری است. 

شخاله     سی ن شا  نی برر که نعانال   دهدهای بازار فناوری ر

سیار دشوار و پیچیده   دارش فناوراره غالبا تر از نعانال  نحالول  ب

بیا  شده، بازار فناوری دارای نشکالتی  خواهد بود. عالوه بر نوارد

عد  با  و دشاااوار بود         همچو   عانال   نه ن یت و هزی م قطع

 . [3]شناسایی همکارا  بالقوه است

ناوری نی     عال برای ف قای      بازار ف رد نوجب تساااهیل و ارت توا

و نیزا   گرددها سااازنا اسااتفاده رشااده  های پتنتاسااتفاده از 

سازنا  در     شد.   یریکارگبهاثربخشی  دارش فناوراره را افزایش بخ

، رغبت زیادی به    بزرگ با ساااهم زیاد بازار    های و  شااارکت نعم

های خود رداررد، زیرا احتمال بروز اثرا  اعطای حق انتیاز فناوری

 ، بیشااترترکوچکهای رساابت به شاارکت هاشاارکتننفی در این 

های ، از دساات داد  فناوریهاشاارکتاساات. رگراری عمده این 

یاری ین، بسها است. بنابراکلیدی خود و تسلط رقبا بر این فناوری 

با چالش    از شااارکت  ناوری     های بزرگ،  های فراواری در ارتقال ف

 تمایل ترکوچکهای رو هستند. این در حالی است که شرکت  روبه

دی ندیریتی . هفت نهار  و توارمن[3]بیشااتری به این کار داررد

عنوا  ریازهای به 2335در سال  4نت و راش، توسط بسراهبردیو 

 :[27نوفق بیا  شده است] ارتقال فناوری اساسی

ریازنند توارایی تعریف الزانا  یک فناوری       ، ها شااارکت  .2

   ؛نشخص هستند
صور  گسترده به بررسی و جستجوی    باید به ،هاشرکت  .1

 ؛های نوجود در بازار بپردازردتمانی گزینه
های نوجود را بررساای و  باید تمانی گزینه ،هاشاارکت  .3

 ؛کنندنقایسه 
ارتخاب بهترین گزینه از نیا      باید توارایی    ،ها شااارکت  .4

6 Bessant and Rush 
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 ؛های نوجود را داشته باشندگزینه
شخص   ،هاشرکت  .5 باید توا  نذاکره با طرف قرارداد و ن

مانی بخش  کرد  ته    های  ت به قرارداد را داشااا نربوط 

 باشند؛
ساااازی  پیاده و باید توا  ندیریت کرد       ،ها شااارکت  .1

 ؛فناوری جدید را داشته باشند
های اساااتفاده از فناوری شروباید بهترین  ،هاشااارکت .1

 کار بگیررد.جدید را به
 های ییدارا یا و  یفکر های ییدر شاااکل دارا  توارد ین یفناور 

 یادر قالب نحالاااو   و   توارد ین یننلمون ارائه شاااود. همچن 

 یاحوزه و  یک یبرا د. دارش فناوراره عموناارائه شااو یخدنا  فن

سعه داده ن  شمار  به یضمن  دارش و غالبا شود یکاربرد خاص تو

ستف  یاو  یدحوزه جد یکدارش به  ینارتقال ا ین. بنابرادروین اده ا

خواهد  ایجاد  را  یفراوار  نشاااکال یگر،کارکرد د  یک  یاز آ  برا

 یشافزا ینو همچن ینشااکال  نوجب کاهش اثربخشاا  یند. اکر

 .[3]خواهد شد ینربوط به ارتقال فناور یهاتراکنش ینههز
 

  نوآوري -4

اهمیت فناوری و توجه به بازار آ  نورد اشاااره در بخش قبل 

سازنا       سلال قرار گرفت. انا  ست که چرا  صلی این ا ها ریازنند  ا

سخ این     ستند؟ پا ست روآوری نفهوم  در سلال جذب فناوری ه . ا

، بخش لکرد بهتر در عرصاااه رقابتدارای عم یهااغلب ساااازنا  

د که در های روآوراره هسااتنعمده نوفقیت خود را ندیو  فعالیت

ست    سیاری از نوارد نبتنی بر فناوری ا روآوری یک فرآیند  .[22]ب

صت       ست. زیرا ایجاد فر ست و فرآیند روآوری با رانعینی همراه ا ا

   است.  ینیبشیپ رقابلیغبرای روآوری 

در ننابع نختلف تعاریفی در خالاااوص روآوری نطرد شاااده 

 شود.اشاره نی آرهااست که در ادانه به 

  ،یده      یعروآوری به ا یل فرصااات  بد ید و     نی ت جد های 

 ؛[1های جدید به کاربرد عملی گسترده]رسارد  ایده

 های یعنی نعرفی فناوری جدید یا ادغام فناوری ،روآوری

و  باارزش در رابطه   نلثرنن ور ایجاد تغییری  نوجود به 

 [؛21مت ارائه شده به نشتری]یا قی
    ده تا یروآوری فرایندی سیستمی است که از تولید یک ا

 [.23]آ  تداوم دارد یسازیتجاردستیابی به نحالول و 

نسئله در روآوری، دور شد  از فرآیند روآوری    تریننهمشاید  

Lisa Gansky 
From ownership to access 

شار علم و       شد. رویکرد خطی روآوری، بر نبنای ف سته و خطی با ب

  .[24ته است]فناوری شکل گرف
 نوآوري باز -5

از  ها شااارکت روآوری باز هما  پارادایمی اسااات که در آ       

یده  یده  های ا و از نسااایر دروری و  های دروری بیروری عالوه بر ا

فاده           ناوری خود اسااات بازار در نسااایر پیشااابرد ف به  بیروری 

باز   راهبرد [.1]کنند نی یک رویکرد روظهور در   عنوا به روآوری 

 .[25]شودها و نحققا  آغاز نیسازنا  توجهجلببستر روآوری، با 

سازنا  باوجود تغییرا  رادیکال نحیطی ز گیری اها ریازنند بهره، 

ستند. ازاین  راهبرد توارند تنها به توا  تحقیق رو رمیروآوری باز ه

 .[21]دکننو توسعه داخلی خود اکتفا 

روآوری باز بر گسترش تحقیق و توسعه داخلی با اهرم رمود    

شرط  پیش ،درواقع. [25]دارش داخل و خارج سازنا  د لت دارد 

ست ک  شا   ه بنگاهکلیدی این ا ستفاده کنند ها از ظرفیت جذب تا  ا

باز    [.3]شاااود یساااازیدروردارش خارجی   پارادایم روآوری  در 

نوجود  وکارکسبهای دروری را از نسیرهای خارج از توا  ایدهنی

 [.1]سازنا  به بازار رسارد

، در حال حاضاار در پارادایم 5نطابق با گفته لیسااا گارسااکی 

بریم. در این ساار نیبه "1دسااتیابی حرکت از نالکیت به ساامت"

ها و دارش فعلی بایسااتی از نالکیت نطلق دارایی هاشاارکتدوره 

های نوجود با همکارارشااا  حرکت خود، به ساامت ترکیب دارایی

های فکری، توارمندی تولید و یا ها شااانل داراییکنند. این دارایی

 .[17]ها استسایر توارمندی

سازنا   ضوع رداررد  های رقابتی، برخی  تمایلی به بیا  این نو

که یک فناوری در داخل سازنا  و با توا  تحقیق و توسعه داخلی 

اساات. دلیل اصاالی این عدم تمایل این اساات که،   آنده بدساات

خروجی حاصاال از توسااعه در فنااای روآوری باز، خروجی   عمونا

هد بود بهتری  باز دارای سااابک   [21]خوا فاوتی    . روآوری  های نت

 است که عبارتند از:

 یها هی پا  یساااازیغنالف( فرایند خارج به داخل: اشااااره به      

شرکت از طریق   شتریا   کنندگا تأنین یساز کپارچهیدارش  و  ن

خارجی دارش دارد   نابع  باز      .دیگر ن قابتی روآوری  انروزه نزیت ر

ست که   ست که   اینبه  درواقعاغلب از این روع ا   اهشرکت نعنی ا

 تکیه کنند. شا توسعهرباید فقط به تحقیق و 

: اشااره به دساتیابی ساودنندی از    1ب( فرایند داخل به خارج

بازار فروش دارایی فکری و تکثیر     ها دهی ا واردکرد طریق  به 

7 Inside-out 
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 به نحیط بیرو  است. هادهیاارتقال  لهیوسبهفناوری 

فرایند ترکیبی   : حاصااال ترکیب هر دو8ج( فرایند نشاااتر 

خارج            به  خل  ند دا خل و فرای به دا عه و   نن وربه خارج  توسااا

این  .[23و  28نشااتر  اساات] صااور بهروآوری  سااازیتجاری

نشخص شده است. 2 شماره نوارد در شکل

 [19و  18]هاي نوآوري باز: سبک1 شكل
 

رک پیلر    راهبردبا بررسااای عناصااار اصااالی نوجود در     3فرا

 شماره  شکل رر رگرفتن رقش روآوری در آ ، چرخه و د هاشرکت 

س را ارائه  1 صلی دارد  طورکلبه. این ندل [17ت]داده ا ی دو جزء ا

 از: عبارتندکه 

 افزایش اثربخشی: ارجام کارهای درست 
  کارهادرستافزایش کارایی: ارجام 

دهی روآوری باز ارتباط زیادی با کارایی دارد و نوجب شاااتاب

شااود. در نقابل فهم این نوضااوع که بازار و  به چرخه روآوری نی

شی و ارجام کارهای     شتریا  چه ریازهایی داررد، نرتبط با اثربخ ن

 درست است.

 الف( انجام كارهاي درست
سید  ریازها     کند. بررمی هاشرکت ، کمک زیادی به صرف پر

سان  صلی ندل که نرتبط با ارجام  یکی از چالش ،این ا  کارهای ا

 ارجام رخواهد شد.  یستدربهاست،  درست

 ی: رویكرد نوآوري مبتنی بر نيازدرستبهب( انجام كارها 
حل این نشکال   نن وربه دو نسیر داخلی و خارجی در ادانه

شاااد. روآوری باز  تر اشاااارهوجود دارد که قبل آرهادر پیش روی 

 هاکتشرریازنند استفاده از رویکرد روآوری نبتنی بر ریازها است. 

