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 های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردهاسازمان

 2اله طباطبائیانحبیبسید  ،1*عفت نوروزی

 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری. 1

 ت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(. هیأ2

 

 چکیده

شود. عنوان کلیدی در موفقیت نوآوری دیده میری بین انواع مختلف بازیگران، بهدر نگاه سیستمی به نوآوری، همکا

ور طبهگذاری علم و نوآوری شوند، ادبیات سیاستاثربخش میهای متعددی که مانع این همکاری به جهت وجود شکاف

عی کند. در این مقاله سگری اشاره میزنی و واسطههای میانجی برای بر عهده گرفتن نقش پلبه نیاز برای سازمان دائم

ا ب داخته شود. سپسها پرگر در نوآوری، به تبیین انواع آنعنوان واسطههای میانجی بهشده تا ابتدا با معرفی سازمان

 ها ارائه شده است.بندی کاملی از کارکردهای این سازمانها، دستهمیانجی بررسی ادبیات موجود در حوزه

 های میانجی. های میانجی، نوآوری، کارکردهای سازمانسازمان واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

هایی از نظام نوآوری، نوآوری و پس از تحلیل

در  ویژههای علمی، باز شدن مفاهیم نوآوری بهشبکه

ها، سپاریها و برونرابطه با افزایش سطح همکاری

د ها و روابط فراینگره ها تمایل بسیاری به نقشتحلیل

ای از اند. در این خصوص، مجموعهنوآوری پیدا کرده

شوند وظایف نامیده می« 4هامیانجی»که  بازیگران

متفاوت این  هایدهند. نقشمتنوعی را انجام می

در مطالعات منتل و  2بازیگران تحت عناوین طرف سوم

توسط  9های میانجی(، شرکت4390روسجر )

در مطالعات بسنت و  4(، پل زننده4334) 1استنکیویچ

در مطالعات هارگدون و  0گر(، واسطه4334) 0راش

در مطالعات  3گرهای اطالعات(، میانجی4330) 9ساتون

توسط  44های فراساختاری( و سازمان2666) 46پوپ

. عناوین دیگری نیز [4] ( بیان شده است4330) 42لین

در مطالعات  49گرهای انتقال فناوریمانند میانجی

 44های مرزیو سازمان (2663) 41کلرکس و لیوویس

گرها را انجیهای می( نقش2666) 40در مطالعات کش

 مورد بحث قرار داده است.

توان به سه دسته بازیگران در نظام نوآوری را می

 :[2] کردتقسیم 

ای تجمعی ها )واژهیعنی شرکت ؛ساختار تولیدی .4

 غیرتولیدی( های تولیدی وبرای بیان شرکت

 مؤسساتها، یعنی دانشگاه ؛زیرساخت دانشی .2

 های آموزشیپژوهشی و سازمان

أمین تهای مختلف، اغلب سازمان پشتیبانی؛ساختار  .9

که وظیفه حمایت از اقتصاد  مالی شده توسط دولت

 د.نرا دار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Intermediaries 

2. Third parties 

3. Intermediary firms 

4. Stankiewicz 

5. Bridger 

6. Bessent and Rush 

7. Broker 

8. Hargadon and Sutton 

9. Information intermediaries 

های ای از شبکهیچیدهاین بازیگران در فضای پ

و هم در بین  درونرسمی، هم در رسمی و غیر

یاز به ن ها، درگیر هستند. این روابط شبکه لزوماًگروهرزی

ار باید با یکدیگر سازگ نبلکه بازیگراند، رسمیت ندار

 دهند تشکیل را باشند، در نتیجه یک سیستم متقابل

نقش بازیگران در ساختار حمایتی، توسعه [. 2]

های بنیادی است که در انجام هر چه بهتر فعالیت

 در خیل هستند؛ برای مثال،کارکردهای نظام نوآوری د

هایی بنیادی مانند جایی منابع، فعالیتهکارکرد جاب

های تقویت های آموزشی یا فعالیتزماندهی برنامهسا

است. اگرچه  مؤثرنیروی انسانی در اجرای بهتر آن 

تمامی این بازیگران در به انجام رساندن این کارکردها 

اما ساختار حمایتی، نقش خاصی  دخیل هستند،

کننده و واسطه درون سیستم دارد که عنوان هماهنگبه

 .هستند هامیانجیحمایتی یکی از اعضای این ساختار 

 های میانجیتعریف سازمان -2

های میانجی دارای پیشینه نظری در مورد سازمان

هنوز در حال  40نوعی پراکندگی است و به عقیده هاولز

رو تعاریف مورد توافقی درباره است. از اینگیری شکل

ن توان تعریف هاولز را از ایها وجود ندارد. میآن

 :[4]شمرد تعاریف جامع برها تنها سازمان

عنوان یک عامل یا واسط یک سازمان یا بدنه که به»

نوآوری، میان دو یا چند طرف،  فرایندای از در هر جنبه

گرها های این میانجیکند. برخی فعالیتعمل می

اطالعات درباره  سازیعبارتند از کمک به فراهم

ا و یهمکاران بالقوه، وساطت برای نقل و انتقال بین د

ها و گری بین سازمانچند طرف، انجام کار واسطه

10. Popp 

11. Superstructure organizations 

12. Lynn 

13. Technology transfer intermediaries 

14. Klerkx and Leeuwis 

15. Boundary organizations 

16. Cash 

17. Howells 
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هایی که با یکدیگر همکاری دارند و کمک به یافتن بدنه

برای نتایج نوآورانه  مالی و پشتیبانی تأمینآگاهی، 

 « ها.همکاری

اولز صورت گرفته، با اینکه تعریفی که توسط ه

اما با دقیق شدن در این تعریف  ،رسدنظر میجامع به

توان به این امر رسید که تعریف فوق بیشتر به نقش می

ها در ساختار تولیدی نوآوری مستقیم این سازمان

ها گماشته داللت دارد. در واقع از نظر هاولز این سازمان

های موجود در شبکه هستند که برای آن یکی از بدنه

کند ازش را فراهم مییابد، اطالعات مورد نیهمکار می

 کند.گری میها واسطهو بین آن و دیگر سازمان

ها توسط وینچ و کورتنی تعریف دیگر این میانجی

 هایصورت گرفته که تمرکز بیشتری روی میانجی

 :[9]فراساختاری دارند 

عنوان عضوی از شبکه بازیگران هایی که بهسازمان»

