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Abstract 

Due to the fragile institutional structure in 
developing countries, formation of national 
innovation system and continuing its 
development faced with some problems. One 
of the most efficient players in the innovation 
system, and then in NIS, are intermediary 
institutions that have some useful functions. 
These functions can be managed to reduce or 
eliminate these problems. The connection 
between the functions of these institutions 
and problems in our national innovation 
system is selected as the aim of this study. 
In this study, the problems of national 
innovation system are classified from a 
performance-oriented approach in 6 
categories: policy making, facilitate and 
direct the activities of research and 
innovation, research and development, 
entrepreneurship, human resource 
development and technology diffusion. Then, 
in order to correlating the functions of 
intermediary institutions with their impact on 
problems in the national innovation system, 
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the functions of intermediary institutions 
were classified in 4 categories: support and 
infrastructure, finance, mediatory 
communication and consultation. 
With the help of opinions of 35 experts 
through a questionnaire, the impact of each 
function of the intermediary institutions to 
overcome the weaknesses of the national 
innovation system was determined. Support 
functions had the most impact on facilitating 
and directing the activities of research and 
innovation; finance functions on research and 
development and entrepreneurship; mediatory 
functions on technology diffusion, and 
consultation functions on entrepreneurship 
and technology diffusion. 
 
Keywords: NIS, NIS functions, intermediary 
organizations, functions of intermediary 
organizations 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 بهار، 1، شماره هشتمسال 

 

  

  هاي نظام ملی نوآوري ایران کارکردهاي نهادهاي میانجی در رفع ضعف ارزیابی تأثیر
  3نوري ، سید سروش قاضی2طباطبائیان... ا ، سید حبیب*1عفت نوروزي

  پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوري -1
  دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی -2
  استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی -3

  

  دهیچک
یکی از بازیگران . گیري و ادامه فعالیت نظام ملی نوآوري همواره با مشکالتی روبروست در کشورهاي در حال توسعه، به دلیل ساختار نهادي شکننده، شکل

د در رفع یا کمرنگ نمودن مشکالت مورد اشاره توان آنها میکارکردهاي . هاي نوآوري و به تبع آن نظام ملی نوآوري، نهادهاي میانجی هستند کارآمد نظام
 مقاله، ارزیابی امکان ارتباط میان کارکردهاي این نهادها با مشکالت موجود در نظام ملی نوآوري کشور به عنوان هدف این ترتیببا این . آفرین باشد نقش

  .انتخاب شده است
هاي  دهی به فعالیت گذاري، تسهیل و جهت بندي و در شش دسته سیاست رکردمحور دسته، مشکالت نظام ملی نوآوري ایران با یک رویکرد کامقالهدر این 

دهی  در ادامه نیز به منظور ارتباط. بندي شدند تحقیقات و نوآوري، انجام تحقیق و توسعه، کارآفرینی، توسعه نیروي انسانی و نهایتاً انتشار فناوري طبقه
بندي کارکردهاي نهادهاي میانجی با تمرکز بر نهادهاي  شان در رفع مشکالت موجود نظام ملی نوآوري، به دستهکارکردهاي نهادهاي میانجی با میزان تأثیر

پس از این . اند گري و ارتباطی و همچنین مشاوره تبیین گردیده فرابخشی پرداخته شده که این کارکردها در چهار دسته حمایتی و بسترسازي، تأمین مالی، واسطه
هاي نظام نوآوري  تن از خبرگان حوزه نظام نوآوري و نهادهاي میانجی، میزان تأثیر هر کارکرد نهادهاي میانجی در رفع ضعف 35گیري از نظرات  همرحله، با بهر

شترین نتیجه سنجش میزان تأثیر کارکردها حاکی از آن است که کارکردهاي دسته حمایتی و بسترسازي، از حیث تعداد بی. ملی ایران سنجیده شده است
همچنین بیشترین تأثیرات کارکردها به صورت تأثیر کارکردهاي حمایتی و بسترسازي بر تسهیل تحقیق و توسعه و نوآوري، . ها دارد تأثیرگذاري را در رفع ضعف

انتشار فناوري و نهایتاً تأثیر کارکرد  هاي گري بر رفع ضعف هاي تحقیق و توسعه و کارآفرینی، تأثیر کارکردهاي واسطه تأثیر کارکردهاي تأمین مالی بر رفع ضعف
  .هاي کارآفرینی و انتشار فناوري است مشاوره بر رفع ضعف

  هاي میانجیهاي میانجی، کارکردهاي سازماننظام ملی نوآوري، کارکردهاي نظام ملی نوآوري، سازمان: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
در نگاه سیستمی به نوآوري، همکاري بین انواع مختلف 

. شود بازیگران، به عنوان کلیدي در موفقیت نوآوري دیده می
هاي متعددي که مانع این همکاري  به دلیل وجود شکاف

گذاري علم، فناوري و  ادبیات سیاست] 1[شود  اثربخش می
هاي میانجی براي بر عهده  نوآوري دائماً به نیاز براي سازمان

  .کند گري اشاره می زنی و واسطه گرفتن نقش پل
                                                 

  Noroozi@tsi.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

افزار و  افزار، نرم نوآوري ترکیب اثربخشی است از سخت
ساخت این ترکیب اثربخش در یک رویکرد . افزار سازمان

تواند  هاي متعدد می سیستماتیک، به سبب وجود شکاف
در یک . ها ماهیتی متفاوت دارند این شکاف. دمشکل باش

  ]1[ :اند ها به چهار نوع تقسیم شده بندي کلی، این شکاف دسته
1شکاف شناختی §

بازیگران نظام نوآوري بازیگرانی با : 2
هاي متفاوت هستند  ها، هنجارها و انگیزه ها، ارزش زمینه پس

                                                 
12- Cognitive Gap 
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ن که این تفاوت ممکن است مانع از ارتباط اثربخش میان ای
 .بازیگران شود

بازیگران نظام نوآوري ممکن است : 1شکاف اطالعاتی §
اطالعات کافی از ماهیت، نوع و نحوه همکاري با یکدیگر 

در واقع نوعی عدم تقارن در اطالعات میان . نداشته باشند
 .بازیگران وجود دارد

بازیگران ممکن است قادر به اکتساب یا : 2شکاف مدیریتی §
 .ش و فناوري نوین نباشندسازي موفق دان پیاده

ها با  که مربوط به تناسب نوآوري: 3شکاف سیستمی §
هاي بزرگتر بوده و به سبب مسائلی مانند وابستگی  سیستم
 .شود ایجاد می 5و طراحی غالب 4به مسیر

ها که منجر به شکست نظام  به جهت کاهش این شکاف
با  وشود  اي می نوآوري در اشکال شکست نهادي و شبکه
افزار و  افزار، نرم هدف اثربخش نمودن ترکیب سخت