گیری از رویکرد روآوری نبتنی بر ریاز، این فرصت را بدست  با بهره

های نختلف و جدید اساتفاده کنند.   حلها و راهآوررد تا از ایدهنی

 Coupled
Frank Piller 

که ارتباطا  ، نشااکال  خود را از طریق شاابهاشاارکتزناری که 

تنها به  کنند ورفع نی 27سااایگماراینجهاری همچو   گساااترده

سنده رم  شبکه ارتباطی  کنند، به دارش و شناخت   ینحدود خود ب

 یابند. ای در خالوص آ  دست نیگسترده
 

 
 [22]نوآوري باز: چرخه 2شكل 

 

 هاي نوآوري بازمزایا و چالش -6
له  عه           ازجم نا  توسااا نه و ز کاهش هزی باز  یای روآوری  نزا

نحالااول جدید، افزایش کیفیت نحالااول، ایجاد ننابع درآندی   

ه رشده توسط سازنا ،     های استفاد جدید حاصل از فروش فناوری 

های زایشاای، تسااهیم ریسااک با دیگرا ، یکپارچه   ایجاد شاارکت

جود آنده، افزایش خالقیت و وهای بکرد  و تکمیل شااایسااتگی 

های صور   با بررسی  .[11و  12]کاهش زنا  عرضه به بازار است  

های در بساااتر ادبیا ، برخی نزایا و چالش 22توساااط ییِ گرفته

 است. شده ا یب 2شماره در جدول باز وری روآ راهبرداستفاده از 
 [21]هاي نوآوري بازمزایا و چالش :1جدول 

 مزایا

ز توا  گیری ادر فرآیند تولید و بهره افتهیتوسعه ی هایفناوراستفاده سریع از   

 های روآوری داخلی سازنا خارجی در کنار فعالیت

ر همکارا  در با سااای تیعدم قطعگذاری کاهش نیزا  ریسااک و به اشااترا 

 گذاری خطرپذیراتحادها و سرنایه

شتریا       سط ن الو   و خدنا  جدید تو سطه بهافزایش نیزا  پذیرش نح  وا

 و غیره. کنندهنیتأناستفاده از ننابع دارشی نختلف همچو  نشتری، 

 کاهش هزینه روآوری

 هاچالش

  و رحوه ی نحالو   و خدنا  جدید به نحیط خارج از سازناابیراهچگورگی 

ندیریت و تحریک روآوری در خارج از سازنا )ارتخاب همکار نناسب، ارتخاب   

 ننبع دارش نناسب(

Ninesigma 
Ye 

ریاز به 

 اطالعا 

اطالعا  

 حلراه

 توسعه
جستجوی 

 فناوری جدید

 فرایند داخل به خارج لفرایند خارج به داخ

 نحالول رموره اولیه   

 فرایند نشتر 
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 تحقیق و توسعه داخلی و روآوری خارجی کرد چگورگی نتعادل 

 چگورگی ترکیب روآوری خارجی با تحقیق و توسعه داخلی

بل          قا فت در ن خال خارجی و جلوگیری از ن این چگورگی اهرم کرد  دارش 

 "در داخل تولید رشده است"نوضوع که 

بازیگرا  سااونی به  ها ریازنندشاارکت ،هابرای غلبه بر چالش

سطه  رام سائل نرتبط با روآوری     هاوا ستند که بتوارند ن  ا سازن ه

ها در واسااطه نیا کنند.را از طریق نحیط بیروری جسااتجو و حل 

 .شودین یادانه بررس
 

 هاواسطه -7
 ندهکننیو تأن ینتقاضاا ا یارتباط ن یرقراربا توجه به لزوم ب

. [14]اساات هاواسااطه وجود به ازیر [،13]باز یدر روآورفناوری 

سطه "ای از بازیگرا  که نجموعه وظایف  ،شورد رانیده نی "21هاوا

بازیگرا  تحت      دهند. رقش نتنوعی را ارجام نی  های نتفاو  این 

ناوین طرف ساااوم  تل و روساااجر)     23ع عا  نن طال (، 1238در ن

در  21(، پل زرنده2335)25توسط استنکیویچ   24واسطه های شرکت 

در نطالعا  هارگدو   21کارگزار(، 2335بساانت و راش) نطالعا 

طه  (، 2331) 28و ساااااتو  عا   های واسااا عا      23اطال طال در ن

( 2331)11توسط لین  12ساختاری ابرهای ( و سازنا  1777)17پوپ

ست   شده ا سطه . عناوین دیگری ریز نارند [15]بیا   ای ارتقال هوا

های ( و سازنا 1773)14در نطالعا  کلرکس و لیوویس 13فناوری

را نورد  هاواسااطه های ( رقش1777)11در نطالعا  کش 15نرزی

 واسااطههایی که رقش سااازنا  [.15 و 4بحث قرار داده اساات]

کنند، عناوین نختلفی در ادبیا  داررد؛ از دیگر     روآوری را ایفا نی 

 اشاره رمود. 11رگزار و یا نرزگشاتوا  به کانی آرهاعناوین 

عنوا  هستند که به  یافراد ایها و سازنا   ،یروآوری هاواسطه 

، رفرند چ ایدو  ا ین یروآور ندینختلف فرآ یهاکارگزار در بخش 

 یها رقش ای نختلف و  یها تی . فعال پردازرد ینگری واساااطه به  

 یو دولت یخالاوصا   یهانشاتمل بر ساازنا    ،هاواساطه گوراگو  

 Intermediaries 
 Third parties 
 Intermediary firms 
 Stankiewicz 
 Bridger 
 Broker 
 Hargadon and Sutton 
 Information intermediaries 
 Popp 
 Superstructure organizations 

دفاتر ارتباط صااانعت و     ،یااعم از نلساااساااا  ننطقه   ینختلف

 یوکارهاکسب ،ینشاورا  روآور ،یعلم و فناور یهاپژوهش، پار 

هدف [. 14]شااودین یروآور یهاواسااطهو  ا یبندارش یخدنات

از ب یروآور میپارادا رشیپذ ندیفرآ لیباز، تسه  یروآور یهاواسطه 

  .[11]است

های حلج ساااازنا ، سااابب ارائه راهیابی روآوری از خارننبع

نا این روع از ننبع  نتنوعی نی جب بروز برخی    شاااود؛ ا یابی نو

نشاااکال  نارند: رحوه ارتخاب، رحوه برقراری ارتباط، رحوه یافتن  

نن ور های نتنوع خواهد شاااد. به    حل حل از نیا  راه  بهترین راه

س  آفرینا  جدید باپاسخگویی به این ریازها، رقش  های هطعنوا  وا

نن ور رفع این های اخیر در سااراساار جها ، به روآوری در سااال

 [. 37ارد]ها توسعه یافتهچالش

های واسااطهها به کمک و خدنا  در دو زنا  سااازنا  عمونا

روی  18به روآوری باز بیروری هاشرکتروآوری ریاز داررد. زناری که 

صاااور  خود را بهکنند تا فناوری تالش نیها آوررد، شااارکتنی

به روآوری باز  شارکت زناری که  ،. دومکنند ساازی خارجی تجاری

آورد، شااارکت قادر به حل یک نسااائله خاص نی روی 13دروری

ریسااات، زیرا ننابع و یا تجربیا  داخلی شااارکت کافی ربوده و        

نین . در چاساااتریازنند اساااتفاده از ننابع و تجربیا  خارجی        

 کارگزار سازنا  واسطه وعنوا  یک بهنواقعی، یک واسطه فناوری 

ای خاص نیا  دو یا چند شااریک، نعرفی فرآیند روآوری در حوزه

 .[3]شودنی
دارای روعی  واساااطههای پیشاااینه ر ری در نورد ساااازنا 

 گیریشاااکلهنوز در حال  37پراکندگی اسااات و به عقیده هاولز
باره     ،روازایناساااات.  عاریف نورد توافقی در ها ت ردارد.   آر وجود 

ن   توا  نی هاولز را از این سااااز جانع       ا تعریف  عاریف  ها ت ها تن
 :[15]برشمرد

یک عانل یا واسااط در هر  عنوا بهیک سااازنا  یا بدره که "
یا چند طرف، عمل نی      جنبه  کند.   ای از فرایند روآوری، نیا  دو 

کمک به فراهم    :گرها عبارتند از   واساااطه های این  برخی فعالیت  

 Lynn 
 Technology Transfer Intermediaries 
 Klerkx and Leeuwis 
 Boundary organizations 
 Cash 

Boundary spanner 
 Outbound Open Innovation 
 Inbound open innovation
 Howells 
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  وارتقالرقلبالقوه، وساااطت برای  آورد  اطالعا  درباره همکارا 
ها و  گری بین ساااازنا  بین دو یا چند طرف، ارجام کار واساااطه      

هایی که با یکدیگر همکاری داررد و کمک به یافتن آگاهی،            بدره  
 "ها.نالی و پشتیباری برای رتایج روآوراره همکاری تأنین

سازنا       ستقیم این  شتر به رقش ن ها هاولز در تعریف خود بی
 .[4]دارد اشارهاختار روآوری در س

عنو از   کیعنوا  است که به  یسازنار  ،یروآور واسطه نفهوم 
.  کندین تیفعال یحوزه و بخش صنعت  کیدر  نا یآفرشبکه رقش 

رداررد  یدخالت یروآور یسازادهیو پ جادیر اد ها عموناسازنا  نیا
 ،یروآور یتوارمند شااد  در راسااتا یها را براسااازنا  ریسااا یول

 .[11]کنندین یباریپشت
سازنا  در  سطه های تعریف دیگر  سالو    وا ستوار  و های  32را ا
 :[18]ارددادهارائه 
هایی را ایجاد کنند تا توارند فنااا و فرصااتبازیگراری که نی"

ناخته  ش  کنندهنالرف توسعه دهنده یا   عنوا بهدیگر بازیگراری که 
ر را خلق و یا شااورد، نحالااو   فرهنگی یا فنی در حال ظهونی