د بر تولی ها نهکنند و تمرکز آنیک سیستم عمل می

بلکه  سازی نوآوری است،ی و نه بر پیادهنوآور

 «ها برای نوآوری است.دیگر سازمانتوانمندسازی 

ه ای است کدهنده بدنهشده در باال نشانتعریف ارائه

کند؛ چه را برای نوآوری ایفا می نقش توانمندساز

 صورت غیرمستقیم. بنابراینهصورت مستقیم و چه ببه

است که انواع میانجی را در خود جای  تریتعریف کامل

 دهد.می

میانجی را استوارت و های تعریف دیگر سازمان

 :[1]اند ارائه داده 4هایسالو

جاد هایی را ایتوانند فضا و فرصتمی بازیگرانی که»

یا  دهندهعنوان توسعههکنند تا دیگر بازیگرانی که ب

 اشوند، محصوالت فرهنگی یمی کننده شناختهمصرف

 « ظهور را خلق یا استفاده کنند. فنی در حال

های میانجی این مطالعه تمرکز بر سازمان در

هایی که از لحاظ ماهیت فرابخشی است. سازمان

 ماهیت اظ جایگاه فرابخشی،گر هستند و از لحمیانجی

است و ها طبق تعاریف باال گری این سازمانمیانجی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Stewart and Hysalo 

لب است که نمایانگر این مطشان، ماهیت فرابخشی

سیستم علم، فناوری  به نوع خاصی از بازیگران خدمت

انند توو تمامی این بازیگران می شودو نوآوری، ارائه نمی

 از ماحصل کارکردهای آنان منتفع شوند.

 هاانواع میانجی -5

توانند اشکال متفاوتی را به خود گرها میمیانجی

ی هاهای پژوهش و فناوری، انجمنبگیرند: سازمان

ای، بنیادهای های حرفهتجاری و صنعتی، انجمن

های علمی، مشاوران ای، پارکخصوصی، نهادهای منطقه

توانند نقش های صنعتی مینوآوری و نظایر آن. انجمن

های جدید در میان مهمی را در انتشار دانش و فناوری

های پژوهش و های عضو، ایفا کنند. سازمانشرکت

مهمی در ارتقا، انتشار و  ( نیز نقشRTOsفناوری )

ها استفاده از دانش موجود و جدید دارند. این سازمان

توانند بهترین گروه های موجود میرغم محدودیتعلی

دانش و نیروی انسانی در کشور باشند و با راهکار درست، 

های کننده شکستکننده یا برطرفنقش هماهنگ

وری را های نوآسیستمی در نظام نوآوری ملی و خوشه

 [.4برعهده بگیرند ]

ها وجود تفاوت مهمی که میان انواع مختلف میانجی

ها، عضی از این سازمانب هدف اولیهدارد این است که 

ها و مراکز مانند سازمان ؛ای استنقش واسطهداشتن 

آوری پشتیبانی های نوحمایت از نوآوری که از شبکه

های فعالیتها اما برخی دیگر از این سازمان کنند،می

فعالیت  2ایعنوان محصول حاشیهگری را بهمیانجی

های مشاوره و دفاتر مثل شرکت ؛کنندخود ارائه می

در منابع مختلف علمی،  .[0]ارتباط صنعت و دانشگاه 

از نهادهای میانجی در نظام نوآوری با تعابیر متفاوت 

ای از این تعابیر را نشان مجموعه (4)شود. جدول یاد می

 دهد.یم

2. By- Product 
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 [1]انواع نهادهای میانجی  -1جدول 

 نقش تعریف/ مرجع عنوان

 Watkins and Horley 4های سازمانیمیانجی

(1986) 

 هایشرکت به فناوری انتقال از در حمایت واسطههای سازمان نقش بررسی

 کوچک

 Mantel and Rosegger عامل سوم

(1987) 

مداخله  ها و افراددیگر سازمان هایگیریتصمیم در که هاییسازمان یا افراد

 کنندمی

 Aldrich and von Glinow واسطه

(1992) 
  ماعیاجت سیستم یک در سیستم از خارج از جدید هاینفوذ ایده گرتسهیل عوامل

 هامیانجی

 های میانجیبنگاه

Seaton and Cordey-

Hayes (1993) 
Braun (1993) 
Callon (1994) 

 فناوری برداریبهره در هاواسطه نقش بررسی

 پژوهشی هایسیاست تدوین در گرامأموریت هایسازمان نقش

 محلی هایهمکاری و علمهای شبکه در تغییرات ایجاد درها واسطه نقش

 عنوانمؤسسات مشاوره به

 کنندگان روابطبرقرار
Bessant and Rush (1995) نوآوری فرایند در پل سازندگان عنوانبه مستقل مشاوران نقش 

 انکاربر فردی نیازهای با بازار در موجود هایحلراه انطباق Stankiewicz (1995) های میانجیشرکت

 Shohert and Prevezer هامیانجی

(1996) 

 و میزبان بین فناوری انتقال عوامل عنوانبه که خصوصی و دولتیهای سازمان

 کنندمی عمل کاربران

 Turpin et al. (1996) 2سازیگرهای تجاریواسطه
 دیدج هایفناوری جدید برای کاربردی هایبرنامه توسعه دنبالبه هایی کهبنگاه

 ها هستندآن اولیه توسعه زمینه از خارج در

کننده یا های یکپارچهسازمان

 فراساختاری
Lynn et al. (1996) 

 به اطالعات جریان هماهنگی و تسهیل به کمک برای هاییسازمان و هاشرکت

 زیردستهای شرکت

 کنندجدید کمک می به طرق موجود هایفناوری ترکیب با نوآوری به که عواملی Hargadon (1998) های دانشیواسطه

 9های سطح میانیسازمان

 گرهای نوآوریمیانجی

Van der Meulen and Rip 

(1998) 
Howells (1999b) 

 اقتصادی و اجتماعی اهداف به سوی علم گیری سیستمکمک به جهت

 هایسیستم در هاواسطه عنوانبه خدماتی هایشرکت از خاصی انواع فعال نقش

 نوآوری

 Provan and Human های فناوریواسطه

(1999) 
 صنعتیهای شبکه در اطالعات و دانش هایشکاف کننده پر بازیگران

 McEvily and Zaheer اینهادهای منطقه

(1999) 

ای با ایجاد پیوند میان ها در یک شبکه منطقهکننده ضعف تعامالت بنگاهرفع

 هاآن

 فناوری از مشترک تولید و وریفنا انتقال در مرزی هایسازمان نقش Guston (1999) های مرزیسازمان

 های مرزیسازمان

 های دانشیمیانجی
Cash (2001) 

Millar and Choi (2003) 

 فناوری انتقال در مرزیهای سازمان نقش

 دانش نامشهود ارزش از گیرنده مقدار ارزش دریافتی که هاییسازمان و هاشرکت

 کنندرا تسهیل می

 Pilorget (1993) خدمات مشاوره نوآوری
 بازیگران انواع شامل ؛نوآوری ترویج برای خاص طور به مشاوره هایشرکت نقش