گرها وجود دارد و از  افزار، توجه روزافزونی به میانجی سازمان
شود که اجزاء مختلف  یاد می 6آنها به عنوان یک ابزار سیستمی

 همالمللی را به  اي، بخشی، ملی و بین هاي نوآوري منطقه نظام
  ].1[دهند  میربط 

بوم  دهی یک زیست هادهاي میانجی در شکلعالوه بر این، ن
نوآوري که بر سایر اجزاء سیستم تأثیرگذار باشند نیز نقش 

تواند در سطح  کارکردهاي نهادهاي میانجی می. کنند ایفاء می
اي از  ها یا شبکه دهی به شرکت خُرد، با رویکرد خدمت

تر و در سطح  ها مطرح شده و یا در یک نگاه کالن شرکت
نوآوري، یکپارچگی آن در پاسخگویی به مسائل  کلیت نظام

وکارها، دولت یا بازیگران اجتماعی مورد توجه  پیچیده کسب
در این سطح، از نهادهاي میانجی به عنوان یک . قرار گیرد

شود که نقش آنها در قبال کارکردهاي  ابزار سیستمی یاد می
فع نظام نوآوري مانند انتشار دانش در شبکه، بسیج منافع و د

دالیل . شود موانع قانونی براي ارتقاء و تحول تعریف می
گیري میانجی در سطح کالن نظام نوآوري، عمدتاً به  شکل

عملکرد سطح پائین نظامات نوآوري در خصوص ارتباط بین 
هاي  بازیگران، تعامل مؤثر آنها با بازار و همچنین شکست

اینجاست که نهادهاي ]. 2[سیستم نوآوري مرتبط است 
                                                 
1- Information Gap 
2- Managerial Gap 
3- System Gap 
4- Path Dependency 
5- Dominant Design  
6- Systemic Instruments 

اما سؤالی که به ذهن . خورد میانجی با نظام نوآوري پیوند می
کند این است که نهادهاي مذکور به چه صورت  خطور می

هاي سیستمی آن را  عملکرد پائین نظام نوآوري و شکست
  کنند؟ جبران می

گیري نهادهاي میانجی معموالً براساس یک بستر  شکل
خش سیاستی مشخص و فرصت یا نیازهاي موجود در ب

هاي  به عنوان نمونه، هنگامی که تحلیل. نوآوري است
گذاري بر لزوم افزایش تعامالت در سیستم نوآوري  سیاست

ها و ساختارهایی براي تقویت این  کند سازمان تأکید می
این ساختارها به صورت نهادهاي . گیرد تعامالت شکل می

هاي کارگزار نوآوري، شوراهاي  میانجی مانند شرکت
رسد که  بنابراین به نظر می]. 2[باشد  و نظایر آنها می تحقیقات

ها یا کارکردهایی دارند که بر نیازهاي  نهادهاي میانجی فعالیت
نظام نوآوري تأثیرگذار است اما تاکنون تالشی در جهت پیوند 
دادن کارکردهاي نهادهاي میانجی با نیازها و خالءهاي موجود 

سعی شده  حاضردر مقاله  رو، از این. نظام نوآوري نشده است
تا با هدف شناسایی کارکردهاي نهادهاي میانجی و شناخت 

هاي موجود نظام ملی نوآوري ایران، ضمن برقرار  ضعف
هاي  کردن ارتباط میان کارکردهاي نهادهاي میانجی با ضعف

موجود در نظام ملی نوآوري ایران، به این سؤال پاسخ داده 
  :شود که

کدام از کارکردهاي نهادهاي میانجی میزان تأثیر هر "
هاي نظام ملی نوآوري تا چه  در رفع هر یک از ضعف

 "اندازه است؟

در راستاي پاسخگویی به این سؤال، در ابتدا با مرور متون 
هاي نوآوري به  موجود در حوزه نهادهاي میانجی و نظام
ملی   هاي نظام احصاء کارکردهاي نهادهاي میانجی و ضعف

شناسی،  سپس در بخش روش. ایمران پرداختهنوآوري ای
دهی این دو مقوله تشریح و در پایان با تحلیل  چگونگی ارتباط

بندي و ارائه پیشنهادات پرداخته شده  هاي حاصله به جمع یافته
  .است

  
  پیشینه پژوهش -2

توان شامل تمامی نهادها و ساختارهاي  نظام نوآوري را می
گیري تغییرات فناورانه  جهتاقتصادي دانست که بر سرعت و 

مفهوم نظام ملی نوآوري یکی از ]. 3[در جامعه اثر دارد 
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ترین رویکردهاي نوآوري است که با توسعه اقتصاد  مهم
دانشی و افزایش رقابت در عرصه علم و فناوري، اهمیت 

مطالعه نظام ملی نوآوري، ]. 4[بسیار زیادي یافته است 
تعامالت در کل سیستم توجهات را به ارتباطات و شبکه 

در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از نظام . دارد معطوف می
  ].7-4[ملی نوآوري به عمل آمده است 

  کارکردهاي نظام ملی نوآوري 1- 2
در متون موجود در حوزه نظام نوآوري، محققان 

هاي متفاوتی از کارکردهاي نظام نوآوري ارائه  بندي دسته
هاي اقتصادي و توسعه  همکاري سازمان]. 12- 7[اند  داده

صنعتی، هفت فعالیت اصلی نظام ملی نوآوري را به صورت 
  ]:6[زیر ارائه کرده است 

 گذاري سیاست -1

 هاي تحقیق و توسعه تسهیل، هدایت و تأمین مالی فعالیت -2

 هاي تحقیق و توسعه انجام فعالیت -3

 ارتقاء کارآفرینی فناورانه -4

 فناورياشاعه و انتقال  -5

 توسعه و ارتقاء منابع انسانی -6

 تولید کاال و خدمات -7

 نوآوري ملی نظام کارکردهاي توسعه، حال در کشورهاي در
 عدم شد گفته که همانطور و شوند نمی محقق کامل طور به

 نظام در که است هایی شکست دلیل به کارکردها این تحقق
 دلیل به نیز ما کشور در متأسفانه .افتد می اتفاق نوآوري ملی
 نگرش در ریشه اغلب موجود نهادهاي که تاریخی سابقه این
 )ملی نیاز رفع دیدگاه نه و( خارجی مشابه نهادهاي از تقلید
 فاقد و بوده بسیار هاي ضعف داراي نوآوري ملی نظام دارند
 مطالعه بر تکیه با حاضر مقاله در ].13[ است الزم انسجام
 کارکردي هاي ضعف خصوص در نتایجی پیشین، تحقیقات

 یک قالب در که هآمد دست به ایران نوآوري ملی نظام
 در نوآوري ملی نظام هاي ضعف از تایی شش بندي دسته
  .است مشاهده قابل 1 جدول