 "استفاده کنند.
روآوری نتفاو  اساات؛ انا های واسااطهیل اصاالی پیدایش د 

، پاسخگویی به ریاز برقراری ارتباط  اهآردلیل اصلی به وجود آند   
 .[4]نختلف ر ام روآوری و بازار است  ینا آفررقشنیا  

مایز نیا  ساااازنا      نهم روآوری،  واساااطه های  ترین وجه ت
ها واسطه های این ای از رقشست. رموره آرهاهای قشها و رفعالیت

های ، نشااتمل بر نراکز حمایت از روآوری و سااازنا  درگذشااته
ر نشااتمل ب آرهاهای فعلی پشااتیبا  شاابکه روآوری بوده و رموره

باط پژوهش و دارشاااگاه    های نشااااوره  شااارکت  ای و نراکز ارت
 [.15]است

رآیند روآوری دارد. بسزایی بر روی ف  تأثیرروآوری، های واسطه 
انلمون رننابع نلمون و  هاکند تا سااازنا کمک نیها واسااطه
های واسطه همچنین  .آورردست  دب رابرای ایجاد روآوری یاز نوردر

کاهش         ند روآوری را  حل نختلف فرآی یت نرا عدم قطع روآوری، 
رابطه بلندند  نیا        به روآوری های  واساااطه . انروزه، دهد نی

عنوا  یک های روآوری بهواسطه  [.4]کندمرکز نینشتریا  خود ت 
یک عانل و یا کارگزار  صور  بهشود که  سازنا  یا فرد نعرفی نی 

 .[13پردازد]های نختلف فرآیند روآوری به فعالیت نیدر بخش
روآوری پلی برای پر کرد  فاصااله نیا  ننابع و های واسااطه

سازنا   ستفاده از نعرفی، برقرا دارش  سهیل  ها، با ا ری ارتباط و ت
های نتنوع اساات تعانال  و روابط نیا  اعنااای خارجی از بخش

شده    الل  ست   اردکه به یکدیگر نت ی بتوارند با سخت بهو نمکن ا
توارند هزینه و زنا  ها نیواسطه. [32]یکدیگر ارتباط برقرار کنند

 Stewart and Hysalo 

الول و فناوری  ساب    روآوری در نح سرعت اکت ها را کاهش داده و 
رو، احتمال   ینازاری از دارش و فناوری را افزایش دهند.   کارگی و به 

الول به بازار افزایش خواهد یافت  ترین وظایف نهم [.31]ارائه نح
 ، عمونایروآورروآوری در راسااتای تسااهیل فرآیند  های واسااطه

شانل بررسی، گردآوری و برقراری ارتباط نیا  اطالعا ، برقراری   
های  تساااهیل گام   ، حمایت و  ریکارگزا آفرینا ،  رابطه نیا  رقش  
، اعتباربخشااای و  ها شااارکت و نیا    ها شااارکت فرآیند روآوری  

های روآوری در واسطه گیریشکلفرآیند  .[15سازی است]  تجاری
. با [33و  31، 15]طول زنا  در نقا   نتعددی بیا  شده است  

و  آرهادرخالاوص تاریخچه   3شاماره  بررسای این نقا  ، شاکل   
سال ر ارقالبی که د الوص اخیر  چند  ستفاده از   در خ سطه ا ها وا

 ترسیم شده است.  شده،
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [32ها]واسطهانقالب  :3 شكل

صادي براي نوآوري    -8  سازگار نمودن و تنظيمات اقت

  باز
ساختار بازار و    سیار  یهاسم ینکارتحقیقا  درخالوص   بازار ب

و عرضه  ارد  است. یک نفهوم ساده از بازار، ارطباق نیا  تقاضا     
اساات که تنها  هیسااوکیاساات. رگاه کالساایک به بازار، یک بازار 

یم و نستق  صور  به هارآو فروش نحالو     تولیدکنندهنربوط به 
ست. در این دیدگاه، تعانال  نیا  دو یا چند عانل     ستقیم ا غیرن

های روآوری دیده رشااده اساات. بدین نن ور،  نوجود در شاابکه
ربوده و ریاز است تا حداقل دو سوی  نناسب   سویه یکنفهوم بازار 

شود      ضا( برای تعانال  نوفق درر رگرفته  ضه و تقا  [.31]بازار)عر
بر این اسااان، تئوری بازار دوسااویه، اهمیت فراواری در ادبیا  و  

و  ebayاینتررتی همچو   وکارهایکسب همچنین در رشد سریع   
google [33دارد]ز تقاضااا را او عرضااه  ،. چرخه ننطقی اقتالاااد

های آرالین به یکدیگر نتالااال     طریق تعانل در فناااای پلتفرم   
نشااخص شااده    4 شااماره شااکل «الف»کند، که در بخش نی

 «ب»نستقیم و نشابه بخش    صور  بهو یا این ارتباط  [34است] 

 ندیریت روآوری

 رفوذ و ارتقال فناوری

2177 
 زنا  )نیالدی(

 سیستم و شبکه
 ارائه دهنده دارش

 هاخدنا  واسطه

د لی بین 
 تولیدکنندگا 

2877 2377 
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 [.35]گیردصور  نی
 

 

 

 

 
 

 

 

 [77غيرمتمركز] «ب»متمركز و بخش  «الف»بخش : 4شكل 

 هاانواع واسطه -9
سطه  سازنا    وا شکال نتفاوتی داررد. نواردی از قبیل  های ها ا

ناوری، ارجمن   قا  و ف پار     تحقی جاری و صااانعتی،  های  های ت

 حساااببهها علمی، نشاااورا  روآوری و ر ایر آ  از ارواع واسااطه

های صااانعتی رقش نهمی را در ارتشاااار دارش و آیند. ارجمننی

شرکت های جدید در فناوری نو، نی  هاینیا   توارند ایفا کنند.  ع

نا    ناوری)    سااااز قا  و ف ( ریز رقش نهمی در RTOsهای تحقی

 .[38]ارتقاء، ارتشار و استفاده از دارش نوجود و جدید داررد

آفرینا  ، رقشارائه شد های روآوریواسطه ی که ازریفادر تع

 د از: تننتعددی وجود داررد که عبار

 ؛کارگزارا  دارش 
   ؛31پلسازردگا 

  ؛33رهبرا 

 ؛34زشکنا نر 

 ؛35 های اطالعا واسطه 

 ؛31روآورینجازی های واسطه 

 [.33]38اینوسنتیونوسسه  نارند 31سپاری ابتکارهاجمع 
وجود دارد این ها واسااطهتفاو  نهمی که نیا  ارواع نختلف 

سازنا       نی از این  ست که بع شتن رقش    ها، هدف اولیها شا  دا

های از شابکه نارند نراکز حمایت از روآوری که  ؛ای اسات واساطه 

ها  کنند. انا برخی دیگر از این ساااازنا     روآوری پشاااتیباری نی 

سطه های فعالیت شیه    عنوا بهرا گری وا الول حا فعالیت  33اینح

های نشاوره و دفاتر ارتباط صنعت  نثل شرکت ،کنندخود ارائه نی

هاولز در نطالعه خود به بررساای ارواع رهادهای  [.14]و دارشااگاه 

32 Bridgers      
33 Animateurs 
34 Boundary spanners؛ 
35 Infomediaries 
36 Innomediaries 
37 Crow-sourcing initiatives 
38  Innocentive 

 .ذکر شده است 1 شماره که در جدول خته استای پرداواسطه
 

 [4]واسطه: انواع نهادهاي 2 جدول

 تعریف/نقش عنوان

های واسطه

 47سازناری
سی  سطه  هایسازنا   رقش برر  فناوری ارتقال از در حمایت وا

 کوچک هایشرکت به

 عانل سوم
  ها ودیگر سازنا   یهایریگمیتالم  در که هاییسازنا   یا افراد

 کنند.خله نیندا افراد

 واسطه
 یک در سیستم   خارج از جدید هایرفوذ ایده گرتسهیل  عوانل

  اجتماعی سیستم

 هاواسطه

 واسطههای بنگاه

 فناوری برداریبهره در را هاواسطه رقش بررسی

 پژوهشی هایسیاست تدوین در گراتینأنور هایسازنا  رقش

جاد  در ها واساااطه  رقش   و لمع های شااابکه  در تغییرا  ای

 نحلی هایهمکاری

نلسسا  

جهت نشاوره 

 روابط برقراری

 وریروآ فرایند در پل سازردگا  عنوا به نستقل نشاورا  رقش

های شرکت

 واسطه
 کاربر فردی ریازهای به بازار در نوجود هایحلراه ارطباق

 هاواسطه
 ارتقال عوانل عنوا به که خالااوصاای  و دولتی هایسااازنا 

 کنندنی عمل کاربرا  و ا نیزب بین فناوری

گرهای واسطه

 42سازیتجاری
سعه  دربال به هایی کهبنگاه  رایجدید ب کاربردی هایبررانه تو

 هستند آرها اولیه توسعه زنینه از خارج در جدید هایفناوری

های سازنا 

یکپارچه کننده 

 یا فراساختاری

سهیل  به کمک برای هاییسازنا   و هاشرکت    هماهنگی و ت

 زیردست هایشرکت به اطالعا  یا جر

های واسطه

 دارشی

  به طرق نوجود هایفناوری  ترکیب  با  روآوری به  که  عوانلی

 کنندجدید کمک نی

های سازنا 

 41سطح نیاری

گرهای واسطه

 روآوری

 اقتالادی و اجتماعی اهداف سویبه گیری علمکمک به جهت

  ا عنوبه خدناتی هایشااارکت از خاصااای ارواع فعال  رقش

 روآوری هایسیستم در هاواسطه

های واسطه

 فناوری

 هایشبکه  در اطالعا  و دارش هایشکاف  پرکننده بازیگرا 

 صنعتی

رهادهای 

 ایننطقه

ا ای بها در یک شاابکه ننطقهکننده ضااعف تعانال  بنگاهرفع

 آرهاایجاد پیورد نیا  

های سازنا 

 نرزی

شتر   تولید و یورفنا ارتقال در نرزی هایسازنا   رقش  از ن

 فناوری

های سازنا 

 نرزی

های واسطه

 دارشی

 فناوری ارتقال در نرزی هایسازنا  رقش

 از گیررده نقدار ارزش دریافتی که هاییسااازنا  و هاشاارکت

 کننددارش را تسهیل نی رانشهود ارزش

.  روآوری ترویج برای خاص طوربه نشاااوره هایشاارکت رقشخدنا  نشاوره 

39 By- Product 
 Organization Intermediaries 
 Bricoleurs 
 Intermediary Level Bodies 

 پلتفرم عرضه/تقاضا    عرضه/تقاضا

  نعانله نعانله

 ه/تقاضاعرض عرضه/تقاضا

 پلتفرم

تعانل 

 نستقیم

 نعانله نعانله

 (الف)

