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Innovation intermediary entrepreneurs have a critical role in all key players interactions 

network in the innovation system. These entrepreneurs are well known in transferring 

technological knowledge and building optimum bridge between supply and demand. 

However emphasizing the special position of innovation intermediaries in developed 

countries, in Iran we are facing with deep technological gap in the country and many other 

innovative processes challenges due to Geopolitical and economic challenges. This research 

aims to investigate the influencing factors in the innovation mediator’s roles and 

responsibilities in the open innovation platform and aims to find solutions, helping innovation 

entrepreneurs could have a successful and valuable activity and function in the country .The 

goal of this research is looking fundamentally to the points which using the qualitative method 

(Grounded Theory), with semi-structured in-depth technical interview with 12 experts in this 

field and 10 mediating innovation companies .Then in next step, analyzing  those data’s and  

reaching the theoretical saturation point, with the use of open, axial and selective coding. The 

resulting paradigm model was determined based on the central phenomenon (innovation 

mediation function), affected by the fundamental condition, background conditions and 

intervening variables . The results of this research are divided in six main indicators including: 

the systematic innovation structure, the interaction network of policy-makers and facilitating 

institutions, the maturity of innovation thinking, the awareness of industry managers in 

innovation activities, competitiveness in technology and the ability of intermediaries and in 

the last, identified the innovator capabilities. 
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سطهکارآفرینان  صر همه بین تعامالت در کلیدی نقش ،نوآوری گروا صلی  عنا صر  نوآوری نظام درا شته و از عنا دا

فناوری و ضعف  عمیق شکاف با توجه به .میباشند فناوری حوزه در تقاضا و عرضه رسانیمبه و دانش انتقالکلیدی در 
شبکه سطه نوآوری نظام تعامالت در  سعه یافته،ایران، و با تاکید به جایگاه ویژه وا شورهای تو  این گران نوآوری در ک

نوآوری در پلتفرم نوآوری باز، تالش دارد این  سوال را  گرانواسطه کارکرد تاثیرگذار در عوامل بررسی با  هدف تحقیق
سخ دهد که این کارآفرینان و کارگزاران  شته نوآوری در ایران پا شمند دا چگونه میتوانند فعالیت و کارکردی موفق و ارز

گردآوری بنیاد(، با اسننتفاده از ابزار داده این پژوهش از منظر هدف بنیادی اسننت و براسنناس روش کیفیينظریه ؟باشننند
 گر نوآوری و رسیدنهای واسطهو شرکت حوزه خبرگان آگاه به این نفر از 12مصاحبه نیمه ساختار یافته با  اطالعات و

منطبق با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موضننو  تحقیق مورد تیزیه و تحلیل قرار   نظری، و اشننبا  نقطه به
ساس پدیده صل برا شی گرفت. الگوی پارادایمی حا سطه کارکرد محوری ياثربخ شرایط علّی،  گریوا نوآوری(، متاثر از 

صلی هایشاخص گردید و منتج به گر، تعیینای و متغیرهای مداخلهزمینه شبکه نظام ساختننننننننار: ا  تعامل نوآوری، 
 فناوری در پذیریرقابت نوآوری،  صنایع به مدیران اراده نوآوری، آگاهی و بلوغ باور گر،تسهیل و گذارسیاست نهادهای
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 مقدمه
 نوآور هایسننیاسننت از متاثر و نوآوری نظام در ارزش زنییره عوامل کلیه همکاری و جدید نگاه حاصننل باز، نوآوری رویکرد

 برای کلیدی و موثر روشی عنوان به باز نوآوری.  (Liu, 2018)است دانش انتقال در متولی نهادهای  استراتژیک اتحادهای و  محور
سریع ستفاده با نوآوری، فرآیند ت صر همه تعامل و بیرونی نیروهای از ا ست به را خود جایگاه نوآوری شبکه در عنا ست آورده د   ا

.(Agogue et al., 2017)گریتسننهیل در جهت را مهمی نقش نظام، این در جدید بازیگران از یکی عنوان به نوآوری هایواسننطه 
 نحوه و گریواسطه عملکرد خاص، طوربه.  (Howells et al., 2018; Lukkarinen, 2018; Howells, 2006) کنندمی اجرا نوآوری فرآیند

صیل به آنان اثرات کارکرد و تعامالت سی مورد اخیر دهه یک طی در تف ست قرارگرفته متفاوتی هایتحلیل و برر  همکاری آنان .ا
شدت رقابت پذیری بازار در و تقویت، را بزرگ هایشرکت با فناورمحور نوپای هایشرکت میان سب با   فرصت خلق فناوری متنا
سترش با ..(Russo & Caloffi.,2018; Kanda et al.,2018)کنندمی سطه هایفعالیت روزافزون گ  به هاشرکت نیاز و نوآوری گریوا