  هاي نظام ملی نوآوري ایران ضعف) 1جدول 

  ها و مشکالت نظام ملی نوآوري ایران ضعف  
  شده مطالعات انجام

]34[ ]30[ ]31[ ]13[ ]33[ ]29[ ]32[  ]28[  ]25[  

  گذاري سیاست

گذاري علم، فناوري و  فقدان استراتژي کلی در سیاست
هاي بازیگران مختلف نظام  نوآوري جهت همسویی فعالیت
  نوآوري

P  P P          

گذاري و  فقدان شوراي واحد فرابخشی مسئول سیاست
عمال هماهنگی که  مورد قبول تمامی نهادها بوده و قدرت ا

  سیاست و هماهنگی را دارا باشد
   P P P P     

تسهیل و 
دهی  جهت

تحقیقات و 
هاي  فعالیت

  نوآوري

   P      P P P P P  پیچیدگی قوانین و مقررات حاکم بر پژوهش و فناوري
 مورد و ساختاري فرهنگی قانونی، هاي زیرساخت فقدان

  فکري مالکیت از حمایت براي نیاز
      P P P P P   

 به دهی جهت در اصلی هاي اولویت نبودن مشخص
   P        P    P  فناورانه و پژوهشی هاي فعالیت

 بر و فناوري پژوهش بخش مالی منابع حد از بیش اتکاء
  دولتی منابع

    P    P    P P   

تحقیق و 
  توسعه

      P              کمبود واحدهاي تحقیق و توسعه تخصصی
     P      P    P  المللی در زمینه تحقیق و توسعه هاي بین همکاريضعف 

   P        P    P P  کمبود سهم بخش خصوصی در تحقیق و توسعه
بخشی و تقسیم کار میان مراکز متولی پژوهش و  فقدان نظام

  کاري کاري و دوباره پراکنده
    P P   P      P  

تحقیق و هاي  فقدان نهاد متولی ارزیابی و نظارت بر فعالیت
  هاي نوآوري توسعه و فعالیت

      P    P        
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  هاي نظام ملی نوآوري ایران ضعف) 1جدول 

  ها و مشکالت نظام ملی نوآوري ایران ضعف  
  شده مطالعات انجام

]34[ ]30[ ]31[ ]13[ ]33[ ]29[ ]32[  ]28[  ]25[  

  کارآفرینی

 جاي به دانشل انتقا به آموزشی نظام حد از بیش تأکید

  نوآوري و ابداع هاي زمینه ایجاد
            P      

سازي محصوالت  واردات و عدم صرفه اقتصادي در تجاري
  فناورانه

          P    P    

مراکز  عدم تسلط بخش علمی و دانشگاهی و مدیران
  سازي فناوري هاي تجاري تحقیقاتی به روش

          P P P   

  P        P     P  گذاري خطرپذیر کمبود سرمایه

توسعه نیروي 
  انسانی

 و نظام آموزشی و محتوي اهداف از بخشی تناسب عدم
 تربیت انداز نبود چشم به ویژه( ملی نیازهاي با پرورشی

  )هاي نوین فناوري متخصص نیروي
          P P P   

     P          P  مهاجرت مغزها

  انتشار فناوري

عدم برقراري ارتباط مناسب میان نهادهاي مسئول تحقیقات 
  P        P        P  در کشور

عدم آشنایی مسئوالن و متخصصان با اهمیت و مفهوم 
  انتشار فناوري

            P P   

حمایت از (کننده انتشار فناوري  فقدان سازوکارهاي تسهیل
  )فکري و قوانین و نهادهاي انتشار فناوريحقوق مالکیت 

      P P P P P   

     P P            هاي علمی، صنعتی و فناورانه عدم وجود شبکه
  

  

تحقق هر یک از این کارکردها به تنهایی و یا به صورت 
هاي  تعاملی بر عهده یک یا چند گروه از بازیگران نظام

توان به سه دسته ذیل  بازیگران را می که این نوآوري است
  ]:14[تقسیم نمود 

 تولیدي و غیرتولیديي ها ساختار تولید؛ یعنی شرکت) الف

ها، مؤسسات تحقیقاتی و  زیرساخت دانشی؛ یعنی دانشگاه) ب
 هاي آموزشی سازمان

هاي مختلف اغلب تأمین مالی  ساختار پشتیبانی؛ سازمان) ج
 فه حمایت از اقتصاد را داردشده توسط دولت که وظی

هاي رسمی و  اي از شبکه این بازیگران در فضاي پیچیده
ها، درگیر  غیررسمی، هم در داخل و هم در بین زیرگروه

اي لزوماً نیاز به رسمیت ندارند بلکه  این روابط شبکه. هستند
بازیگران باید با یکدیگر سازگار بوده و یک سیستم متقابل 

نقش بازیگران در ساختار حمایتی، توسعه ]. 14[ تشکیل دهند
اي است که در انجام هر چه بهتر  هاي بنیادي فعالیت

اگر چه تمامی این . کارکردهاي نظام نوآوري دخیل هستند
بازیگران در به انجام رساندن این کارکردها دخیل هستند اما 

کننده و  ساختار حمایتی، نقشی خاص به عنوان هماهنگ
یکی از اعضاء این ساختار حمایتی، . دارد واسطه درون سیستم

  .هستند "ها میانجی"
  نهادهاي میانجی 2- 2

هاي میانجی داراي  پیشینه نظري موجود در مورد سازمان
هنوز در حال  1نوعی پراکندگی است و به عقیده هاولز

رو، تعاریف مورد توافقی درباره  از این. باشد گیري می شکل
ها  توان تعریف هاولز را از این سازمان می. آنها وجود ندارد

اي که  یک سازمان یا بدنه"]: 15[ تنها تعاریف جامع بر شمرد
اي از فرآیند نوآوري،  به عنوان یک عامل یا واسط در هر جنبه

هاي این  برخی فعالیت. کند عمل می میان دو یا چند طرف
کمک به فراهم آوردن اطالعات : گرها عبارتند از میانجی

و انتقال بین دو یا درباره همکاران بالقوه؛ وساطت براي نقل
هاي  ها و بدنه گري بین سازمان چند طرف؛ انجام کار واسطه

همکار با یکدیگر؛ کمک به یافتن آگاهی، تأمین مالی و 
  ."ها اي نتایج نوآورانه همکاريپشتیبانی بر

                                                 
1- Howells 
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رسد اما با  با اینکه تعریف هاولز، تعریفی جامع به نظر می
یابیم که تعریف فوق بیشتر به  دقیق شدن در این تعریف، درمی

ها در ساختار تولیدي نوآوري داللت  نقش مستقیم این سازمان
ها گماشته یکی از  در واقع از نظر هاولز این سازمان. دارد