 )ب(
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  هایسازنا   و نشاوره  هایشرکت  ازجمله بازیگرا  ارواع شانل  روآوری

 واسطه

گری واسطه

 فناوری

سطه  ست  فناوری جایی گریوا  طوربه سازنا   یک آ  در که ا

 و دیگر هایبخش در نوجود هایحلراه بین ارتباط با نعمول

 کند.های دیگر نحالول جدید ایجاد نیفناوری یا

 هاشرکتارائه دارش و خدنا  تکمیلی به  زری روآوریپل

گری واسطه

 دارشی

طه  یا             واسااا باره روآوری را ن عا  در له اطال باد که ن هایی 

 کنندتسهیل نی هاشرکت
 

 شکلدر که فرآیند روآوری ها را براسان واسطه 43لرو پی داینر

 .اردبندی کردهدستهنشخص شده است،  5شماره 

 [32]یند نوآوريبراساس فرآها بندي واسطهدسته: 5شكل 

 

، رقش ریز "همکارا  علمی"و همکارا  دریافتند که  44پیتاوی

.  [38]کنندنسااتقل ایفا نی واسااطهعنوا  یک شاابکه نهمی به

عنوا  روع که به "41های قطبیشرکت" نعتقدرد 45داراراج و پارخه

سازنا   شناخته نی   دیگری از  سطه  رقش نهمی در  ،شورد های وا

 . [42]ی دارردهای روآوررهبری شبکه
روآوری که فعالیت    های  واساااطه کند که   بیا  نی  41هرتگ د 

صلی   ست،     48عنوا  کارگزاردر ایفای رقش به آرهاا شده ا نتمرکز 

شود. آ  دسته از   شناخته نی  43های روآوریکنندهعنوا  تسهیل به

طه  که رقش اصااالی  های  واسااا ها روآوری  یب   آر به ترغ ، نربوط 

دهنده روآوری به ایجادکننده و توسااعه ها و افراد بوده و سااازنا  

Diener and Piller 
Pittaway 
Dhanaraj and Parkhe 
HUB Firms 
Den Hertog 

یت دارد    عال نابع روآوری   ف با عنوا  ن قال    57،  یا ارت نده و  های   ده

و همکارا ، نیا  دو    52لنته . و [41]شاااودروآوری شاااناخته نی  

  یهاواسطه عنوا  ارد. دسته اول به تمایز قائل شده ها واسطه گروه 

وظیفه  و یا  اسااتننبع روآوری  عنوا ، بهشاادهساانتی شااناخته  

 یهاواسااطه. دسااته دوم که رساال جدید  دارد راارتقال روآوری 

یک سیستم نستقل ایفای رقش  عنوا بهآید، نی حساببهروآوری 

 .[44تسهیل روآوری است] آرهاو هدف  کرده

 هاكاركردها و وظایف واسطه -12
سترده  سطه رقش  یتاکنو  بر رو یانطالعا  گ  یروآورهای وا

همکار،  ییبه چهار رقش شااناسااا اصااور  گرفته اساات که عمون

Broker role 
Facilitators of innovation 
Sources of innovation 
Van Lente 

واسطه ها

رینبتنی بر عوانل ارسا

برقراری ارتباط و تعانل-
تجار  دارش ضمنی و صریح-

بین و درو  )نحتوای خاص از تبادل دارش -1نحیط نجازی و واقعی، -2: با ویژگی های-
(خالوصی و عمونی)روع تأسیس -3، (صنعتی

کارگزار نجازی دارش

کارگزار روآوری

...و 

نبتنی بر عوانل 
ررم افزاری

بررسی، جمع آوری، ایجاد داده های سمعی و بالری-
تجار  دارش صریح -

سیستم ندیریت نحتوا

ررم افزار اجتماعی

...و 



 
 ناصر آزاد و هادي حسیني
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ره اشاره  نذاک یباریو پشت  کنندهنیارتخاب تأن ،یفناور یبندبسته 

 . [41و  45، 47]دارد

 ینعرف ییهاعنوا  سااازنا را به هاواسااطه ،هاپژوهش یبرخ

ده شتمرکز ن یارتقال فناور ندیفرآ یبر رو کارکردشا  که کندین

و  یدولت یهارا ساازنا   هاواساطه ، برخی دیگر[. 48و  41]اسات 

 یحل نناسااب برابه راه یابیکند که دسااتین ینعرف یخالااوصاا

 نحققا  برخی .[13]کندین لیها را تساه نساائل خاص ساازنا   

های روآوری در ارائه کارکرد نناسااب واسااطه  عنوا بهرا  ینوارد

 [:53و  52، 57]از عبارتند ارد. این نواردخدنا ، بیا  کرده

 ها؛SMEو نشهود بود  در دسترن بود   .2

 ؛هاSMEداری انارت .1

شی و اطالعا  نرتبط با       .3 دسترسی به ننابع نناسب دار

 فرآیند روآوری؛

 ؛واسطههای نعتبر بود  ننابع سازنا  .4

 ؛هاSMEپاسخگویی سریع به درخواست  .5

های  یاز برای رفع ضاااعف نوردردارا بود  ننابع نکمل    .1

SMEها. 

هایی که از سااتمهای روآوری و ساایساااختار کارکردی شاابکه

کند،  افزار حمایت نیافزار و سااازنا افزار، ررمسااخت نلثرترکیب 

 ها دربرگیررده: حاکی از چندین شکاف است. این شکاف

  شناختی: رقش شکاف سا    آفرینا  از های  س های با زنینه نل

شناختی زیادی با یکدیگر داررد و این نوضوع      صله  نختلف، فا

و یا  [12]ی دچار نشااکل شااودنوجب شااده تا فرآیند یادگیر

ها نوجب بروز های ارزشی نختلف سازنا ها و سیستمشاخص

 [؛51و  52]شودنشکل در برقراری ارتباط نی
  آفرینا  از همکارا  بالقوه خود و های اطالعاتی: رقششاااکاف

 [53]شناخت راقالی داررد آرهاهای پیشنهادی ارزش
   کاف ندیریتی: رقش  شااا به    های  قادر  نا   اکتسااااب و  آفری

 .[27]سازی صحیح دارش و فناوری جدید ریستندپیاده
         شاکاف سایساتم: که بیارگر عدم تناساب روآوری با سایساتم

 و نوردر ر است. این شکاف، راشی از نیزا  وابستگی به نسیر     

 .[54و  27ت]اس 51قفل شوردگی سیستم

شکاف  نن وربه ست ر ام نلی    کاهش این  شک ها که ننجر به 

افزار، نیا  سخت یو همچنین ترکیب نناسب[ 55]دشونیروآوری 

ا هواساطه افزار، ریاز اسات تا توجه بیشاتری به   افزار و ساازنا  ررم

 System Lock-in 
Nooteboom 
Braun 

به   شاااوود  المللی، نلی،  های بین عنوا  اجزای نختلف ر ام که 

 . [51و  51، 57، 44] آیندنی حساببه ای و بخشی روآوریننطقه

گذاری دولتی نایههای سیستمی از حمایت و سر   واسطه اغلب، 

 عنوا بهاین نوضااوع  و [53و  58، 44]بساایار کمی برخورداررد

شکست سیستم است که ریازنند نداخله بخش دولتی       در  یعانل

سان، رقش دولت  است  کننده سیستم    هماهنگ عنوا به. بر این ا

 .[12]بسیار نشهود است

کننده ساختار رقش دولت را در این خالوص تسهیل 53روتبوم 

کند که بیا  نی 54براو  .[11]داردها و شاابکه روآوری نیخوشااه

ست   تمرکز دولت در حوزه  ها و ، کاهش هزینه همکاریگذاریسیا

 [.13]ایجاد فنای تعانال  است
های ندیریتی باعث     فقدا  قابلیت    ،ارتقال فناوری   هن یزن در

شااود و اینجاساات که  عدم نوفقیت رساابی در ارتقال فناوری نی

ست    الو به ؛به کمک فرایند ارتقال فناوری بیایدباید  سیا در  صخ

های روآوراره و جبرا  های تشااویق برای توسااعه توارمندی زنینه

 ،هاییها. یکی از ابزارها در چنین ساایاساات کمبود این توارمندی

هایی واسطه، توصیه و کمک عنوا بهکه است های نشاوره سازنا 

ئه نی  تا    را ارا هد  قدا   ینلثر طوربه د ندی  ف ها را جبرا   توارم

شااود و نی بردهامر 55های فناوریها واسااطهسااازد. این سااازنا  

شگاه، نراکز فناوری  هایی از قبیل دپارتما سازنا   های ارتباط دار

های فرانلی نارند ارجمن    های روآوری و شااابکه  ای، آژارسننطقه 

. شااودرا شااانل نی 51اروپایی فناوری، روآوری و اطالعا  صاانعت

 یزرلپها در فرایند ارتقال فناوری هرقش واسط یطورکلبهراین بناب

های شاااود که هما  جبرا  رمود  فقدا  قابلیت   درر رگرفته نی 

 [.4]است فناوری ندیریتی در فرایند ارتقال

یت روآوری در          ندیر با حوزه  عا ، نرتبط  طال گروه دوم از ن

دارد.  ()سیاست  سطح بنگاه است که وابستگی رزدیکی با گروه اول   

ضوعا    ،با این وجود س نو ست.   ینوردبرر در این حوزه نتفاو  ا

 عنوا به ها  در ادبیا  ندیریت روآوری تمرکز اصااالی بر واساااطه     

بر این در رتیجه در دسااته دوم . آرهاسااتسااازنا  و روع فعالیت 

سااازنا ، فرایند ارتقال و  عنوا بهها واسااطهنوضااوع که چگوره 

شار فناوری را بین افرا  سازنا  ارت سهیل نی   د،  صنایع ت د،  کننها و 

ای هدارد که واسااطه دیتأکتمرکز دارد. این نطالعا  بر این رکته 

رال     کا ها رقش  فا رمی    روآوری تن باطی را ای ند های ارت که در   ،ک بل

 [.4]است نلثرها و دارش ریز ارتقال ایده

  Technology brokers 
 European Technology, Innovation and Industry      

Information Institute, TII 
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به     ی ازگروه دیگر عا   هادهای    بررساااینطال در  واساااطه ر