 واسطه هایسازمان و مشاوره هایشرکت جمله از

 Hargadon and Sutton گری فناوریواسطه

(1997) 

 ارتباط با معمول طور به سازمان یک آن در که است فناوری جایی گریواسطه

های دیگر محصول جدید فناوری یا دیگر هایبخش در موجود هایحلراه بین

 کندایجاد می

 زنی نوآوریپل

 گری دانشیواسطه

Czarnitski and 

Spielkamp (2000) 
Wolpert (2002) 

 هاارائه دانش و خدمات تکمیلی به شرکت

 نندکها تسهیل میهایی که مبادله اطالعات درباره نوآوری را میان شرکتمیانجی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Organization intermediaries 

2. Bricoleurs 

3. Intermediary level bodies 
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 هاکارکردهای میانجی -9

گرها در نوآوری ریشه های میانجیبحث درباره نقش

 :[4] دارددسته ادبیات  چهاردر 

 ؛4ادبیات انتقال و انتشار فناوری .4

ها و درباره نقش و مدیریت فعالیت 2مطالعات نوآوری .2

 کنند؛ها پشتیبانی میهایی که از این فعالیتشرکت

 ؛9های نوآوریادبیات نظام .9

در  ویژهو به 1های خدماتیتحقیقاتی درباره سازمان .1

 (.KIBS) برهای تجارت خدمات دانششرکت

در زمینه انتقال فناوری، راش و بسنت به 

ها را به عنوان شته و آناشاره دا 4های مشاورهسازمان

ه در انگیز ناپذیر از سیاست با هدف ایجادبخشی جدایی

ها اشاره . آن[0]د ندانآموز میهای درسانتشار تجربه

های مدیریتی باعث عدم تفوق لیتقاب نبودکنند که می

ت شود و اینجاسمییا موفقیت نسبی در انتقال فناوری 

د، انتقال فناوری بیایباید به کمک فرایند  که سیاست

های های تشویق برای توسعه توانمندیویژه در زمینهبه

ها. یکی از ابزارها نوآورانه و جبران کمبود این توانمندی

های مشاوره هستند که هایی سازماندر چنین سیاست

 دهندهایی را ارائه میعنوان میانجی، توصیه و کمکبه

ا را جبران سازند. هتا به طور مؤثری فقدان توانمندی

شوند و نامیده می 0های فناوریها واسطهاین سازمان

های ارتباط هایی از قبیل دپارتمانشامل سازمان

های نوآوری و ای، آژانسدانشگاه، مراکز فناوری منطقه

های فراملی مانند انجمن اروپایی فناوری، نوآوری شبکه

 [.0هستند ] 0و اطالعات صنعت

قال ها در فرایند انتکلی نقش میانجی طوربنابراین به

شود که همان جبران زنی در نظر گرفته میفناوری پل

 های مدیریتی در فرایند انتقال است.کردن فقدان قابلیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Technology transfer and diffusion 

2. Innovation management 

3. Systems and networks 

4. Intermediaries as service organizations 

5. Consultant 

گروه دوم از مطالعات، مرتبط با حوزه مدیریت 

نوآوری در سطح بنگاه است که وابستگی نزدیکی با 

ت مورد بررسی در گروه اول دارد. با این وجود موضوعا

گرها را این حوزه متفاوت است. حوزه اول، نقش واسطه

کند، اما در در انتشار و انتقال فناوری برجسته می

ها ادبیات مدیریت نوآوری تمرکز اصلی بر میانجی

ها است. این دسته از عنوان سازمان و نوع فعالیت آنبه

مطالعات بر این موضوع تمرکز دارند که چگونه 

عنوان سازمان؛ فرایند انتقال و انتشار ها بهجیمیان

ها و صنایع تسهیل فناوری را بین افراد، سازمان

کنند. این مطالعات بر این نکته تأکید دارند که می

های ارتباطی را ایفا های نوآوری تنها نقش کانالواسطه

ها و دانش نیز مؤثر کنند، بلکه در انتقال ایدهنمی

 [.9هستند ]

دیگر، به مطالعه نهادهای میانجی در گروه 

اند. در این راستا، ادبیات ها پرداختهها و گروهسیستم

عنوان جزیی از نظام نوآوری، نهادهای میانجی را به

سیستم به رسمیت شناخته است. در ادامه، استنکوویچ 

ای درباره ساختار اتوماسیون صنعتی در در مطالعه

های حلتطبیق راه ها را کمک بهسوئد، نقش واسطه

داند. وی ها میتخصصی موجود در بازار با نیاز شرکت

گر انتقال دانش تر، مؤسسات تسهیلدر سطحی وسیع

را که کارشان برقراری ارتباط بین بازیگران اصلی در 

[. به همین 3سیستم فناورانه بود، شناسایی کرد ]

 ای از جامعه نوآوری، لین و همکارانشترتیب در مطالعه

هایی را شناسایی کردند که به برقراری ارتباط سازمان

ا ها بکنند. این سازماندرون سیستم نوآوری کمک می

استفاده از ایجاد ارتباط و تعامالت دانشی بین اجزای 

سازی افزایی و یکپارچهسیستم، اقدام به ایجاد هم

کنند. این نوع از ها برای ارائه محصول میتوانمندی

6. Technology brokers 

7 . European Technology, Innovation and Industry 

Information Institute, TII 
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کننده سیستم یا های یکپارچهسازمان»ها سازمان

 [.46شوند ]نامیده می« 4های فراساختاریسازمان

های مرزی نیز یاد عنوان سازمانگرها بهاز میانجی

ها، وجود مسائل مشترک شده که خاستگاه این سازمان

میان علم و سیاست است. این مسائل مشترک که 

ه علم و شوند، در مرز دو حوزنامیده می 2مسائل مرزی

سیاست وجود دارند و بازیگران هر حوزه با توجه به 

کنند، ها میهای متفاوتی از آنمقاصد خود، استفاده

کنند. ولی این مسائل همچنان هویت خود را حفظ می

ها هستند که در حوزه یک مثال از مسائل مرزی، پتنت

ها علم با هدف بهره تجاری یا ارتقای درجه علمی از آن

شود، در حالی که در سیاست برای می استفاده

جویند ها بهره میوری تحقیقات از آنگیری بهرهاندازه

[44.] 