اطالعات  عضوموجود در شبکه هستند که براي آن  اعضاي
گري  ها، واسطه دیگر سازمان باو  کردهمورد نیازش را فراهم 

  .کند می
 1ها توسط وینچ و کورتنی تعریف دیگر براي این میانجی

هاي  صورت گرفته که تمرکز بیشتري روي میانجی
هایی که به عنوان عضوي از  سازمان"]: 16[فراساختاري دارند 

کنند و تمرکز آنها نه بر  شبکه بازیگران یک سیستم عمل می
سازي نوآوري بلکه بر  تولید نوآوري و نه بر پیاده

  ."ها براي نوآوري است توانمندسازي دیگر سازمان
اي است که نقش  دهنده بدنه شده در باال نشان تعریف ارائه

کند چه به صورت  توانمندساز براي نوآوري را ایفاء می
تري  لذا تعریف کامل. و چه به صورت غیرمستقیم مستقیم

  .دهد است که انواع میانجی را نیز در خود جاي می
 2تعریف دیگر سازمان هاي میانجی را استوارت و هایسالو

توانند فضا و  بازیگرانی که می"]: 17[اند  ارائه داده
هایی را ایجاد کنند تا دیگر بازیگرانی که به عنوان  فرصت
کننده شناخته می شوند محصوالت  ه یا مصرفدهند توسعه

  ."فرهنگی یا فنی در حال ظهور را خلق یا استفاده کنند
هاي  هایی از نظام نوآوري، نوآوري و شبکه پس از تحلیل

علمی، بازشدن مفاهیم نوآوري به خصوص در رابطه با 
ها تمایل  ها، تحلیل سپاري ها و برون افزایش سطح همکاري

. ها و روابط فرآیند نوآوري پیدا کرده است رهگ  زیادي به نقش
 "ها میانجی"اي از بازیگران که  در این خصوص، مجموعه

هاي  نقش. دهند شوند وظایف متنوعی را انجام می نامیده می
هاي  متفاوت این بازیگران تحت عناوین طرف سوم ، شرکت

گرهاي اطالعات و  میانجی گر، ، واسطهزننده  میانجی ، پل
عناوین دیگري مانند . هاي فراساختاري بیان شده است سازمان
هاي مرزي نیز  گرهاي انتقال فناوري و سازمان میانجی
  ]15[ .گرها را مورد بحث قرار داده است هاي میانجی نقش

گرها در نوآوري، ریشه در  هاي میانجی بحث درباره نقش

                                                 
1- Winch and Courtney 
2- Stewart and Hysalo 
 

  ]:15[چهار نوع رویکرد مطالعاتی داشته است 
 ال و انتشار فناوريمطالعات انتق) 1

ها و  مطالعات نوآوري درباره نقش و مدیریت فعالیت) 2
 کنند ها پشتیبانی می هایی که از این فعالیت شرکت

  هاي نوآوري مطالعات نظام) 3
هاي خدماتی و به خصوص  مطالعات درباره سازمان) 4

  بر  هاي تجارت خدمات دانش شرکت
هاي  عنوان سازمانگرها به  ، از میانجی3در مطالعه گوستون
هاي مرزي از وجود  خاستگاه سازمان. مرزي یاد شده است

این مسائل . شود مسائل مشترك میان علم و سیاست ناشی می
شود در مرز دو حوزه علم  مشترك که مسائل مرزي نامیده می

و سیاست وجود دارند و بازیگران هر حوزه براي مقاصد 
]. 18[کنند  ی میهاي متفاوت معین خود از آنها استفاده

هاي مرزي در صورت پایداري و راضی نگه داشتن  سازمان
ها در مدیریت اثربخش  این سازمان. طرفین، موفق خواهند بود

آنها این مهم را با انجام اموري شامل کمک . مشارکت دارند
گیري، فراهم کردن  به مذاکره مرزي میان علم و سطح تصمیم

انتقال اطالعات، هماهنگی  پذیري براي هر دو طرف، مسئولیت
گذاري روي مزایاي نسبی و  تولید اطالعات، کمک به سرمایه

وابسته به مقیاس و همچنین تشویق مدیریت اقتباسی و 
  ].19[تطبیقی بر عهده دارند 

به اعتقاد کلرکس و لیوویس، سه کارکرد عمده براي 
هاي نوآوري وجود دارد که عبارتند از پیکربندي  میانجی
  ].1[دهی شبکه و مدیریت فرآیند نوآوري  شکل تقاضا،
/ داوري، پشتیبان / گري  نیز پنج کارکرد کلی میانجی 4جانسون
بخش، واسطه  مشروعیت/ گر  کننده منابع مالی، پاالیش تأمین

آورنده مدیریت را براي  فراهم/ آورنده منابع  فناوري و فراهم
  ].20[هاي میانجی برشمرده است  سازمان

ها برشمرده است که  چهار کارکرد براي میانجی 5اردگروه هاو
آورنده  گري و فراهم گري، میانجی مشاوره، واسطه: عبارتند از

ها در سه سطح متفاوت  از منظري دیگر، میانجی]. 21[منابع 
این سطوح عبارتند از سطح . کارکردهاي متفاوتی دارند

  ].22[سیاست، سطح استراتژیک و سطح عملیاتی 
در مطالعه نقش نهادهاي میانجی در ) 1392(الیاسی 

                                                 
3- Guston 
4- Johnson 
5- Howard Group 
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هاي فناورانه و نوآورانه، با رویکرد تحقیق و توسعه  همکاري
و انتقال فناوري، سه نقش تنظیم محیط نهادي همکاري، 

گري و اشاعه را به عنوان ابعاد  سازي و تسهیل قابلیت
  ].23[گرها شناسایی کرده است  هاي میانجی نقش

متنوع ) گرها میانجی(ها  ره فعالیت این سازمانکارکرد و گست
  ]:23[برخیی از این کارکردها عبارتند از . است
خدمات اطالعاتی، فنی، تجاري، قانونی،  -

 محصوالت، منابع و امثال آن

 مشاوره فنی و تجاري براي بهبود فرآیندها -

 همکاري در توسعه و بکارگیري فناوري -

ا و انتقال ه ایجاد همکاري بین محققان و بنگاه -
 تجربیات

ایجاد ارتباطات از طریق انتشار خبرنامه، گزارش و  -
…   

ها و  در نهایت، هاولز فهرستی از ده کارکرد کلی میانجی
هایی که براي آنها متصور است ارائه کرده که عبارتند  فعالیت

نگاري و تشخیص؛ پایش و پردازش اطالعات؛  آینده: از
گري؛  بانی و واسطه پردازش، تولید و ترکیب دانش؛ دروازه

گذاري و آموزش؛ مجوزهاي رسمی و  آزمایش، صحه
بخشی؛ حمایت از  نداردها؛ قانونگذاري و مشروعیتاستا