ارد. در این راستا، ادبیا  ر ام روآوری ها پرداختههها و گروسیستم

جزئی از سیستم به رسمیت شناخته        عنوا بهرا  واسطه رهادهای 

سطه   ست. از وا ست.   های نرزی ریز یاد سازنا   عنوا بهها ا شده ا

های نرزی از وجود نسائل نشتر  نیا  علم و   سازنا  خاستگاه  

شی نی     ست را شتر      سیا سائل ن سائل نرزی شود. این ن  51که ن

شااود، در نرز دو حوزه علم و ساایاساات وجود دارد و   نیرانیده 

های  اساااتفاده  آرها بازیگرا  هر حوزه به نقاصاااد نعین خود از     

سائل هویت خود را حفظ نی نتفاوتی نی  کند. یککند ولی این ن

سائل نرزی پتنت  که در حوزه علم به هدف بهره  ست هانثال از ن

در  کهیدرحال ؛شااودجه علمی اسااتفاده نیتجاری و یا ارتقاء در

د. جویوری تحقیقا  از آ  بهره نیگیری بهرهسیاست برای اردازه  

شااود که در های نرزی که به رهادهایی گفته نیسااازنا  ،روازاین

ست واقع نی      سیا ست       شکاف نیا  علم و  سیا شود و بین علم و 

رداری نی   بازیگرا  در هر طرف ر      نیا نل نیا   عا با طرف  کند، ت ا 

  . [13]کندنرز تسهیل نی یسوآ 

قاد کلرکس و لیوویس    مده  های کارکرد  58به اعت برای  ایع

 :[14که شانل]وجود دارد  53های روآوریواسطه

ریازهای روآوری و  بندیصااور : 17تقاضااا بندیصااور  .2

 تأنیننعادل کرد  تقاضاااها در نعنای دارش، فناوری، 

 نالی و سیاست؛
کل   .1 که   دهیشااا ی  12شاااب یا        : تساااه طا  ن با ل ارت

 گری، فیلترینگ و واساااطهگذاریهدفبازیگرا )پایش، 

 بین همکارا  احتمالی(؛
ند روآوری      .3 یت فرای یادگیری  11ندیر : بهبود تن یم و 

ای با چند بازیگر که شانل تسهیل در یادگیری و   شبکه 

 همکاری در فرایند روآوری است.
ه برشمرد  واسطه های سازنا   رقش برای 5همچنین جارسو   

 :[57است]

 فعالیت نترتب است: سهکه بر  13نیارجیگری/ واسطه .2
 گیرییاد در بهبود هایی براینکاریساام تناامین 

 ؛همکاری برای تسهیل

  Boundary Object 
Klerkx and Leeuwis 
  Innovation Intermediaries 
  Demand Articulation 
  Network Formation 
  Innovation Process Management 

 لت در    ارالااااف و برقراری فا   عدا هت    اختال ج

 ؛علم و فناوریهای زیرساخت برداری ازبهره
   دررتیجهو  همکاری در کمتر برقراری اصااطکا 

 در داخل شبکه. ی نبادلههاهزینه کاهش بالقوه

 : شانل دو فعالیت:14نالی ننابع کنندهتأنینپشتیبا /  .1
 های فناوری شرکت  برای ویژهبه نالی، ننابع تأنین

و  روآورانا بسااایار    سااارنایه   ترکوچک با ساااهم  

 ها؛آزنایشگاه
 توسااعه فناوری هایبررانه به بودجه توزیع تمرکز 

 ارزشمند.
فعالیت   چهار ل : شاااان 15گر/ نشاااروعیت بخش پا یش  .3

 عمده:
 فناوری؛ ترکوچکبازیگرا   نشروعیت بخشی به 
 های فناورارهپیشاارفت فراهم کرد  دسااترساای به 

 ؛تربزرگهای نوجود برای شرکت
  پذیر؛انکا  هایفناوری توسعهتمرکز بر روی 
 نبادله هایکم کرد  هزینه  

 فعالیت: سه: نشتمل بر 11فناوری کارگزار .4
 و فناوری؛دارش های ارتقال فراهم آورد  نکاریسم 
 تسهیل شبکه فناوری؛ 
     یافتن نا   باشااات  اطمی نابع دارش فنی و   از ار ن

 ای.ننطقه علم و فناوریهای تخالص در زیرساخت

 : شانل دو فعالیت:11ننابع/ ندیریت کنندهفراهم  .5
       ندیریت همکاری برای نابع  فراهم کرد  الگو و ن

برای   ویژه بااههااای کوچااک و بزرگ   شااارکاات

کت  که  ه شااار به     ایی  با دیگرا  را تجر کاری  هم

 ؛اردرکرده

      یت توزیع روآوری ندیر له       برقراری  نداخ بدو  

 نستقیم دولت.

در همکاری فناوراره  واسطه الیاسی در نطالعه رقش رهادهای   

قش رسااه و روآوراره، با رویکرد تحقیق و توسااعه و ارتقال فناوری، 

گری و لساااازی و تساااهی  تن یم نحیط رهادی همکاری، قابلیت    

  Mediator/ Arbitrator 
  Sponsor/Fund Provider 
  Filter/ Legitimator 
  Technology Broker 
  Resource/ Management Provider 
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شناسایی کرده است.     گرهاواسطه های ابعاد رقش عنوا بهاشاعه را  

ها قابل نشاااهده رقش این یهانللفهابعاد و  3شااماره  در جدول

  است
 [4در مطالعه الياسی] واسطهكردهاي نهادهاي : انواع كار3جدول 
 هامؤلفه شاخص متغير

رااااقااااش  

رااهااادهااای 

 واسطه

یط             ح ن یم  ن  ت

 رهادی همکاری

نده  پایش  یت    آی ناوری و اولو گاری ف ندی ر  ب

 های همکاریحوزه

های تشاااویقی نالی و   تن یم سااایاسااات  

 در تعانل با رهادهای با دستی یرنالیغ

تن یم بستر قوارین نالکیت فکری در تعانل 

 های با دستیبا سازنا 

ره در           توارمندسازی ناورا ندسااااازی ف یت از توارم ما ح

گاه  یت   ها)آنوزش، نشااااوره فنی و ح  بن ما

 نالی(

مناادی          ر توا قویاات  تی      ت ی یر هااای نااد

 ها()ندیرا ، کارکنا ، سیستمهابنگاه

گری و   تساااهیاال  

 اشاعه

ساری توارمندی اطالع ا هها و ریازهای بنگاهر

 گری فناوری(به یکدیگر)واسطه

گذاری سااازی، ارتقال و به اشااترا  تجاری

 هادستاوردهای دارشی بنگاه

ری و گیگری در شااکلنشاااوره و تسااهیل 

 هاسازی همکاری بین بنگاهجاری

هاولز کارکردهای کلی واساااطه      هایی   ها و فعالیت   همچنین 

الور  ست  را آرهابرای  نت آنده  5 شماره  که در جدول ارائه کرده ا

 .است
 [25از منظر هاولز] واسطهي اد نهاده: كاركر4 دولج

 فعاليت نوع

 رگاری و تشخیصآینده

 یبینی فناوررگاری و پیشآینده -
 هاپیکربندی ریازها و فرصت -

 رگاریآینده -
 بینیپیش -
 رگاشت فناوریره -

 پایش و پردازش اطالعا 

 پایش و هوشمندی فناوری -
 نرزبندی و پا یش -

 پایش اطالعا  و هوشمندی فناوری -
 سازیکارکردهای ارتخاب و شفاف -

 پردازش، تولید و ترکیب دارش

 ترکیب -
 تولید و بازترکیب -

یب دارش د     - به ترک مک  ند    ک یا چ و 

 طرف
قا  دروری و دارش فنی      - جاد تحقی ای

دروری برای ترکیااب بااا دارش طرف 

 همکار

 گریباری و واسطهدروازه

 گریآشناسازی و واسطه -
 های قراردادینشاوره -

 نذاکره و نعانله -
 رهایی کرد  قرارداد -

 آنوزش -گذاریصحه -آزنایش

 آزنایش، تشخیص، تحلیل و تخمین -
 آزنایشیسازی و تسهیال  رموره -
 نقیان -
 گذاریصحه -
 آنوزش -

 

 های رسمی و استارداردهانجوز

 

الا  و فراهم     کمک به گذاررد  - شخ ن

 های استارداردآوررده نشاوره

 فعاليت نوع

گذارد  استارداردهای رسمی  کمک به  -

 گذاریو صحه
به    - رد  کمک  های       گذار ردارد تا اسااا

 بالفعل و بالقوه

 و نشروعیت بخشی گذاریقارو 

 گذاریقارو  -
 دروری ریگذاقارو  -
یت بخشااای    گذاری قارو   - و نشاااروع

 غیررسمی

 

 حمایت از رتایج: نالکیت فکری

 نالکیت فکری -
 ندیریت نالکیت فکری -

 هاحمایت از رتایج همکاری -
 های حقوق نالکیت فکرینشاوره -

 سازی: استخراج خروجیتجاری

 ریزیبازاریابی، پشتیباری و بررانه -
 های فروش و توزیعشبکه -
با       - یه  نا نالی و   تأنین لقوه، یافتن سااار

 آ  هاپیشنهادنالی و  تأنین دهیسازنا 

 وکارکسبریزی تحقیقا  بازار و بررانه -
ری      - یبااا ت ینااد    و فروش  در پشااا   فرا

 سازیتجاری
 سرنایه اولیه -
 سرنایه خطرپذیر -
 دولتی اولیه هاپیشنهاد -

  فناوری ارزیابی و ارزشیابی

تلف در رگاه سااایساااتمی به روآوری، همکاری بین ارواع نخ    

ود. ش عانل کلیدی در نوفقیت روآوری دیده نی عنوا بهبازیگرا ، 

های نتعددی که نارع این همکاری اثربخش به جهت وجود شکاف

ست   ، ادبیا  [14]دوش نی به ریاز  دائماشعلم و روآوری  گذاریسیا

و  زریپل های واساااطه برای برعهده گرفتن رقش    برای ساااازنا  

 کند.گری اشاره نیواسطه

ر ام  بومزیست  دهیشکل ای در وه بر این، رهادهای واسطه عال

نعمو ش  واسااطهگیری رهادهای . شااکلاساات گذار تأثیرروآوری 

براسان یک بستر سیاستی نشخص و فرصت یا ریازهای نوجود        

های  تحلیل  که یهنگان رموره   عنوا به در بخش روآوری اسااات. 