هایی بین دو مسائل مرزی باعث ایجاد همکاری

ها، درجه عدم شفافیت حوزه شده که در این همکاری

مرزها میان دو حوزه، ممکن است برای هر طرف مخرب 

به تبع خود یا سودمند باشد. این عدم شفافیت 

های رو سازمان[. از این44کند ]مشکالتی را ایجاد می

مرزی )نهادهایی که در شکاف میان علم و سیاست واقع 

کنند(، تعامل میان شوند و بین این دو میانداری میمی

بازیگران در هر طرف را با طرف آن سوی مرز تسهیل 

 [. 42کنند ]می

 [:49های مرزی سه ویژگی دارند ]سازمان

هایی برای ایجاد و کننده فرصت و انگیزهفراهم .4

استفاده از مسائل مرزی و کمک به مذاکره مرزی 

 بین علم و سیاست

گری و مشارکت دادن ایفاکننده نقش میانجی .2

گویی و مسئولیت نسبت به هر دو طرفین با پاسخ

 طرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Superstructure organizations 

2. Boundary object 

3. Innovation Intermediaries 

4. Demand articulation 

قرار گرفتن در مرز میان علم و سیاست در عین  .9

 استقالل

ی در صورت پایداری و خشنود نگه های مرزسازمان

ها در داشتن طرفین موفق خواهند بود. این سازمان

مدیریت اثربخش مشارکت کرده و این مهم را با انجام 

 [:42کارهای زیر بر عهده دارند ]

کمک به مذاکره مرزی میان علم و سطح  .4

 گیریتصمیم

 پذیری برای هر دو طرفسازی مسئولیتفراهم .2

 انتقال اطالعات .9

 ماهنگی تولید اطالعاته .1

گذاری روی مزایای نسبی و وابسته کمک به سرمایه .4

 به مقیاس

 تشویق مدیریت اقتباسی و تطبیقی .0

به اعتقاد کلرکس و لیوویس سه کارکرد عمده برای 

 [:41وجود دارد ] 9های نوآوریمیانجی

: پیکربندی نیازهای نوآوری و 1پیکربندی تقاضا .4

دانش، فناوری، سازی تقاضاها در معنای معادل

 تأمین مالی و سیاست

: تسهیل ارتباطات میان بازیگران 4دهی شبکهشکل .2

 گری بینگذاری، فیلترینگ و واسطه)پایش، هدف

 همکاران احتمالی(

: بهبود تنظیم و یادگیری 0مدیریت فرایند نوآوری .9

ای با چند بازیگر که شامل تسهیل در شبکه

 ست.یادگیری و همکاری در فرایند نوآوری ا

های میانجی جانسون پنج نقش برای سازمان

 . [44برشمرده است ]

5. Network formation 

6. Innovation process management 
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  1گری/ داوری. میانجی1

هایی برای بهبود درگیری تضمین مکانیسم -

ایجاد شده در شبکه نوآوری توزیعی برای 

 تسهیل همکاری مؤثر

برقراری انصاف و عدالت در اختالفات در  -

 ای منطقه S&Tهای زیرساخت

کمتر در همکاری و در نتیجه برقراری اصطکاک  -

 های مبادله در درون شبکهکاهش بالقوه هزینه

 : 2کننده منابع مالی. پشتیبان/ تأمین2

های ویژه برای شرکتتأمین منابع مالی، به -

تر سرمایه، اما بسیار نوآور فناوری با سهم کوچک

 هاو آزمایشگاه

های توسعه قادر ساختن توزیع بودجه به برنامه -

 ارزشمند فناوری

 : 5بخشگر/ مشروعیت. پاالیش5

 تر فناوریبخشی به بازیگران کوچکمشروعیت -

های فناورانه سازی دسترسی به پیشرفتفراهم -

 ترهای بزرگموجود برای شرکت

جداسازی کاه از گندم با تمرکز بر توسعه  -

 پذیرهای امکانفناوری

علت شفافیت های مبادله بهکم کردن هزینه -

 ارزش فناوریبهتر از 

 : 9. واسطه فناوری9

های انتقال فناوری و دانش سازی مکانیسمفراهم -

 روابط در شبکه توزیع نوآوری  با مدیریت مرکزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mediator/ Arbitrator 

2. Sponsor/Fund provider 

3. Filter/ Legitimator 

4. Technology broker 

5. Resource/ Management Provider 

 تسهیل شبکه فناوری -

اطمینان یافتن از انباشت منابع دانش فنی و  -

 ایمنطقه S&Tهای تخصص در زیرساخت

 : 3آورنده مدیریتآورنده منابع/ فراهم. فراهم3

سازی الگو و منابع مدیریت همکاری برای فراهم -

ویژه برای های کوچک و بزرگ بهشرکت

هایی که همکاری با دیگران را تجربه شرکت

 اند نکرده

نوآوری توزیع بدون  ،برقراری مدیریت توزیع -

 مداخله مستقیم دولت

ها برشمرده چهار نقش برای میانجی 0گروه هاوارد

 [:40است ]

سازی اطالعات و از طریق فراهم: کمک 0مشاوره .4

هایی در زمینه شناخت، اکتساب و توصیه

 های فکری، دانش و توان فناوریسازی داراییبهینه

گری برای نقل و انتقال بین دو : واسطه9گریواسطه .2

 یا چند طرف

طور مستقل : ایفای نقش طرف سوم به3گریمیانجی .9

که به دو سازمان برای یک همکاری سودمند 

 کند.یافته کمک میلتکام

: عاملی که دسترسی مطمئن 46آورنده منابعفراهم .1

های مادی برای نتایج به منابع مالی و سایر حمایت

 کند.ها را فراهم میهای حاصل از همکارینوآوری

ی هایها به توانمندیبرای ایفای هر یک از این نقش

 ها اشاره شده است.( به آن2نیاز است که در جدول )

6. Howard Group 

7. Consultant 

8. Broker 

9. Mediator 

10. Resource provider 
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 [3گری ]های مختلف میانجیهای مورد نیاز برای ایفای نقشتوانمندی -2 جدول

 های مورد نیازتوانمندی فعالیت

 مشاوره

 ای مرتبطهای مشاورهسطح باالی دانش، مهارت و تجربه در حوزه -

 لهئتحلیل مس -

 های مشاوره دادنتوانمندی -

 گریواسطه

 سازیهای شبکهمهارت -

 دانش صنعتی مرتبط -

 دانش حقوق مالکیت فکری و قانونی -

 زنیهای ارتباطی و چانهسطح باالی مهارت -

 هاتوان دیدن تصویر بزرگ فرصت -

 گریمیانجی

 مهارت برای مرتبط کردن طرفین با انتظارات متفاوت -

 پژوهشیهای های صنعتی و سازمانشبکه بودن با انجمن -

 گریهای ارتباطی و تسهیلسطح باالی مهارت -

 سازی منابعفراهم

 های تأمین مالی مشارکتی بین دولت و خوددرک معانی، شرایط و انتظارات برنامه -

 بندیهای تأمین منابع و بودجهمهارت -

 های مدیریت پروژهمهارت -

 های پایش و ارزیابیمهارت -

 ITهای توانمندی -

 