  ].15[سازي؛ ارزیابی و ارزشیابی  ، تجاريمالکیت فکري
بندي واحدي براي کارکردهاي نهادهاي  به طور کلی دسته

هاي کارکردي این نهادها باشد  میانجی که مبین تمامی جنبه
وجود ندارد لذا در مقاله حاضر، به منظور ارائه تمامی 

به صورتی که نوع خاصی از (هاي نهادهاي میانجی کارکرد
این کارکردها را در نظر نگرفته و یا اینکه صرفاً با رویکرد 

هاي انتقال فناوري به آنها  خاصی مثالً تأمین منابع یا واسطه
بندي این کارکردها از دیدگاه افراد  به دسته )نگریسته نشود

با تأیید پنج تن از مختلف پرداخته شد که نهایتاً این کارکردها 
اعضاء هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان خبرگان 

هاي نوآوري، در چهار دسته  حوزه نهادهاي میانجی و نظام
گري و ارتباطی  کلی حمایتی و بسترسازي، تأمین مالی، واسطه

بندي به همراه  این دسته. بندي شدند و همچنین مشاوره دسته
ه و همچنین مطالعات مرتبط با آن در ریز کارکردهاي هر دست

  .ارائه شده است 2جدول 
  

 شناسی روش -3
بندي فوق، کارکردهاي نهادهاي میانجی به چهار  در دسته

نهادهاي میانجی، با توجه به اینکه در . دسته تقسیم شده است
) بخشی و فرابخشی ، میان1بخشی(کدام سطح از نظام نوآوري 

فعالیت متفاوتی را هم براي عملکرد هاي  کنند زمینه فعالیت می
بنابراین براي هر یک از نهادهاي . نمایند خود انتخاب می

میانجی یک یا دو کارکرد اهمیت بیشتري دارد و لذا ایفاء 
تواند بسته به هدف و زمینه ایفاء  گرانه می نقش مناسب میانجی

  .نقش مذکور، متفاوت باشد
ر به شرح زیر همانطور که گفته شد اهداف مطالعه حاض

  :باشند می
 گري نهادهاي میانجی شناسایی کارکردهاي میانجی §

هاي موجود در نظام ملی  ها و کاستی شناخت ضعف §
 نوآوري ایران

هاي میانجی در  هاي سازمان تعیین میزان تأثیر فعالیت §
 هاي نظام ملی نوآوري  برطرف نمودن کاستی

اي، نظرجویی  کتابخانهگیري از مطالعات  در این تحقیق با بهره
از خبرگان و همچنین پرسشنامه، به گردآوري اطالعات 

  :پرداخته و مراحل زیر به ترتیب پیموده شد
اي جهت شناسایی ابعاد جستجوي منابع کتابخانه -

 گريهاي میانجی فعالیت

هاي  اي جهت شناسایی ضعف جستجوي منابع کتابخانه -
 موجود نظام ملی نوآوري ایران

گري  هاي میانجیخبرگان جهت شناسایی فعالیت مصاحبه با -
 هاي نظام ملی نوآوري کشورمان تأثیرگذار در رفع ضعف

گري تأثیرگذار در  هاي میانجی تعیین میزان تأثیر فعالیت -
 هاي نظام ملی نوآوري برطرف نمودن ضعف

هاي نظام ملی  اي، احصاء ضعف نتایج مطالعات کتابخانه
چوبی براي کارکردهاي نهادهاي نوآوري ایران و استخراج چار

   .به آن پرداخته شد قبلی مقالهمیانجی بوده که در بخش 
در گام بعدي که گردآوري اطالعات به روش پرکردن ماتریس 

 2هاي نظام ملی نوآوري ها با ضعف ارتباط کارکردهاي میانجی

                                                 
نهادهاي بخشی میانجی، در یک بخـش خـاص   . است Sectorمنظور از بخش در اینجا  -1

بخشی میانجی، میان چنـد بخـش فعـال هسـتند و      نهادهاي بین. کنند مانند انرژي فعالیت می
  .کنند هاي فعال در نظام نوآوري عمل می نهادهاي فرابخشی میانجی، میان تمامی بخش

مودن کدام ضعف مؤثر کدام کارکرد در برطرف ن"استفاده از ماتریس براي سنجش اینکه  -2
هاي نظام ملـی نـوآوري و همچنـین کارکردهـاي نهادهـاي       به دلیل تعداد زیاد ضعف "است
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شده جهت پاسخگویی و تعیین وجود یا  بوده ماتریس طراحی
ها طی  یان کارکردها و ضعفعدم وجود ارتباط م

تن از خبرگان موضوع قرار  5هایی جداگانه در اختیار  مصاحبه
ها مشخص گردید که  به عنوان مثال طی این مصاحبه. گرفت

 21ضعف از  8دهی سیاست علم و فناوري با  کارکرد شکل
با استفاده از خروجی این  .شده ارتباط دارد ضعف شناسایی

سؤال طراحی گردید که  19تمل بر اي مش ماتریس، پرسشنامه
تایی  در قالب یک طیف پنج(در آن طی هر سؤال، میزان تأثیر 

کارکرد مندرج در جدول  19 )زیاد کم تا خیلی لیکرت از خیلی
خبره با هر کارکرد مرتبط  5هایی که از نظر  بر ضعف 2

هدف این پرسشنامه، . اند مورد پرسش قرار گرفتند بوده
هر یک از کارکردهاي نهادهاي میانجی در  سنجش میزان تأثیر
هایی است که به استناد ماتریس ابتدایی  رفع نمودن ضعف

                                                                            
تر شدن تعداد سؤاالت پرسشنامه در مرحله بعد  میانجی بوده و این مرحله صرفاً جهت منطقی

 .انجام شد

  .مورد اشاره، مرتبط با آن کارکرد شناخته شده است
و  گرفت خبره همراه تحقیق قرار 5این پرسشنامه در اختیار 

. با اعمال اصالحاتی در شیوه نگارش پرسشنامه تأیید گردید
  :باشد نمونه یکی از سؤاالت پرسشنامه به صورت زیر می

دهی  اولین کارکرد حمایتی نهادهاي میانجی، کارکرد شکل"
این کارکرد به معناي انجام . سیاست علم و فناوري است

چوب این در چار... اندیشی و  هایی مانند پژوهش، هم فعالیت
این کارکرد در رفع هر یک از مشکالت زیر به . کارکرد است