  دیأکتروآوری  بر لزوم افزایش تعانال  در سیستم   گذاریسیاست  

ها و ساختارهایی برای تقویت این تعانال  شکل   کند، سازنا  نی

ها    نی هادهای    صاااور به گیرد. این سااااختار ند    واساااطه ر نار

 .است آرهاهای کارگزار روآوری، شوراهای تحقیقا  و ر ایر شرکت

رقش این ابزارهای سیستمی به دلیل    ،که گفته شد  طورهما 

روآوری اساات. لذا به این دلیل که  ها در عملکرد ر امشااکساات 

ستمی نوجب توجه دولت به نداخله نی      سی شکست  شود،  گاهی 

توساط   واساطه های بخشای از ننابع نالی این ساازنا    کمدسات 

ها با   ، دولت درواقعشاااود. نی تأنین ها و از بودجه عمونی   دولت 

شکل  شه رویکرد  شبکه دهی به خو هایی ها و ر ایر آ  از رقشها، 

و ارتقال تجربیا  و دارش که توسط   دهیشکل گری، اسطه ر یر و

 کند.شورد، حمایت نیای ارجام نیاین رهادهای واسطه

سطه این رهادهای  شخص ثالث،   وا در ر ام روآوری با عناوین 
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هادهای       یها واساااطهای پل زرنده،    ساااازنا   ارتقال فناوری، ر

 قیدهعشااود. به و ر ایر آ  خوارده نی گذاریساایاسااتپشااتیبا  

 دسته کلی قابل تقسیم است: 3ها در این رهاد کارکرداسمیت 

شفاف  .2 شانل تبیین ریازهای روآوری از     تبیین و  ضا:  سازی تقا

 های حمایتی؛ابعاد فناوری، دارش، ننابع نالی و سیاست
 دهی سیستم: تسهیل در ایجاد پیورد نیا  بازیگرا ؛شکل .1
یادگیری در            .3 باق و  یت ارط ناوری و روآوری: تقو یت ف ندیر

بازیگرا  نتنوع شبکه که شانل یادگیری و همکاری در فرایند  

 روآوری است.
ارد یا دولتی،  ها، اینکه خالااوصاایساااختار سااازناری واسااطه 

رد یارتفاع  ها روی عملکرد بر زیادی   تأثیر  یرارتفاع یغیا   ا . اردد آر

 های توارد تمانی فعالیت    گری رمیواساااطه باید قبول کرد که هر    

خود، تمرکز  گذاریهدفگراره را ارجام دهد و با توجه به   واساااطه 

های دولتی واسااطه نثالشبیشااتری روی یک یا چند کارکرد دارد. 

تر سا  آبرای صاحبا  روآوری،  ننابع  تهیهبایستی بیشتر بر نحتوا)  

طه       کرد  بازیگرا ( و واسااا عا  نوجود برای  یابی اطال  یها رد

های یادگیری دارای چند  خالوصی باید بر فرایند)حمایت از فرایند

 [.15]بازیگر( نتمرکز شورد

 5شماره  را در جدول  واسطه های کارکردهای سازنا  روروزی 

 :ه استخالصه رمود
 [5] كاركردهاي نهادهاي واسطهانواع : 5 جدول

 نظرصاحب كاركردها

ضا  سازی شفاف تبیین و  سی شکل ؛ تقا یت ندیر؛ ستم دهی 

 فناوری و روآوری
Smits (2004) 

نده  گاری آی ید و   ؛ پایش و پردازش اطالعا   ؛ ر پردازش، تول

آزنااایش، ؛ گریباااری و واساااطااهدروازه؛ ترکیااب دارش

؛ نجوزهای رساامی و اسااتارداردها؛ گذاری و آنوزشصااحه

؛  IP حمایت از رتایج،؛ و نشاااروعیت بخشااای گذاریقارو 

 ارزشیابیارزیابی و ؛ سازیتجاری

Howells (2006) 

 Howard partners فراهم آورد  ننابع؛ گریواسطه؛ نشاوره
(2007) 

طه  باری/ ؛ گری/ داوریواسااا نالی    تأنین  پشاااتی نابع  ؛ ن

اهم فر؛ گری فناوریواسطه؛ گری/ نشروعیت بخشی  پا یش

 آورد  ننابع و ندیریت
Johnson(2008) 

 Klerkx and وآوریرایند رندیریت ف؛ دهی شبکهشکل؛ پیکربندی تقاضا
Leeuwis (2009) 

سازی ؛ تن یم نحیط رهادی همکاری سهیل ؛ قابلیت  ری گت

 و اشاعه
 (2337الیاسی )

گری در ساااطح واساااطه؛ حمایت در ساااطح سااایاسااات

 پوشش دهی نرزها در سطح عملیاتی؛ استراتژیک
Nakwa and 
Zawdie (2012) 

 

 یهاو حوزه اهواسطه یصور  گرفته بر رو یبا بررس همچنین

Documentary 
  Ideographic 

عا  روآوری،          طال ناوری، ن عا  علم و ف طال   نختلفی همچو  ن

 ینعرف هاواسطه  تیفعال یبرا یوکار سه حوزه اصل  نطالعا  کسب 

   :شده است

 68مستندي -1
زه حو نیا .است  نستندی  یلیتحل کردیحوزه، رو نیترنحتمل

س  یاجتماع یارهاینع یبر رو س یو  سعه ارواع   یبرا ازینوردر یا تو

نتمرکز اسااات.  ،یدولت یو علم یقات ینلساااساااا  تحقنختلف 

علم و  زهدر حو یسااااختار  را ییتغ یحوزه بر رو نیا قا  یتحق

 نیو قوار هااست یس  یصور  گرفته بر رو  یهاو توسعه  قا یتحق

 است. یدولت

 ایدئوگرافيک -2

 ازینوردر هنجاریو  راهبردینشااخالااا     یحوزه بر رو نیا

 یاسااای و روابط سااا یقارور  یها هی رو ،یر ام روآور  یطراح یبرا

و  راهبردیال وس  دودسته  یحوزه بر رو نینتمرکز است. کار در ا 

 نتمرکز است. یروآور یهار ام نهیبه یطراح یبرا هنجاری

  17ياقتصاد يبازارها یشناسجامعه -3

شت  یروآور میبا نفاه ت،یحوزه فعال نیسون  و  ودش ین یباریپ

حوزه،  نیساات. اا یاقتالاااد یبازارها یشااناساا نربوط به جانعه

سعه داده و   یهاندل شد یبه چالش ن اینوجود را تو  نیا ی. براک

تمرکز  نیو قوار هااساااتیسااااختار توساااعه سااا  ینن ور بر رو

 .[18]کندنی

باز  یروآور یهاواسااطهها درخالااوص از پژوهش یتعداد اردک

نربوط به عملکرد  آرهااز  یتعدادتنها و  [14]تاکنو  ارجام شاااده

کارکردهای  عنوا بهنوارد زیر را  این نتو در  .[13 و 15ست]آرها

 کند:های روآوری در فرآیندهای پیچیده روآوری بیا  نیواسطه

  [؛15و  31]شناسایی ریازها و بررسی اطالعا 
  و  31ا]ی تجربیا  و تغییر فازهگذاراشااترا ارتقال دارش، به

 [؛15
 ؛[12]گری برای حل نشکلواسطه 

 [؛13و  12]ال دارشگری برای ارتقواسطه 

 [.15و  12]سازیها و شبکهسیستم 

عموم کارکردها، تأکید فراواری بر روی خلق و ارتشااار دارش    

 به همکارا آفرینا  نختلف دارد. رلسااو  و و اطالعا  نیا  رقش

های روآوری در  واساااطه کارکرد   1د که  ن کنرقل از هاول بیا  نی   

از: تسااات،  عبارتندردها یاز اسااات. این کارکنوردرفرآیند روآوری 

سی(،       سهیال  اجرای پایلو  و بازر شی و آنوزش)نثل ت اعتباربخ

Sociology of Economic Markets 
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ارائه گواهی)جواز( و اساااتارداردساااازی، تن یم نقررا  و داوری، 

ظت از دارایی        فا یت و ح باری برای     ندیر های فکری، پشاااتی

 . [14ارزیابی و سنجش فناوری]سازی، ریتجا

سطه بنابراین  سترده   صور  بهها وا سعی در برقراری ارتباط  گ

آفرینا  نختلف در ر ام روآوری داررد. عالوه بر نوارد    نیا  رقش 

های روآوری دارای کارکردهایی کلیدی ریز واساااطهگفته شاااده، 

در ارتباط است. این کارکردها به شرد  آرهاهای هستند که با رقش

 زیر است:

       آفرینااا  نختلف در       رقش   کرد  برقراری ارتباااط، بسااایج

 [؛11و  12]ندهای روآوریفرآی

   های سااازی فناوریهای تجاریتسااهیل شااناسااایی فرصاات

 ؛[13]نناسب

   یهاااپردازش دارش بااا برقراری ارتباااط نیااا  سااااازنااا 

ها و صااانایع    دهنده راهکار از حوزه  کننده و ارائه  درخواسااات

  [؛11و  13، 15، 25]نختلف
 ؛[12]رفعا حل یا رفع تعارض نیا  ذی 

 ؛[15]و پردازش اطالعا  بینی، شناساییپیش 

   تعریف نساائله و یافتن نن وربهفعالیت رزدیک با نشااتریا 

 ؛[25]هاحلراه

 [31]گری جریا  اطالعا واسطه. 
سی ننابع نختلف، کارکردهای فراواری برای   سطه با برر ی هاوا