ها در سه سطح متفاوت، از منظری دیگر، میانجی

کارکردهای گوناگونی دارند که این سطوح عبارتند از 

. انواع 9و سطح عملیاتی 2، سطح راهبرد4سطح سیاست

 [:40ها در هر سطح عبارتند از ]کارکردهای آن

دهی (: شکل1سطح سیاست )نقش حمایت .4

 سازیعلمی و فناوری و صنعتی، فراهمهای سیاست

ها بین منابع تأمین مالی؛ در این سطح، میانجی

گذار، تولیدکنندگان دانش و عاملین عاملین سیاست

ای قرار گرفته که به کاهش های سرمایهآژانس

ها و مراکز فاصله میان تولید دانش در دانشگاه

ها کمک پژوهشی و کاربرد دانش در سطح شرکت

 د.کننمی

(: ایجاد ارتباطات و 4گرسطح راهبرد )نقش واسطه .2

تعامالت، دسترسی به منابع بیرونی؛ در این سطح، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Policy level 

2. Strategic level 

3. Operational level 

های ساختاری ناشی از عدم تقارن ها حفرهمیانجی

 کنند.در دسترسی به منابع را رفع می

(: 0دهی مرزهاسطح عملیاتی )نقش پوشش .9

سازی خدمات؛ سازی جریان دانش، فراهمتسهیل

فرایند چرخش دانش میان صنعت، دولت و ارتقای 

 دانشگاه. 

الیاسی در مطالعه نقش نهادهای میانجی در 

همکاری فناورانه و نوآورانه، با رویکرد پژوهش و توسعه 

و انتقال فناوری، سه نقش تنظیم محیط نهادی 

گری و اشاعه را سازی، و تسهیلهمکاری، قابلیت

شناسایی کرده گرها های میانجیعنوان ابعاد نقشبه

ها قابل های این نقش( ابعاد و مؤلفه9است. در جدول )

 رویت هستند.

4. Sponsoring 

5. Brokering 

6. Boundary spanning 
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 [3]انواع کارکردهای نهادهای میانجی در مطالعه الیاسی  -5 جدول

 هامؤلفه ابعاد متغیر

 نقش نهادهای میانجی

 تنظیم محیط نهادی همکاری
 های همکاریبندی حوزهفناوری و اولویتنگاری پایش آینده -
 های تشویقی مالی و غیرمالی در تعامل با نهادهای باالدستیتنظیم سیاست -
 های باالدستیتنظیم بستر قوانین مالکیت فکری در تعامل با سازمان -

 سازیقابلیت
 مالی(ها )آموزش، مشاوره فنی و حمایت سازی فناورانه در بنگاهحمایت از قابلیت -
 ها(ها )مدیران، کارکنان و سیستمهای مدیریتی بنگاهتقویت قابلیت -

 گری و اشاعهتسهیل
 گری فناوری(ها به یکدیگر )واسطهها و نیازهای بنگاهرسانی قابلیتاطالع -
 هاگذاری دستاوردهای دانشی بنگاهسازی، انتقال و به اشتراکتجاری -
 هاسازی همکاری بین بنگاهگیری و جاریشکلگری در مشاوره و تسهیل -

 

های های میانجی، سازمانهای سازمانیکی از شکل

هستند که از نظر ماهیت سازمانی،  4پژوهش و فناوری

ترین انواع نهادهای میانجی به شمار یکی از شایع

های پژوهش و فناوری از جمله روند. ایجاد سازمانمی

ترین سازوکارها در نظام ملی نوآوری است که مهم

متأسفانه در برخی از کشورها اهمیت آنها در توسعه 

 نوآوری مورد غفلت قرار گرفته است.

ترین اجزای نظام ملی ها از جمله مهمسازماناین 

های نوآوری هستند که بخش مهمی از زیرساخت

 دهند. اغلبتوسعه علم، فناوری و نوآوری را تشکیل می

هایی هستند که مستقل کشورها دارای چنین سازمان

اند که بتوانند بخش بوده و با این فرض تأسیس شده

د. در کشورهای مهمی از نظام نوآوری را تشکیل دهن

ها در نظام ملی در حال توسعه، نقش این سازمان

تر تشخیص داده شده است و تر و حیاتینوآوری پررنگ

های فناورانه و صنعتی و فقدان دلیل ضعف در پایهاین به

تعامالت پویا میان بازیگران نظام ملی نوآوری در این 

های کشورها است. فرض بر این است که سازمان

توانند نقش حلقه واسط میان و فناوری میپژوهش 

بخش پژوهش و تولید و همچنین استقرار شبکه تعاملی 

ثابه ممیان بازیگران نظام ملی نوآوری را ایفا کنند و به

کاتالیزور فرایند صنعتی شدن عمل کنند. در واقع، 

های پژوهش و فناوری در کشورهای در حال سازمان

ازمانی مورد نیاز برای کننده پویایی ستوسعه، فراهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Research and Technology Organizations: RTOs 

فرایند نوآوری هستند و نقش کلیدی در پویاسازی نظام 

 [. 49کنند ]ملی نوآوری را ایفا می

دهد: شرح میها را چنین تکنوپولیس، این سازمان

طور عمده در زمره های پژوهش و فناوری بهسازمان

دولتی قرار داشته و تعداد های دولتی یا نیمهسازمان

طور کامل خصوصی هستند. این ها بهآناندکی از 

ها با ساختاری تجاری در محیط رقابتی فعالیت سازمان

صورت شفاف یا غیرشفاف طور معمول بهکنند و بهمی

های خاص حاکمیتی هستند )برای دارای مأموریت

مثال، توسعه فناوری در یک زمینه خاص یا مدیریت 

ها این سازمانهای دولتی(. اعتبارات و نظارت بر پروژه

هم از حمایت مالی دولت برخوردارند و هم به دنبال 

 [.9جذب مشتریان دیگر هستند ]

های پژوهش و کارکرد و گستره فعالیت سازمان

ای از این کارکردها فناوری متنوع است که مجموعه

 [: 9عبارتند از ]

خدمات اطالعاتی، فنی، تجاری، قانونی،  -

 محصوالت، منابع و امثال آن

 شاوره فنی و تجاری برای بهبود فرایندم -

 کارگیری فناوریهمکاری در توسعه و به -

ها و ایجاد همکاری بین پژوهشگران و بنگاه -

 انتقال تجربه

ایجاد ارتباطات از طریق انتشار خبرنامه، گزارش  -

 و امثال آن
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ها در نهایت، هاولز جدولی از دَه کارکرد کلی میانجی