  چه میزان تأثیر خواهد داشت؟
 و فناوري علم، گذاري سیاست در کلی استراتژي فقدان •

 مختلف بازیگران هاي فعالیت همسویی جهت نوآوري
  نوآوري نظام

 و گذاري سیاست اثربخش و کاراي مسئول شوراي فقدان •
   هماهنگی

  فناوري و پژوهش بر حاکم مقررات و قوانین پیچیدگی •

  هاي میانجی کارکردهاي سازمان) 2جدول 

  ها در کارکرد انواع فعالیت  نوع کارکرد
  شده مطالعات انجام

]15[ ]2[  ]22[  ] 1[  ]19[  ]20[  ]21[  

  حمایتی و بسترسازي

         P  P P  دهی سیاست علم و فناوري شکل
     P P P      گري میان سطوح علم و سیاست میانجی

   P            هاي علم و فناوري برقراري انصاف و عدالت در توزیع زیرساخت
   P            هاي مبادله کاهش هزینه

           P P  مجوزهابخشی، تسهیل دریافت استانداردها و  مشروعیت
   STI P P   P    Pحذف موانع ارتباطی میان بازیگران شبکه 

   P            ارزشمند  هاي توسعه فناوري توزیع بودجه به برنامه

  تأمین مالی

  P P P       P  ها هاي مادي براي نتایج نوآوري دسترسی به منابع مالی و حمایت
   P            ارزشمندبر داراي فناوري  هاي سرمایهSMEتأمین مالی 

   P         P  سازي و تضمین بازارهاي داخلی تجاري
   P         P  حمایت از صادرات محصوالت فناورانه

  گري و ارتباطی واسطه

        P P   P  ایجاد ارتباط و تعامل میان بازیگران شبکه فناوري و نوآوري
     P P P P    اي هاي سرمایه گري میان عاملین سیاست، محققان و آژانس میانجی

 P     P P      فراهم کردن انتقال دانش و فناوري
 P P P    P P    هاي ایجاد و بهبود همکاري تضمین مکانیسم

   P P       P  سازي اطمینان از انباشت دانش و بومی

  مشاوره

     P P   P P  فراهم کردن خدمات اطالعاتی، تجاري و قانونی
    P            فراهم کردن الگوهاي مدیریتی همکاري

فراهم کردن اطالعات و توصیه در زمینه شناخت، اکتساب و 
  P    P        P  هاي فکري سازي دانش و دارایی بهینه
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 مالکیت از حمایت براي نیاز مورد هاي زیرساخت فقدان •
  فکري

 به دهی جهت در اصلی هاي اولویت نبودن مشخص •
  و فناورانه پژوهشی هاي فعالیت

 و پژوهش متولی مراکز میان کار تقسیم و دهی نظام فقدان •
  کاري دوباره و کاري پراکنده

 پرورشی و آموزشی نظام و محتواي اهداف تناسب عدم •
  ملی نیازهاي با

 مسئول نهادهاي میان مناسب ارتباط برقراري عدم •
 کشور در تحقیقات

با توجه به تخصصی بودن پرسشنامه و شرط دارا بودن حداقل 
، 1هاي نوآوري و نهادهاي میانجی تخصص در زمینه نظام

غیراحتمالی گیري  شده به روش نمونه هاي طراحی پرسشنامه
پرسشنامه  35که  2نفر توزیع گردید 45برفی میان  گلوله

نفر داراي  12نفر،  35از میان این . بازگشت داده شد
نفر داراي تحصیالت دکتري  23ارشد و  تحصیالت کارشناسی

 4و  3بودند که رشته تحصیلی و حوزه شغلی آنها در جداول 
  .قابل مشاهده است

  دهندگان رشته تحصیلی پاسخ) 3 جدول
  (%)میزان   رشته تحصیلی
  68  مدیریت فناوري

MBA  14  
  6  گذاري علم و فناوري سیاست

  3  مدیریت نوآوري
  3  پژوهی آینده

  3  مدیریت صنایع
  3  هاي تولید سیستم

  
  دهندگان حوزه شغلی پاسخ) 4جدول 

  (%)میزان   حوزه شغلی
  37  هاي نوآوري پژوهشگر حوزه نظام

  26  نهادهاي میانجیپژوهشگر حوزه 
  26  استاد دانشگاه
  11  مشاور

                                                 
با این مفاهیم از هاي مرتبط و آشنا بودن  ارشد به باال در رشته دارا بودن مدرك کارشناسی -1

 .دهنده جدید را معرفی کرده است اي که پاسخ دهنده نظر پاسخ

دهنـدگان و در دسـترس    دهنده بعدي توسط پاسـخ  به دلیل قید تخصص در معرفی پاسخ -2
  .نفره تهیه شد 45شده، نهایتاً یک لیست  بودن افراد معرفی

شده توسط  هاي دریافت ها، داده آوري پرسشنامه پس از جمع
براي آزمون . مورد تحلیل قرار گرفت SPSSافزار آماري  نرم

اهمیت هر یک از کارکردها، از آزمون میانگین و براي 
ه بندي میانگین کارکردها از آزمون فریدمن استفاده شد رتبه
  .است

 پایایی و روایی پرسشنامه 1- 3

استفاده و  محتوا روایی روش براي ارزیابی روایی پرسشنامه از
 قرار تأیید مورد متخصص دانشگاهی اساتید توسط پرسشنامه
 استفاده کرونباخ آلفاي روش پایایی از تعیین براي. گرفت

و  شد محاسبه 955/0 برابر کرونباخ آلفاي گردید که مقدار
قابل قبولی برخوردار  پایایی شده از بنابراین پرسشنامه طراحی

 .بوده است

  
  ها یافته -4
 توصیف مشاهدات 1- 4

شده به هر کدام از  هاي ارائه بر مبناي مقایسه میانگین پاسخ
هاي پرسشنامه، کارکردهاي داراي بیشترین تأثیر از نظر  گزاره
  .باشد می 5دهندگان به شرح جدول  پاسخ

  اهمیت هر یک از کارکردها 2- 4
شده براي  به منظور تعیین اینکه کدامیک از کارکردهاي تعریف

دهندگان تأثیر بیشتري بر  هاي میانجی، از نظر پاسخ سازمان
دارد از آزمون میانگین با فرضیات زیر  NISهاي  رفع ضعف

  :استفاده شده است
هاي  دهندگان کارکرد مورد نظر را در رفع ضعف پاسخ) فرض صفر

NIS دانند  مهم می(µ≥3).  
هاي  دهندگان کارکرد مورد نظر را در رفع ضعف پاسخ) فرض مقابل

NIS دانند  مهم نمی(µ<3).  
با توجه به نتایج آزمون میانگین، تمامی کارکردهاي نهادهاي 

سازي در  میانجی بجز کارکرد اطمینان از انباشت دانش و بومی
هاي  رف ساختن ضعفگري و ارتباطی براي برط دسته واسطه

مطابق نتایج ذکرشده، بیشترین تأثیر  .مربوطه مهم هستند
دهی  به ویژه شکل(کارکردهاي دسته حمایتی و بسترسازي 