سا   روآوری  صلی       شنا سه کارکرد ا ست.  شده ا سطه یی  ها که در وا

 [:14و  44]از عبارتند، بسیاری از ننابع ذکر شده است

     ،ضای فناوری، دارش ضا: بیا  ریازهای روآوری و تقا ارائه تقا

 ؛گذاریسیاستگذاری و سرنایه

  که یا  رقش       شاااب طا  ن با یل ارت نا   ساااازی: تساااه آفری

 هاشرکت نرتبط)جستجو، فیلتر کرد ، ایجاد همکاری نیا   

 و غیره(؛

  :دگیری و افزایش یا یراسااتاسااازهمندیریت فرآیند روآوری

 های درگیر در فرآیند روآوری.اعنای شبکه و سازنا 

یا    12دالرل و لیچتن وا  رد ب به    کرد پل    که  جاد  نن ور ای

ها و پشاااتیباری از فرآیند ارتقال دارش،      ارتباطی نیا  ساااازنا     

. عالوه بر دارش اساااتها ریازنند چندین کارکرد کلیدی واساااطه

ل دارش، بایسااتی   های نختلف و فرآیند ارتقادرخالااوص فناوری

های  توا  تحلیل قراردادها و برقراری ارتباط با نشاااتریا  در گام      

ها واساااطهباشاااد. همچنین  نوجودنختلف فرآیند ارعقاد قرارداد 

بایساااتی در نیا  نشاااتریا  خود جلب اعتماد کرده و شااابکه        

Von Nell & Lichtenthaler 

 [.3]کنندنناسااابی از دو ساااوی بازار)تقاضاااا و عرضاااه( ایجاد  

 ارتباطا نختلف درخالوص کارکردها،  هاییبنددسته 11ویگالوپز

شده توسط   سطه  و خدنا  ارائه  ست ارائه کردهرا های روآوری وا . ا

  .[33]ها استبندیبیارگر این دسته 8و  1، 1 شماره جداول
ها در فرآیند همكاري واسطه: دسته اول، مجموعه كاركردهاي 6جدول 

 [33]هاميان سازمان
 مؤلفه شاخص

 بینیپیش
 گوییو پیش بینیپیش

 بیا  ریازها و الزانا 

 بررسی و پردازش اطالعا 
 بررسی و هوش فناوری

 کرد  لتریفبندی و حوزه

پردازش دارش و ترکیب 

 نجدد

 های نختلفترکیب دارش

 ایجاد دارش جدید  

 سازیتجاری

 ریزیبازاریابی، پشتیباری و بررانه

 شبکه فروش

 گذاریبرای سرنایه دهینا سازیافتن سرنایه بالقوه و 

 [33]آفرینان: دسته دوم، ارتباط ميان نقش7جدول 

 مؤلفه شاخص

 گریواسطه
 ایجاد تطابق و کارگزاری از طریق نذاکره

 های قراردادیارائه توصیه

 هاارزیابی خروجی
 ارزیابی فناوری

 سنجش فناوری

 [33]نفعان: دسته سوم، ارائه خدمات به ذي8 جدول
 مؤلفه خصشا

 تست و اعتباربخشی

 تست، شناسایی، تحلیل و بازرسی

 ایجاد رموره اولیه و طرد پایلو 

 دهینقیان

 آنوزش

 اعتباربخشی

 اعطای نجوز

یه      نشاااخالاااه تعیین  ئه توصااا یا ارا خالاااوص ها در ها و 

 استارداردسازی

 بررسی رسمی استارداردها و اعطای نجوز

ی و قاروری اعتباربخش

 کرد 

  گذاریرو قا

 غیررسمی و داوری گذاریقارو 

 هانحاف ت از خروجی
 های حقوق نالکیت فکری حاصل از همکاریتوصیه

 های فکریندیریت دارایی

ماره   جدول   ندی دیگری از  دساااته دهنده  رشاااا  3شااا ب

 آرها های هر یک از   های روآوری باز و ویژگی  واساااطه  کارکردهای  

 است.
هاي هریک از هاي نوآوري باز و ویژگیسطهواهاي : فعاليت9جدول 

 [72]آنها
 هاویژگی كاركردهاي

 نیبسازی شبکه

 یسازنار

 بررسی و پردازش اطالعا 

 شدهیتخالالارتقال دارش 

Lopez-Vega 
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 های برترارتشار تکنیک

 های آ ترویج صنعتی و خوشه

شریح ریازهای روآوری     هاشرکت کمک به  ستای ت در را

 آرها

گری و واساااطه دارش برای همکارا ،   کمک به ترکیب   

 توسعه استارداردها

 توسعه فناوری

 تسهیل دستیابی به خبرگا  و تجهیزا 

 اهتوسعه استارداردها و پشتیباری توسعه سیستم

 ها و تجهیزا  جدیدتست و اعتباربخشی فناوری

ناوری  یت       تطبیق ف ندیر های نختلف و  کاربرد ها برای 

جاری رمود     های فکری و نو دارایی به ت ارد نربوط 

 اختراعا  دارشگاهی و سایر ارتشارا  نحققا 

 هاسایر فعالیت
 های آنوزشی فعالیت

 های بازاریابی و فروشفعالیت

لوپز و وارهاااوربااک پنج کااارکرد از بررسااای ادبیااا  برای  

 ارد که شانل:های روآوری استخراج کردهواسطه

 بررسی و پردازش اطالعا ؛ .2

 پردازش دارش؛ترکیب و  .1

 ؛هاشرکت باریگری و دروازهواسطه .3

 تست و اعتباربخشی؛ .4
 سازی.تجاری .5

 رقشهای روآوری در ساااه کارکردهای واساااطه آرهادررهایت 

 دارند که عبارتنداز:بندی نیقابل دسته
 ارتباطا ؛ .2

 همکاری و پشتیباری؛ .1
 ارائه خدنا  فناوراره. .3

های ها و فعالیتها، کارکردارائه دهنده گروه 27شماره   جدول

 . است ارائه شده توسط آرها های روآوریواسطه
 [29هاي نوآوري]واسطههاي و فعاليت :  كاركردها12جدول 

 فعاليت كاركرد نقش

 ارتباطا 

کارگزار و 

 با دروازه

دهندگا  روآوری )پتنت( و برقراری ارتباط نیا  ارائه

ها و آپنتقاضیا ؛ ایجاد پل رابط نیا  استار 

؛ رماینده ارتباطی بین چندرفر؛ ایجاد جریا  هارکتش

های بنیا  و شرکتهای دارشتولید دارش در شرکت

نن ور غلبه بر کننده رهایی، ایجاد شبکه بهنالرف

 فنای راب روآوری. کرد ها؛ فراهم ضعف

گری واسطه

نیا  سیاست 

 علم و صنعت

رابطه  کرد تسهیل ارتباطا  داخلی و هماهنگ 

 کرد ر ام نلی روآوری؛ فراهم  در اجتماعی-فیزیکی

 های تحقیقاتی نشتر .فرصت همکار؛ پروژه

بندی صور 

 تقاضا

؛ هاشرکترابط کاربری نیا  کاربر و  کرد فراهم 

 استفاده از تقاضای بازار برای ارائه خدنا ؛ 

 های تقاضا و ارائه اطالعا  کافینحدودکرد  گزینه

همکاری و 

 پشتیاری

 ترکیب و

 پردازش دارش

رفعا ؛ ایجاد دارش فنی و سازی دارش ذییکپارچه

علمی داخلی؛ کسب سود از نوقعیت سازنا  در شبکه 

و رفتارهای داخلی؛ ارتقال نستقیم دارش اختالاصی؛ 

 بسیج کرد  تحقیقا  دارشگاهی

 سازیتجاری
روش؛ گذاری و فهای سرنایهپشتیباری بازاریابی؛ فعالیت

 ریسازی فناوتجاری

بینی و پیش

 شناسایی

تحقیقا  عمونی و ریازهای صنعت؛  کرد راستا هم

 تعانلی برای ارتقال فناوری یندل کرد فراهم 

بررسی و 

پردازش 

 اطالعا 

بندی و فیلتر کرد ؛ بررسی هوشمندی فناوری؛ حوزه

 بازارهای خارجی

خدنا  

 فناوراره

های دارایی

 فکری
 کنترل دارایی فکری نشاوره دارایی فکری؛ ندیریت و

 تست و آنوزش
تست، شناسایی، تحلیل، ساخت رموره اولیه و تسهیل 

 سازی طرد پایلو ؛ آنوزشپیاده

 فناوری یگذارارزشارزیابی و  ارزیابی

 و یاعتباربخش

 استارداردها

ارائه نشاوره در خالوص استارداردها و تطابق با 

 استارداردها

قوارین و 

 نقررا 
 گریاوری و خودتن یمنقررا ، د

 

 هاواسطههاي ویژگی -11
ساااه دساااته     توا  درها را نی واساااطه های خاص   ویژگی

 کرد: یبندمیتقس
 هایی واسطه های بسیاری نیا   : تفاو های نحیطیویژگی

کنااد بااا  کااه در نحیط فیزیکی کااار نی          وجود دارد  

  [.11]کندهایی که بر روی نحیط نجازی کار نی واساااطه 

س  ستیابی به    اینتررت اثر ب سرعت د زایی بر روی کیفیت و 

بر روی نحیط نجازی  های دارش کهدارش دارد. واساااطه

ای از تعانال  که حجم گسترده است، قادر کندفعالیت نی

  [.13]آفرینا  نختلف را ایجاد کندنیا  رقش

 ها عموناواسااطه: های نحتوایی دارش تبادل شاادهویژگی 

کند. عالوه بر نی های تخالااالاای نختلف فعالیتدر حوزه

اله     شخ شده و همچنین ن های این، نحتوای دارش تبادل 

له ویژگی   فاو    همکارا  حوزه، ازجم طه های نت ها  واسااا

 است. 