ها متصور است ارائه داده هایی که برای آنو فعالیت

 (.1است )جدول 

در نگاه سیستمی به نوآوری، همکاری بین انواع 

مختلف بازیگران، به عنوان کلیدی در موفقیت نوآوری 

های متعددی که دلیل وجود شکافشود. بهدیده می

[، ادبیات 41شوند ]مانع این همکاری اثربخش می

ه نیاز برای طور دائم بگذاری علم و نوآوری بهسیاست

ی زنهای میانجی برای بر عهده گرفتن نقش پلسازمان

 کند.گری اشاره میو واسطه

افزار، نوآوری ترکیب اثربخشی است از سخت

افزار. ساخت این ترکیب اثربخش در افزار و انساننرم

های تواند به سبب وجود شکافمند میرویکرد نظام

د. متفاوتی دارنها ماهیت متعدد مشکل باشد. این شکاف

ها به چهار نوع بندی کلی این شکافدر یک دسته

 [:41اند ]تقسیم شده

: بازیگران نظام نوآوری بازیگرانی با 4شناختیشکاف .4

های ها، هنجارها و انگیزهها، ارزشزمینهپس

متفاوت هستند که این تفاوت ممکن است مانع از 

 ارتباط اثربخش میان بازیگران شود.

: بازیگران نظام نوآوری ممکن 2اتیشکاف اطالع .2

است اطالعات کافی از ماهیت، نوع و چگونگی 

همکاری با یکدیگر نداشته باشند. در واقع نوعی 

 عدم تقارن در اطالعات میان بازیگران وجود دارد.

: بازیگران ممکن است قادر به 9شکاف مدیریتی .9

سازی موفق دانش و فناوری نوین اکتساب یا پیاده

 نباشند.

ها با : به تناسب نوآوری1شکاف سیستمی .1

تر مربوط است و به سبب مسائلی های بزرگسیستم

ایجاد  0و طراحی غالب 4مانند وابستگی به مسیر

 شود.می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cognitive gap 

2. Information gap 

3. Managerial gap 

4. System gap 

ها که به شکست در نظام به جهت کاهش این شکاف

ای منجر نوآوری در اشکال شکست نهادی و شبکه

ار، افزسازی ترکیب سختشود و به واسطه اثربخشمی

رها گافزار، توجه رو به رشدی به میانجیافزار و انساننرم

یاد  0عنوان ابزار سیستمیها بهوجود دارد و از آن

ای، های نوآوری منطقهشود که اجزای مختلف نظاممی

 [.41دهند ]هم ارتباط میالمللی را بهبخشی، ملی و بین

عالوه بر این، این نوع نهادهای میانجی در 

بوم نوآوری و بر سایر اجزای سیستم، دهی زیستشکل

تواند در اند. کارکردهای این نهادها میتأثیرگذار بوده

ها یا دهی به شرکتسطح خرد، با رویکرد خدمت

تر در ها مطرح شود و در نگاه کالنای از شرکتشبکه

گویی سطح کلیت نظام نوآوری، یکپارچگی آن در پاسخ

وکارها، دولت یا سطح کسبای در به مسائل پیچیده

بازیگران اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. در این سطح، 

ود شعنوان ابزار سیستمی یاد میاز نهادهای میانجی به

ها در قبال کارکردهای نظام نوآوری مانند که نقش آن

انتشار دانش در شبکه، بسیج منافع و دفع موانع قانونی 

ی گیردالیل شکل شود.برای ارتقا و تحول تعریف می

طور عمده به میانجی در سطح کالن نظام نوآوری، به

کارکرد سطح پایین نظام نوآوری درباره ارتباط بین 

ها با بازار و همچنین بازیگران، تعامل مؤثر آن

ی گیرهای سیستم نوآوری مربوط است. شکلشکست

طور معمول برمبنای یک بستر نهادهای میانجی به

رصت یا نیازهای موجود در بخش سیاستی مشخص و ف

های عنوان نمونه، هنگامی که تحلیلنوآوری است؛ به

گذاری بر لزوم افزایش تعامالت در سیستم سیاست

ها و ساختارهایی برای کند، سازماننوآوری تأکید می

صورت گیرد که بهتقویت این تعامالت شکل می

های کارگزار نوآوری، نهادهای میانجی مانند شرکت

 [.43ها است ]شوراهای تحقیقات و نظایر آن

5. Path dependency 

6. Dominant design  

7. Systemic instruments 
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 [1ده کارکرد نهادهای میانجی از منظر هاولز ] -9 جدول

 فعالیت انواع

 نگاری و تشخیصآینده

 بینی فناورینگاری و پیشآینده -

 هاپیکربندی نیازها و فرصت -

 نگاریآینده -

 بینیپیش -

 فناورینگاشت ره -

 پایش و پردازش اطالعات

 پایش و هوشمندی فناوری -

 مرزبندی و پاالیش -

 پایش اطالعات و هوشمندی فناوری -

 سازیکارکردهای انتخاب و شفاف -

 پردازش، تولید و ترکیب دانش

 ترکیب -

 تولید و بازترکیب -

 کمک به ترکیب دانش دو یا چند طرف -

 فنی درونی برای ترکیب با دانش طرف همکارایجاد تحقیقات درونی و دانش  -

 گریبانی و واسطهدروازه

 گریآشناسازی و واسطه -

 های قراردادیمشاوره -

 مذاکره و معامله -

 سازی قراردادنهایی -

 گذاری و آموزشآزمای، صحه

 آزمایش، تشخیص، تحلیل و تخمین -

 سازی و آزمایشیتسهیالت نمونه -

 مقیاس -

 گذاریصحه -

 آموزش -

 گذاری و آموزشآزمایش، صحه

 آزمایش، تشخیص، تحلیل و تخمین -

 سازی و آزمایشیتسهیالت نمونه -

 مقیاس -

 گذاریصحه -

 آموزش -

 های رسمی و استانداردهامجوز

 های استانداردها و فراهم آورنده مشاورهگذارنده ویژگی -

 گذاریاستانداردهای رسمی و صحهگذارنده  -

 گذارنده استانداردهای بالفعل و بالقوه -

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون

 گذاریقانون -

 گذاری درونیقانون -

 بخشی غیررسمیگذاری و مشروعیتقانون -

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون

 گذاریقانون -

 گذاری درونیقانون -

 بخشی غیررسمیگذاری و مشروعیتقانون -

 مالکیت فکریحمایت از نتایج: 