سیاست علم و فناوري و پشتیبانی از توزیع بودجه به 
در راستاي مشخص ) هاي توسعه فناوري ارزشمند برنامه

هاي پژوهشی و  دهی به فعالیت ها براي جهت نمودن اولویت
مین مالی، بیشترین تأثیر این کارکرد در دسته تأ .استفناورانه 
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گذاري خطرپذیر و همچنین  هاي کمبود سرمایه بر رفع ضعف
 تسازي محصوال واردات و عدم صرفه اقتصادي در تجاري

گري و ارتباطی نهادهاي  کارکردهاي واسطه. نوآورانه است
 همکاري و بهبود و ایجاد هاي مکانیسم تضمین(میانجی 

 و فناوري شبکه بازیگران میان تعامل و ارتباط همچنین ایجاد
 بیشترین تأثیر را بر رفع عدم) گري واسطه نقش و نوآوري

 آخرین دسته از. هاي علمی و صنعتی دارند وجود شبکه
 خدمات کردن فراهم(کارکردها یعنی کارکرد مشاوره 

 )فنی و الگوهاي مدیریتی مشاوره و قانونی تجاري، اطالعاتی،
 بیشتر در مشاوره و خدمات اطالعاتی بهنیز تأثیر خود را 

سازي  تسلط بر موضوعات علم و فناوري و تجاري مدیران کم
  .اند محصوالت فناورانه نشان داده

  ها در هر دسته از کارکردهاي میانجی NISهاي  کارکردهاي داراي بیشترین تأثیر بر ضعف) 5جدول 
  عنوان
  دسته

  ضعف نظام ملی نوآوري
کارکرد نهاد میانجی داراي تأثیر باال بر 

  مربوطه NISضعف 
میانگین تأثیر کارکرد 

 NISمیانجی بر ضعف 

زي
رسا
بست

 و 
تی
مای
ح

  

 هايفعالیت دهی به جهت در اصلی هاياولویت نبودن مشخص

  فناورانه و پژوهشی
  06/4  دهی سیاست علم و فناوري شکل

  66/3  مبادله هاي هزینه کردن کم  فناورانه و صنعتی علمی، هايشبکه وجود عدم
  74/3  سیاست و علم سطح گري میان میانجی  هماهنگی و گذاري سیاست مسئول کاراي و اثربخش شوراي فقدان

  74/3  سیاست و علم سطح گري میان میانجی  فکري مالکیت از حمایت براي نیاز مورد هايزیرساخت فقدان

  کمبود واحدهاي تخصصی تحقیق و توسعه
 توزیع در عدالت و انصاف برقراري

  فناوري و علم هايزیرساخت
31/3  

 هايفعالیت دهی به جهت در اصلی هاياولویت نبودن مشخص

  فناورانه و پژوهشی
 فناوري توسعه هايبرنامه به بودجه توزیع

  ارزشمند
86/3  

  فناوري و پژوهش بر حاکم مقررات و قوانین پیچیدگی
 و استانداردگذاري بخشی، مشروعیت
  الزم مجوزهاي دریافت تسهیل

83/3  

الی
ن م
تأمی

  

  خطرپذیر گذاريسرمایه کمبود
 هايحمایت و مالی منابع به دسترسی ایجاد

  ها نوآوري نتایج براي مالی
94/3  

  خطرپذیر گذاريسرمایه کمبود
 متوسط و کوچک هايشرکت تأمین مالی

  باشندمی ارزشمند هايفناوري داراي که
74/3  

  فناورانه محصوالت سازي تجاري در اقتصادي صرفه عدم و واردات
 داخلی بازارهاي تضمین و سازيجاريت

  هانوآوري نتایج براي
11/4  

 فناورانه محصوالت سازي تجاري در اقتصادي صرفه عدم و واردات
 و فناورانه محصوالت صادرات از حمایت

  خارجی بازاریابی
06/4  

طه
واس

 
 و 
ري
گ

طی
رتبا
ا

  

  26/4  فناوري و دانش انتقال توسعه و تحقیق زمینه در المللیبین هايهمکاري ضعف

  فناورانه و صنعتی علمی، هايشبکه وجود عدم
 بهبود و ایجاد هايمکانیسم تضمین

  همکاري
26/4  

  فناورانه و صنعتی علمی، هايشبکه وجود عدم
 شبکه بازیگران میان تعامل و ارتباط ایجاد

  گريواسطه نقش و نوآوري و فناوري
14/4  

  خطرپذیر گذاريسرمایه کمبود
 محققان سیاست، عاملین میان گريمیانجی

  ايسرمایه هايآژانس و
74/3  

وره
مشا

  

 فناوري سازيتجاري هايروش به تحقیقاتی مراکز مدیران تسلط عدم
 تجاري، اطالعاتی، خدمات کردن فراهم

  فنی مشاوره و قانونی
03/4  

 فناوري سازيتجاري هايروش به تحقیقاتی مراکز مدیران تسلط عدم
 منابع و مدیریتی الگوهاي کردن فراهم

  هاشرکت براي همکاري
69/3  

 فکري مالکیت از حمایت براي نیاز مورد هايزیرساخت فقدان
سازي  بهینه زمینه در اطالعات نمودن فراهم

  فکري هايدارایی و دانش
63/3  
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  گیري نتیجه -5
تر در بخش  در بررسی متون موجود در این حوزه که پیش

توان مشاهده کرد که هر کدام از  ها به آن اشاره شد می میانجی
دسته : اند ها نزدیک شده این مطالعات از دو دیدگاه به میانجی

اول؛ از منظر بخشی از بازیگرانی که در نوآوري درگیر هستند 
] 18[امعه سیاست و جامعه علم ، ج]22[گانه  مانند مارپیچ سه(

و دسته دوم؛ از  )]1[و بازیگران در مراحل فرآیند نوآوري 
منظر بخشی از کارکردهاي قابل انجام که عموماً در دسته 

بندي کارکردهاي  دسته. گنجند گري و مشاوره می واسطه
گري و  نهادهاي میانجی، به کارکردهایی غیر از واسطه

که رویکردي جامع را براي مانند هاولز (دهی  ارتباط
، نهادهاي )کارکردهاي نهادهاي میانجی در نظر گرفته است

کند  آفرینی در نظام ملی نوآوري می اي را درگیر نقش گسترده
که نه فقط منجر به برآوردن نیازهاي بازیگران آن، بلکه به 

البته . تمرکز در رفع مشکالت نظام نوآوري ملی خواهد شد
ز اهمیت است که این گستردگی کارکردها این موضوع نیز حائ

کاري و انحراف  اگر در یک میانجی تجمیع گردد سبب پراکنده
بنابراین الزم است هر نهاد میانجی با . از مسیر خواهد بود