 میتوانند نوآوری هایواسنننطه انوا  که متمایزی و متفاوت هاینقش مورد مطالعات محدودی در فناورانه، تحول فرآیند در حمایت
 پیچیدگی درک برای تریمتنو  تعاریف که است شده سعی مقاله این در رو، این از(Vidmar, 2020).  است گرفته صورت کنند، ایفا

سطه کارکرد ست، محیطی شرایط و عوامل از متاثر که گرانوا سطه هایسازمان» (2017ي1گفته هاولزبنا به .گردد مطرح ا  که ایوا

 نامیده «نوآوری گرانواسننطه» کنند،می فعالیت رسننانی بهم در همکاری و حمایت و شننرکتها سننطوح در نوآوری در مشننارکت از
صادهای در اینان نقش و شوند،می صل ایفزاینده اهمیت بر،دانش اقت ست کرده حا سطه بهتر درک برای فلذا،.«ا  نوآوری، هایوا
 کارکرد بر مستقیماً که ایزمینه و محیطی عوامل بررسی کارگزاران، نو  این هایتوانمندی و هانقش تنو  شناسایی بر عالوه باید

سطه شتری تمرکز دارد، اثر نوآوری شبکه ارتباطات فرآیند و نوآوری هایوا شهای طی.صورت گیرد بی  پیچیدگی المللی،بین پژوه
 بسننیار فرآیندهای از آنان شننناخت و میزان تعامالت و همکاری های فناورانه در گرانواسننطه جایگاه ای،هرجامعه نوآوری نظام
ستم در کلیدی شکاف در دلیل مهمترین فناوری انتقال متنو  سطه برای کارکردی سی ضه  بین ارتباطات در گرانوا کنندگان عر
ست شده  گفته فناوری جویندگان و فناوری سی با تحقیق این در.(Howells,2018; Vidmar,2021)ا شینه و ادبیات برر  پژوهش، پی
شت اذعان میتوان سطه کارکرد به چگونگی اندکی مطالعات تاکنون کهدا شده گریوا ست نوآوری پرداخته   .(A:Kivimaa,2019)ا

سطه عملکرد در آنان پیامدهای و ایزمینه محیطی، عوامل داخلی، نقش مطالعات بین المللی و در همچنین  وری مغفولنوآ گریوا
ست. زیرا، مانده ست ماهیت به بنا مرتبط، هایمقوله از هریک عوامل تعیین هاییافته ا  تعمیم قابل لزوماً نوآوری، کالن هایسیا
باشد می نوآوری دارای موضوعی، جنبه از حاضر پژوهش لذا .(Chea,2022)نیستند ایجامعه هر در نوآوری هایاکوسیستم دیگر به

سخی پی و در سی پرسش این به پا سا شد ا ست دولتی هایسازمان سوی از شده تعریف نوآوری نظام وجود با که میبا  و گذارسیا
سطه جایگاه هنوز لیکن متولی، نهادهای دیگر شناخته نوآوری گریوا سختی و مانده نا صادی، تنگنای شرایط این در ب  فعالیت اقت

شنایی در میزان این علل دارند؟ محدود سطه هایشرکت بین ناآ شرکت  نوآور گروا ضه هایو  ضی و دانش عر  در فناوری متقا
 نوآوری بازار رشد و فناوری تقاضا و عرضه رسانی بهم و تعامل فرآیند بر های نوآوری نقش واسطه کشور، در عواملی چیست؟ چه

 کنند؟را تقویت و مهم می

  پژوهش پیشینه و نظری مبانيمروری بر 

 آن اصلي اجزای و 2نوآوری ملي نظام 

 همکاری صورت به متمایز که نهادهای و مؤسسات از است ایمیموعه نوآوری ملی سیستم )2008(3کایال تعریف اساس بر
 ها،دولت آن در که کنندمی فراهم را چارچوبی و کنندمی کمک جدید هایفناوری انتشنننار و توسنننعه به جداگانه یا و مشنننترک
 امروزی یافته توسعه کشورهای کنند.می اجرا و داده شکل آن سازی تیاری و نوآوری فرآیند بر تأثیرگذاریبرای  را هاییسیاست

سعه نظام سازی پیاده و به تدوین پیش سالها از ستم نوآوری همت گمارده و ثمره این تالش را اکنون در  از فنّاوری تو سی رویکرد 
                                                                 

1 Howells 

2 NIS: National Innovation System 

3 Kayal 
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 همیشه اقتصادی رشد و فناوری پیشرفت مفاهیم چه اگر (Ghazinoory,S & Ghazinoori,S; 2008). بینندپیشرفت روزافزون خود می

1نظام ملی نوآوری در
شته محوریت  شته دهه سه طول ادبیات این نظام در در تغییر چندین لیکن );2021Lee.J & Lee.K( دا  رخ گذ