  سرنایه سطه : ویژگی خاص دیگر نیا  گذاریروع  ها، در وا

سرنایه  ست. این  روع  سطه گذاری ا توارد از طریق ها نیوا

گذاری  ههای دولتی و یا خالااوصاای به ساارنای  سااازنا 

 .[33]بپردازد

که در   وجود دارد ییها واساااطه  ا ی ن یادی ز زیتما همچنین 

رار صنعت ق  کیگذارا  در و قارو  ا ینشتر  کنندگا ،نیتأن ا ین

نختلف  عینوجود در صنا  یهاشرکت  ا یکه ن ییهاواسطه دارد و 

 .  [41]کندین تیفعال

 زا ا یاز نشااتر یاحجم گسااترده یدارا یروآور یهاواسااطه

 یشاااده براارائه  ی. راهکارها  اساااتنختلف صااانعت   یها بخش

وارد  گریصاانعت د کیصاانعت نمکن اساات از  کیدر  ا ینشااتر
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 [. 41]شده باشد
 

 هاهاي واسطهها و چالشتوانمندي -12
طه        در بخش های واسااا کارکرد عاریف و  بل ت ها نورد  های ق

های نختلفی  بندینختلف دسااتهبررساای قرار گرفت و نحققا  

که             برای این ید توجه کرد  با رد.  ئه کرد ها ارا  یفا یا یبراکارکرد

  های نختلفی و البته چالش   ها یکارکردها توارمند    نیهرکدام از ا 

ها های نورد ریاز واسطهتوارمندی 22 شماره جدول وجود دارد. در

 شااماره جهت ارائه کارکردهای نشااخص آورده شااده و در جدول

 تباط با فرایند کاریگری که در ارواساااطههای چالشبرخی  21

 .اشاره شده است ،شودنی نتقاضیا  و فناورا و  هاواسطه

 

 

 

 

 [38اي]واسطههاي مختلف ردنياز براي ایفاي نقشهاي مو:توانمندي11جدول 

 فراهم كردن منابع گريواسطه مشاوره
ساااطح بااا ی دارش، نهااار  و تجربااه در  -

 ای نرتبطهای نشاورهحوزه
 تحلیل نسئله -
 های نشاوره داد توارمندی -

 سازیهای شبکهنهار  -
 دارش صنعتی نرتبط -
 دارش حقوق نالکیت فکری و قاروری -
 زریهای ارتباطی و چارهسطح با ی نهار  -
 هاتوا  دید  تالویر بزرگ فرصت -

 نهار  برای نرتبط کرد  طرفین با ارت ارا  نتفاو  -
های زنا های صااانعتی و سااااشااابکه بود  با ارجمن -

 تحقیقاتی
 گریهای ارتباطی و تسهیلسطح با ی نهار  -

های تأنین نالی    در  نعاری، شااارایط و ارت ارا  بررانه     -

 نشارکتی بین دولت و خود
 بندیهای تأنین ننابع و بودجهنهار  -
 های ندیریت پروژهنهار  -
 های پایش و ارزیابینهار  -
 ITهای توارمندی -

 [38ها]شده در استفاده از واسطهيانبها و مشكالت ش: چال12جدول 

 و نشکل در جستجوی نحلی "اینجا اختراع رشده است"چالش 

 دارش ضمنی رهفته است و ارتقال آ  کار بسیار سختی است

 نابین ریازنند یک روتین نناسب استیفتعانل و ارتباط 

 ها نحدود استظرفیت جذب شرکت

 ش کاریچالش یکپارچه بود  دار
 

 پيشنهادي محققانكاركردهاي  -13
 13کاروری هایگروه با روشکیفی و پژوهش حاضاار با رویکرد 

  نناساابی برای بساایار روش کاروری، هایشااده اساات. گروهارجام 

. [27]است  قدیمی اطالعا  تثبیت و های جدیددستیابی به یافته 

 است، خبره  8نتشکل از  که اعنای آ    پارلیدر شده   ا ینوارد ب

شد.    ب شته  ست  ه بحث گذا نای   زم به ذکر ا های کاروری گروهاع

  تعاداد نشخص . استکنناده  شرکترفر  شاانل شاش تاا دوازده   

ازا     شده از این ننطق پیروی نی اه نی کند که تعداد افراد باید ب

هدف از  [.3یابد]عا  نتنوعی دست الکاافی باشد، تا حدی که اط

ژوهش و دریافت ر را  خبرگا     بکارگیری این روش ارائه رتایج پ   

های روآوری درخالوص کارکردهای نوردریاز جهت فعالیت واسطه  

خبرگا  جلسااه همگی از جمله افرادی در داخل کشااور اساات.  

Focus Groups 

اردازی، ندیریت یا همکاری با رهادهای واسااطه هسااتند که در راه

ر د پارلنشاارکت کننده در   خبرگا ویژگی ارد. نشاارکت داشاته  

 است.   شده ینعرف 23 شماره جدول
 : اعضاي مشاركت كننده در جلسه13جدول 

 سابقه كاري مرتبط تحصيالت اعضاي پانل

 سال 3 ارشد و دکتری رفر 8

ستخراج شده از ادبیا     که در بخش قبل نعرفی کارکردهای ا

ر  ی صواهبحثبرای خبرگا  گروه کاروری ارائه و با توجه به  ،شد

ته در جلساااه و    ها  ر را گرف کارکرد    آر یت  ها کلیدی   های ، در ر

  ست.ا 23شماره  جدولاستخراج گردید. این نوارد به شرد 
 نوآوري باز  واسطهاستخراج شده كاركردهاي : 13جدول 

 عنوان ردیف

 کارگزاری فناوری 2

 رگاری فناوریآینده 1

3 
ها، رشستهای تخالالی و برگزاری رویدادهای نختلف نارند رمایشگاه

 هاکنفرارس

 هابرگزاری چالش 4

 آنوزش و ترویج)روآوری باز و همکاری فناوری( 5
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 های فنی، حقوقی، نالی، ننابع ارساریارائه ارواع نشاوره 1

 ارائه ارواع خدنا  نارند ارزشگذاری و ارزیابی فناوری 1

 عقد قرارداد ارتقال فناوری 8

 صنعتیسازی و ساخت در ابعاد ریمهرموره 3

 ها و نجوزهای رسمیها و تأییدیهاستاردارد 27

 ظرفیت جذب 22

 ایجاد بازار 21

 نالکیت فکری 23

 

نشخص شد نمکن است اجرای تمام این کارکردها    همچنین 

ها نمکن باشااد. بدین نن ور واسااطه ربرای یک رهاد واسااطه غی

ا یها سازی با سایر واسطه    طریق شبکه توارد برخی از آرها را از نی

های روآوری، ارکیباتورها و ای نشابه نارند آزنایشگاه  با سایر رهاده 

 دهد. ارائهها دهندهشتاب
 

  يريگجهينت -14
که بر روی       نشاااهورترین عاتی  طال های     تعریفن کارکرد و 

 نطالعا  های روآوری تاکنو  ارجام شااده اساات، شااانل واسااطه

سارت و راش      سالو، ب ستوار  و هی  و ، کلرکسهاول، دینر و پیلر، ا

سیاری نوارد دیگر   و وگا-لوپز شده  بوده که ب در این پژوهش ذکر 

توارد در سااطح خرد، با کارکردهای رهادهای واسااطه نی. اساات

ها نطرد ای از شاارکتها یا شاابکهدهی به شاارکترویکرد خدنت

ر ام روآوری، یکپارچگی آ   کال تر در سطح شود و در رگاه کال 

 وکارها، دولت ای در سطح کسب  در پاسخگویی به نسائل پیچیده  

ماعی       بازیگرا  اجت جه یا  قرار گیرد. در این ساااطح از  نوردتو

شود که رقش آرها  عنوا  ابزار سیستمی یاد نی  رهادهای واسطه به 

در قبال کارکردهای ر ام روآوری نارند ارتشااار دارش در شاابکه،  

شود. نوارع قاروری برای ارتقا و تحول تعریف نی رفعبسیج ننافع و 

شکل  سطح کال  ر ام روآوری،    د یل  سطه در  ه ب عمدتاگیری وا

عملکرد ساااطح پایین ر انا  روآوری درخالاااوص ارتباط بین       

م های سیست  ا با بازار و همچنین شکست  هبازیگرا ، تعانل نلثر آر

ست.   سته نختلف   روآوری ا سه د سته  این کارکردها را در   بندید

یا            نی کاری ن که هم هایی  کارکرد بار  اسااات از:  که ع ند    ک

کارکردهایی که ارتباط نیا          ،کند ها را تساااهیل نی  ساااازنا  

 کارکردهایی که   و  رماید  ها با نحیط اطراف را برقرار نی  ساااازنا  

ز بسیاری اکند. رفعا  ارائه نیبرای ذی ارواع نختلفی از خدنا  را

ها، رقش اولیه خود را، ایجاد ارطباق نیا  ننبع فناوری و واساااطه

رد. بر این اساااان، آرها بر روی    ی نیکننده فناور  درخواسااات دا

یت   عال ناوری تمرکز نی      ف قال ف بل ارت ناق ند. عالوه بر این،  های  ک

های نناساااب و نطابق با ریازهای        های روآوری، فناوری  واساااطه 

کند. همچنین، برخی دیگر به نشااتری فناوری را شااناسااایی نی 

شااناسااایی کارکردهای سااودآور فناوری و بازارهای نناسااب برای 

ها خدنا  پردازد. بساایاری از واسااطه سااازی فناوری نیجاریت

ئه نی      ناوری ارا ند ارتقال ف دهد. البته   دیگری را ریز در طول فرآی

ها در فرآیند ارتقال فناوری، نربوط به ننبع  عمده فعالیت واسااطه

ضی فناوری نی  شرکت      فناوری و نتقا الا   ال های شود، زیرا نتخ

ضی، در پی یک ارتقال نوفق  ستند.  یتنتقا وجه در ارتها با تآنیز ه

ها واسااطهفعالیت به پارل برگزار شااده کارکردهای کلیدی برای 
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