سطح سیاستی، (گیرد  توجه به سطحی که در آن شکل می
اي از کارکردهاي  صرفاً بسته) سطح راهبردي و سطح عملیاتی

تواند  این گزینش می. طح فعالیتی خود را برگزیندمناسب در س
به این صورت باشد که نهادهاي میانجی فعال در زمینه 

هاي  حمایتی و بسترسازي که بیشتر از دسته کارگزاران، گروه
هستند  1فکري و مشاوران بازیگران سطوح باالي نظام نوآوري

 هایی که مطابق جدول هاي حمایتی در زمینه ضعف با فعالیت
بیشترین تأثیر را بر آنها دارند مانند تسهیل قوانین و مقررات  5

هاي تحقیق و توسعه و نوآوري،  مربوط به فعالیت
هاي تحقیق و توسعه و  دهی به فعالیت بندي و جهت اولویت

هاي قانونی و مالکیت  نوآوري و فراهم آوردن زیرساخت
هاي  فکري، نقش مؤثر خود را در برطرف نمودن ضعف

این . گري تحقیق و توسعه و نوآوري ایفاء نمایند لتسهی
هاي مرزي در مطالعه  ها کارکردهایی مشابه سازمان میانجی

اي  هاي مرزي دارند که به تعبیر او سازمان ]18[گوستون 

                                                 
هاي مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مرکز پژوهش -1

 ...مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و 

هاي  نظامهستند که در مرز میان سطح سیاست و دیگر سطوح 
  .کنند نوآوري فعالیت می

هاي تأمین  متمرکز بر فعالیتبه همین ترتیب نهادهاي میانجی 
هاي مالی و  کنندگان منابع، صندوق مالی که از جنس تهیه

هستند با جذب منابع بخش  2سازي و بازارسازان تجاري
هاي تحقیق و توسعه، تأمین منابع مراکز  خصوصی در فعالیت

تحقیق و توسعه تخصصی، جذب منابع خارجی و 
ابی خارجی براي گذار در تحقیق و توسعه و بازاری سرمایه

هاي تحقیق و توسعه  هاي نوآورانه در رفع ضعف نتایج فعالیت
  .و کارآفرینی نظام ملی نوآوري ایفاء نقش نمایند

دهنده که از جنس  گر و ارتباط نهادهاي میانجی واسطه
 3هاي تجاري و صنعتی کارگزاران فناوري، شوراها و انجمن

قراري ارتباط و تعامل هایی در زمینه بر باشند نیز با فعالیت می
مناسب و سازنده میان نهادهاي متولی علم و فناوري، کمک به 

هاي علمی و صنعتی و مشاوره به مدیران متولی  ایجاد شبکه
هاي کارآفرینی و انتشار فناوري،  علم و فناوري در رفع ضعف

دهنده،  کننده باشند و در آخر، نهادهاي مشاور و خدمات کمک
العاتی، قانونی و فنی در هر سطح از با ارائه خدمات اط

تر شدن یا رفع  سطوح بازیگران نظام نوآوري، اقدام به کمرنگ
 .هاي نظام نوآوري نمایند ضعف

، ]20و19[نکته دیگر حائز اهمیت بنابر مطالعاتی که در آمریکا 
انجام گرفته تمرکز کارکردهاي ] 15[و انگلستان ] 1[هلند 
مشاوره در کشورهاي  گري و هاي دسته واسطه میانجی
ها در کشورهاي در  حتی در مطالعه میانجی. یافته است توسعه

، همانطور که گفته شد صرفاً چندي ]23و22[حال توسعه نیز 
از کارکردها مورد توجه قرار گرفته که این کارکردها ناظر بر 

هاي نوآوري کشورهاي مورد توجه  هاي موجود در نظام ضعف
مان به کلیه  بر این اساس، توجه همز. اند هنبود )ایران و تایلند(

هاي موجود و در دسترسی را  حل ها، راه کارکردهاي میانجی
  .گذارد رو می براي رفع مشکالت نظام نوآوري پیش

کارکردي هر کدام از  د که با توجه به زمینه شو پیشنهاد می
هاي  نهادهاي میانجی فوق، یک فرآیند بازنگري در فعالیت

نه مصادیق این نهادها در کشور، صورت گرفته تا گرا میانجی

                                                 
صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران،  -2

 ...هاي تأمین مالی و  شرکت

 ...رگانی و هاي علمی و فناوري، اتاق باز سازمان توسعه تجارت، پارك -3
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کارآمدي بیشتري در مرتفع نمودن مشکالت سیستمی نظام 
این بازنگري، از یک سو، . نوآوري کشورمان حاصل شود

دار براي فعالیت هر کدام  هاي اولویت موجب بازتعریف حوزه
از این نهادها شده و از سویی دیگر، توجه آنها را به یک 

، که رفع مشکالت سیستمی به جاي تمرکز بر هدف واحد
نتیجه دیگر این . دارد موارد جزئی است معطوف می

ها و تعریف حوزه فعالیت براي هر کدام از نهادها،  بازنگري
هاي اشتراك و افتراق کارکردي این نهادها و  معین شدن حوزه

در نتیجه فراهم شدن بستري براي ایجاد یک تقسیم کار 
بدین ترتیب، . تعامل آنها با یکدیگر است منطقی و الگوي

اي عمل کردن این نهادها به حداقل  تداخل وظایف و یا جزیره
، ممکن است 5این بازنگري با توجه به جدول . یابد کاهش می

به ایجاد نهادهایی منجر شود تا خالءهایی که در زمینه 
به عنوان . گري وجود دارد مرتفع گردد کارکردهاي میانجی

ها در زمینه تأمین مالی و  هاي میانجی یکی از فعالیتمثال 
هاي نوآورانه است که در کشورهاي  حمایتی، ضمانت فعالیت

در این خصوص، . شود در حال توسعه کمتر به آن توجه می
تواند نهادي در سطح سیاستی یا راهبردي شکل بگیرد که  می

هاي  اي و شرکت هاي سرمایه با درگیر کردن دولت، آژانس
هاي نوآور ورشکسته، به رشد نوآوري  نوپاي نوآور یا شرکت

  . در نظام نوآوري کمک نماید
  
 هاي پژوهش محدودیت -6

ترین محدودیت این پژوهش تعداد کم خبرگان آشنا با  مهم
مفاهیم نهادهاي میانجی بود که به همین سبب، استفاده از 

محدودیت . گیري گلوله برفی در دستور کار قرار گرفت نمونه
شده به سؤاالت  نفر از خبرگان شناسایی 10بعدي، عدم پاسخ 

پرسشنامه  35آوري  الزم به ذکر است که جمع. پرسشنامه بود
دهندگان میسر  دیگر هم صرفاً با مراجعه حضوري به پاسخ

  .گردید
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