 مالکیت فکری -

 مدیریت مالکیت فکری -

 هاحمایت از نتایج همکاری -

 های حقوق مالکیت فکریمشاوره -

 سازی: استخراج خروجیتجاری

 ریزیبازاریابی، پشتیبانی و برنامه -

 های فروش و توزیعشبکه -

یافتن سرمایه بالقوه، تأمین مالی و سازماندهی  -

 پیشنهادهای آنتأمین مالی و 

 ریزی کسب و کارتحقیقات بازار و برنامه -

 سازیپشتیبانی در فروش و فرایند تجاری -

 های اولیهسرمایه گام -

 سرمایه خطرپذیر -

 پیشنهادهای دولتی اولیه -

 یابیارزیابی و ارزش

 ارزیابی فناوری -

 یابی فناوریارزش -

 یابیارزیابی و ارزش

 ارزیابی فناوری -

 یابی فناوریارزش -
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عالوه بر کارکردهای اشاره شده، نهادهای میانجی 

عنوان ابزار سیستمی، نقش تنظیم محیط نظام به

ها نوآوری را بر عهده دارند و کارکردهای زیر برای آن

 [:43متصور است ]

 مدیریت زیرساخت در سطح بخشی یا ملی .4

 نظام نوآوریایجاد و مدیریت  .2

 ایجاد فضای یادگیری و تبادل تجربه .9

های مورد نیاز برای هوشمندی ارائه زیرساخت .1

 راهبردی

 گذاری برای آنتنظیم طرف تقاضا و سیاست .4

طور که گفته شد، نقش این ابزارهای همان

ها در کارکرد نظام نوآوری سیستمی به دلیل شکست

می تاست، بنابراین به دلیل اینکه گاهش شکست سیس

کم بخشی شود، دستموجب توجه دولت به مداخله می

ها و از های میانجی توسط دولتاز منابع مالی سازمان

ها با شوند. در واقع، دولتبودجه عمومی تأمین می

ها و نظایر آن از ها، شبکهدهی به خوشهرویکرد شکل

دهی و انتقال گری، شکلهایی مانند واسطهنقش

توسط نهادهای میانجی انجام تجربیات و دانش که 

 کنند.شود، حمایت میمی

نهادهای میانجی در نظام نوآوری با عناوین شخص 

زننده، میانجیان انتقال فناوری، های پلثالث، سازمان

گذاری و نظایر آن خوانده نهادهای پشتیبان سیاست

 شوند. می

به نظر اسمیت، نقش این نهادها در سه دسته کلی 

 [:43ست ]قابل تقسیم ا

سازی تقاضا: تبیین نیازهای نوآوری تبیین و شفاف .4

های از ابعاد فناوری، دانش، منابع مالی و سیاست

 حمایتی

دهی سیستم: تسهیل در ایجاد پیوند میان شکل .2

 بازیگران

مدیریت فناوری و نوآوری: تقویت انطباق و یادگیری  .9

در بازیگران متنوع شبکه که شامل یادگیری و 

 فرایند نوآوری است.همکاری در 

گرها، تأثیر بسیاری روی ساختار سازمانی میانجی

اند یا دولتی، ها دارد؛ اینکه خصوصیکارکرد آن

اند یا غیرانتفاعی. باید قبول کرد که هر انتفاعی

رانه گهای میانجیتواند تمامی فعالیتگری نمیمیانجی

گذاری خود، تمرکز را انجام دهد و با توجه به هدف

تز عقیده اسمیشتری روی یک یا چند کارکرد دارد. بهبی

گرهای دولتی باید بیشتر بر (، میانجی2661و کولمن )

محتوا )ارتباط منابع مربوط به صاحبان نوآوری به 

تر کردن ردیابی اطالعات موجود برای ساختار کل، آسان

های خصوصی بر فرایند )حمایت از بازیگران( و میانجی

گیری دارای چند بازیگر( متمرکز شوند های یادفرایند

[43.] 

های میانجی در جدول خالصه کارکردهای سازمان

 ( ارائه شده است. 4)

 کارکردهای نهادهای میانجی -3 جدول

 نظرصاحب کارکردها

 سازی تقاضاتبیین و شفاف -

 دهی سیستمشکل -

 مدیریت فناوری و نوآوری -
Smits (2004) 

 تشخیصنگاری و آینده -

 پایش و پردازش اطالعات -

 پردازش، تولید و ترکیب دانش -

 گریبانی و واسطهدروازه -

 گذاری و آموزشآزمایش، صحه -

 مجوزهای رسمی و استانداردها -

 بخشیگذاری و مشروعیتقانون -

 IP حمایت از نتایج، -

 سازیتجاری -

 یابیارزیابی و ارزش -

Howells (2006) 

 مشاوره -

 گریواسطه -

 گریمیانجی -

 سازی منابعفراهم -

Howard partners 

(2007) 

 گری/ داوریمیانجی -

 پشتیبانی/تأمین منابع مالی -

 بخشیگری/ مشروعیتپاالیش -

 گری فناوریواسطه -

 سازی منابع و مدیریتفراهم -

Johnson(2008) 
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 نظرصاحب کارکردها

 پیکربندی تقاضا -

 دهی شبکهشکل -

 نوآوریمدیریت فرایند  -

Klerkx and 

Leeuwis (2009) 

 تنظیم محیط نهادی همکاری -

 سازیقابلیت -

 گری و اشاعهتسهیل -

 (4936الیاسی )

 حمایت در سطح سیاست -

 گری در سطح راهبردیواسطه -

 دهی مرزها در سطح عملیاتیپوشش -

Nakwa and 

Zawdie (2012) 

 گیریو نتیجه بندیجمع -3

شود ادبیات مربوط به مشاهده میطور که همان

های میانجی دچار ضعف در خصوص ارائه حوزه سازمان

ها بندی جامع از کارکردهای این سازمانیک دسته

رو در این مطالعه سعی شده تا با مرور است. از این

بندی جامعی که شده پیشین دستهکارکردهای ارائه

ها دربرگیرنده تمامی وجوه کارکردهای این سازمان

باشد، ارائه شود تا سرلوحه ادامه کار قرار گیرد. این 

 ( است.0بندی به صورت جدول )دسته

 های میانجیبندی کارکردهای سازماندسته -9 جدول

 ها در کارکردانواع فعالیت نوع کارکرد

 سازیحمایتی و بستر

 .Nakwa and Zawdie (2012) ،Howells (2006) ،Smits (2004)سازی سیاست علم و فناوری دهی و زمینهشکل -

، Nakwa and Zawdie (2012) ،Klerkx and Leeuwis (2009)های علم و سیاست به یکدیگر سازی نیازهای حوزهمعادل -

Cash (2000). 

 .Johnson (2008)های علم و فناوری زیرساخت زنی در برقراری انصاف و عدالت در توزیعپل -

 .Johnson (2008)های مبادله کم کردن هزینه -

 .Smits (2004)؛ Howells (2006)بخشی، استانداردها و مجوزها تسهیل مشروعیت -

 Klerkx and Leeuwis (2009) ،Johnson (2008) ،Howells (2006)، Smitsحذف موانع ارتباطی میان بازیگران شبکه  -

(2004). 