 :آن حاصل که داده
 خاص سیستمی فرآیندهای بر تمرکز  
 زمینه این در غیردولتی واسطه بازیگران نقش بر  بیشتر تاکید  
 نوآوری مفهوم شدن المللی بین   

ست بوده سه نوآوری ملی نظام ساختار تغییرات(Watkins et al, 2014). ا  گرفتن نظر در برای آن توانایی اول،: دارد اهمیت جنبه از 
 بازیگران حضور سوم، و دانش انباشت و نوآوری بحث در قدرت روابط بر آن تمرکز دوم، سیاسی؛ و اقتصادی اجتماعی، هایویژگی
  Suárez & Erbes, 2021).) آن موثر و هوشمند

 ینوآور گرواسطه ینهادها

 کسب جهت گریکدی با یهمکار به افراد و هاسازمان ازین د،یجد خدمات ارائه و نوآوری یساز یتیار و دیتول ندیفرآ یاجرا در
 از ایمیموعه نوآوری گرانواسننطه»(Shmeleva et al, 2021).  اسننت یضننرور اریبسنن نینو دانش و هادهیا از یاقتصنناد ارزش

ستند هاییسازمان  ارائه را «سازیشبکه» یا «پیوند» خدمات دارند، کارکردی متفاوت و متنو  و ماهیت که حال عین  در که ه
شتیبانی و مشارکت تشکیل شامل که کنندمی  خدمات آنها.شودمی نیز صنعت و دانشگاه همکاری و( R&Dي توسعه و تحقیق از پ

 نتایج سننازی در تیاری و انتشننار توسننعه، و تحقیق هایپروژه در فنی کمک فناوری، و دانش مسننتندسننازی مانند قویتری دانش
 به یقیتشننو یهااسننتیسنن نیتدو قیطر از گذاراناسننتیسنن ر،یاخ یهاسننال در(Vidmar, 2021). «میدهند ارائه نوآوری فعالیتهای

 هاواسطه به د،یجد یهایفناور  ورود و هایستگیشا شیافزا دانش، کسب به یتیار و یصنعت یهابنگاه و هاشرکت شیراگمنظور
 تیتقو را ینوآور سننتمیسنن کی در گرانیباز نیب دانش تیتقو بر یمبتن تعامالت توانندیم یانییم عناصننر نیچن، لذا، کرده هیتک
 در کلیدی نقش حامی، و گرواسنننطهی نهادها )2021(و همکاران 2روسنننی عقیده به همچنین . ),Russo & Caloffi 2018(د کنن

 یفایا یبرا که بوده تقاضننا و عرضننه رسننانیمبه و فناوری دانش انتقال عامل نوآوری، نظام در موثر عناصننر همه بین تعامالت
سب و دولت یسو از یقانون ساختار میتنظ به ازین خود یهانقش سلط دانش، بر مبتنی هایتوانمندی ک  یهاوهیش در مهارت و ت

عامل مهارت جذب، تیظرف لیتکم ،یریپذ انعطاف مذاکره، فنون  و3دماریو. دارد را آموزش و پروژهتیریمد گروها، و افراد با ت

س فهیوظ نو  چهار (2021)همکاران سا شت ،یفناور ارگزارانک،یستمیس کارگزاران عنوان به یا سعهی بانیپ سط و یسازمان تو  انوا
 آنکه از شیب ،ینوآور یهاواسنننطه بهی اژهیکارو کردیرو به بنا یبند میتقسننن نیا. کنندیم یمعرف تعامالت و ارتباطات بر یمبتن
شته مدنظر را محور هدف یفیتعر شد، دا شها و هاتیفعال با س در نوآورمحور یهاشرکت یبرا ازین مورد یکن  را یساز یتیار ریم

  ست.ا داده قرار مدنظر

 نوآوری گرانواسطه ویژگیهای

سطه هایشرکت محوریت و تنو  ماهیت، از رفته بکار ادبیات بندیبا جمع  از ایشده تعریف میموعه ،1جدول نوآوری، گروا
 .کندمی تعیین را باز نوآوری سیستم بازیگران از گروه این کارکردهای و ویژگیها

                                                                 
1 NIS: National Innovation System 
2 Rossi  

3 Vidmar 
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 نوآوری گریواسطه هایشرکت محوریت و نقش .1 جدول

 محوریت و نقش موضوع

 گریواسطه
 1نوآوری

 فناوری؛ پخش و انتقال کوچک، هایبنگاه به کاربردی دانش انتقال 
 نوآوری، تحقیقات 
 و هابنگاه به دسترسی بازرگانی، خدمات بنگاههای خاص بطور و خدماتی اقتصادی، اجتماعی و هایسازمان به نوآوری هایسیستم ورود 

 محور تقاضا و محور عرضه هایشرکت
 بازیگران همه حضور با نوآوری سیستم گسترده شبکه اییاد و دانش مدیریت از حاصل استراتژی ارائه 

(Howells, 2006) 

 گرانواسطه
 2دانش

 

 نوآوری به جدید طرق از موجود هایفناوری ترکیب از استفاده با بنگاه به کمک. 