 .Johnson (2008)ارزشمند  های توسعه فناوریبسترسازی برای توزیع بودجه به برنامه -

 تأمین مالی

 Howard partners؛ Nakwa and Zawdie (2012) هاهای مادی برای نتایج نوآوریایجاد دسترسی به منابع مالی و حمایت -

 .Smits (2004)؛ Howells (2006)؛ (2007)

 .Johnson(2008) برهای دارای فناوری ارزشمند سرمایهSMEگری تأمین مالی واسطه -

 . Johnson (2008)؛ Howells (2006)سازی و تضمین بازارهای داخلی گری برای تجاریمیانجی -

 .Johnson (2008)؛ Howells (2006)گری برای حمایت از صادرات محصوالت فناورانه میانجی -

 ارتباطی گری وواسطه

 Smits؛ Howells (2006)؛ Klerkx and Leeuwis (2009) ایجاد ارتباط و تعامل میان بازیگران شبکه فناوری و نوآوری -

(2004). 

؛ Smits (2004)؛ Nakwa and Zawdie (2012)ای های سرمایهگری میان عاملین سیاست، محققان و آژانسمیانجی -

Cash (2000). 

 .Howard partners (2007)؛ Johnson(2008)؛ Nakwa and Zawdie (2012)دانش و فناوری  سازی انتقالفراهم -

؛ Klerkx and Leeuwis (2009)؛ Nakwa and Zawdie (2012)های ایجاد و بهبود همکاری تسهیل و تضمین مکانیسم -

Johnson(2008) ؛Howard partners (2007) ؛Smits (2004). 

 . Smits (2004)؛ Howells (2006)؛ Johnson(2008) سازیدانش و بومی گری برای انباشتواسطه -

 مشاوره

 .Cash (2000)؛ Smits (2004)؛ Howells (2006) سازی خدمات اطالعاتی، تجاری و قانونیفراهم -

 . Howells (2006)؛Klerkx and Leeuwis (2009) مشاوره فنی و تجاری جهت بهبود فرایندها -

 .Johnson (2008)سازی الگوهای مدیریتی همکاری فراهم -

 Nakwa and Zawdie های فکریسازی دانش و داراییسازی اطالعات و توصیه در زمینه شناخت، اکتساب و بهینهفراهم -

 .Howells (2006)؛ Howard partners (2007) ؛(2012)
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( 0شود جدول )طور که مشاهده میهمان

های ای از کارکردهای سازماندربرگیرنده بخش عمده

 ها ازمیانجی و به نوعی تجمیع کارکردهای این سازمان

( 0نظران مختلف است. در جدول )منظر صاحب

توان مشاهده کرد که هریک از این کارکردها با کدام می

 رد.کارکرد از منظر کدام محقق مطابقت دا

 هاانطباق کارکردهای اتخاذ شده در مطالعه با کارکردهای پژوهشگران حوزه میانجی -1 جدول

 ها در کارکردانواع فعالیت نوع کارکرد

 مطالعات انجام شده
H

o
w

el
ls

 (
2
0
0
6
)

 

S
m

it
s 

(2
0
0
4
)

 

N
a
k

w
a
 a

n
d

 Z
a

w
d

ie
 (

2
0
1
2
)

 K
le

rk
x
 a

n
d

 L
ee

u
w

is
 (

2
0

0
9

)
 

C
a
sh

 (
2
0
0
0
)

 J
o
h

n
so

n
 (

2
0
0
8
)

. 

H
o
w

a
rd

 p
a
rt

n
er

s 
(2

0
0
7
)

 

حمایتی و 

 بسترسازی

     * * * سازی سیاست علم و فناوری دهی و زمینهشکل

   * * *   گری میان سطح علم و سیاستمیانجی

  *       های علم و فناوریزنی در برقراری انصاف و عدالت در توزیع زیرساختپل

  *      های مبادله کم کردن هزینه

      * * بخشی، تسهیل دریافت استانداردها و مجوزها تسهیل مشروعیت

  *  *  * * STIحذف موانع ارتباطی میان بازیگران شبکه 

  *      ارزشمند های توسعه فناوریبسترسازی توزیع بودجه به برنامه

 تأمین مالی

 *    * * * هاهای مادی برای نتایج نوآوریمالی و حمایتایجاد دسترسی به منابع 

  *      برهای دارای فناوری ارزشمند سرمایهSMEگری تأمین مالی واسطه

  *     * سازی و تضمین بازارهای داخلیگری برای تجاریمیانجی

  *     * گری برای حمایت از صادرات محصوالت فناورانهمیانجی

گری واسطه

 ارتباطی و

    *  * *  ایجاد ارتباط و تعامل میان بازیگران شبکه فناوری و نوآوری

   * * * *  ایهای سرمایهگری میان عاملین سیاست، پژوهشگران و آژانسمیانجی

 * *   *   سازی انتقال دانش و فناوری فراهم

 * *  * * *   های ایجاد و بهبود همکاریتسهیل و تضمین مکانیسم

  *    * * سازیگری برای انباشت دانش و بومیواسطه

 مشاوره

   * *  * * سازی خدمات اطالعاتی، تجاری و قانونیفراهم

  *      سازی الگوهای مدیریتی همکاریفراهم

ای هسازی دانش و داراییسازی اطالعات و توصیه در زمینه شناخت، اکتساب و بهینهفراهم

 فکری
*  *    * 

 

الزم به ذکر است که هر نهاد میانجی با توجه به 

مأموریتی که دارد، یک یا چند کارکرد از این کارکردها 

عنوان دهد؛ بهکانونی فعالیت خود قرار می را در نقطه

های فعالیت رفناوری محوهای توسعه مثال، صندوق

گذارند و یا دفاتر ی میمال تأمینخود را بر کارکردهای 
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گری متمرکز انتقال فناوری، بر کارکردهای واسطه

 هستند.
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Intermediary Organizations: Definitions, Types and Functions 

E. Norouzi1, S. H. Tabtabaeian  

 

 

Abstract 

In system approach to innovation, collaboration between different types of actors is seen as a key factor 

to the success of innovation. Due to the numerous gaps that prevent effective cooperation, the literature 

of science and innovation policy constantly refers to the need to organizations which play the role of 

mediator to bridge the gap. In this article we try to start with the introduction of intermediary 

organizations act as an intermediary in innovation. Then the types of these organizations have been 

explained. After that, a complete classification of the functions of these organizations is provided by 

literature review in the field of mediators.  

Keywords: Intermediary organizations, Innovation, Functions of intermediary organizations 
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