 به انتقال هایمکانیسم و دانش مخازن از فرد به منحصر ترکیبی DNA سازمان یک 
 متقاضی بنگاه عملیاتی فرآیند به دانش کردن وارد آزمایش؛ ادغام و اجرای مسئله حل نوآوری اصلی فعالیت چهار 

(Agogué et al., 2017; Fleming and Waguespack, 2007) 

 ا3هدالل

 مشتریان، برای نوآوری در ریسک حداقل با هانوآوری گسترده انتشار تسهیل 

 فناوری موخران به مشکالت کننده رفع عنوان به پیشروان از مطلوب هاینقطه یافتن 
 ساختاری هایحفره تکمیل جهت یکدیگر به بازیگران و فعاالن اتصال 
 مرتبط هایشبکه دیگر و صنعت بین دانش و اطالعات در موجود شکاف رفع کننده (Howells et al., 2017;  

 مؤسسات
 4واسطه

 متقاضیان برای فناوری از برداریبهره و علمی،هایشبکه در مؤثر تغییرات پژوهشها،گذاریمشیخط وبررسی 
 فردی کاربران نیازهای برای بازار در موجود راهکارهای کردن مهیا 
 کاربران نیازهای برای بازار در موجود حلهای راه تغییر 

 میزبانان و کاربران بین فناوری دهنده انتقال عنوان ، بهعمومی و خصوصی هایسازمان قالب در واسطه مؤسسات 

Fleming & Waguespack, 2007)) 

 به مشاورین
 5زنندهپل عنوان

 

 بنگاه به فناوری آمیز موفقیت انتقال در همکاری و ارتباط هرگونه 
 هایشبکه و نوآوری هایآژانس ای،منطقه فناوری  مراکز دانشگاهی، ها اسپیناف آوری، فن کارگزاران شامل ایمشاوره هایفعالیت و مشاوره 

 المللی بین یا و ملی

(Kanda et al., 2018) 

 هایسازمان
 6فراساختار

 تابعه بنگاههای بین اطالعات گردش کننده هماهنگ و کننده تسهیل هایسازمان 
 و هاانیمن قالب در ساختاری NGO فناوری هایاتاق و ها 
 نوآوری نظام شبکه به دهی اعتبار و روابط تسهیلگر 

(Howells et al., 2017) 

 
سایی  شنا شرکتکارکرد این پژوهش در پی  ساختار  سم و  سطهمکانی گر نوآوری و نقش و جایگاه آنان در نظام نوآوری های وا

واسط توانمند برای مقابله با نواقص ذاتی گروههای میبایست یقین در نوآوری باز، و بطور قطع به؛ است بر پلتفرم نوآوری باز ایران
شد شته با شترک در تعامالت وجود دا سترهای ارتباطی و انتفا  م لیکن با توجه (. Russo & Caloffi,2018)بازار فناوری و اییاد ب

و  اندبودهکه این بنگاهها از نظر میزان موفقیت و تأثیرگذاری بسننیار ضننعیف  میابییمنتایج خروجی بازارهای نوآوری امروزه در به
نوآوری نسبت به ماهیت  یهاواسطهیابی این نواقص وجود نداشته که چرا کارگزاران فناوری و مطالعات چندانی در خصوص علت

 است بر این اساس عنوان گردیدهلی پژوهش ک سؤالبنابراین .  (Vidmar, 2021)وجودی و معنایی خود، نقش آفرینی ضعیفی دارند
 ؟چگونه میتوانند فعالیت و کارکردی موفق و اثربخش داشته باشندنوآوری در ایران  انگرواسطهکنونی،  در شرایط :که

سطه نظر در رو این از ست با توجه به اهمیت جایگاه کارآفرینانه و نقش کلیدی وا در گران نوآوری در نظام نوآوری ملی ایران ا
شبرد فعالیت ضهپی شرایط وهای نوآورانه و انتقال فناوری بین عر سیع  ضیان فناوری، با تحلیل و دیدگاه  یک ارایه کنندگان و متقا

  .رساند یاری نرخ موفقیت آنان، افزایش هدف با رو پیش فعالیت فهم در گران نوآوری،واسطه به منطقی 

                                                                 
1 Innovation Intermediary 

2 Knowledge Brokers 

3 Brokers 

4 Intermediary Agencies 

5 Consultants as Bridge Builders 

6 Superstructure Organization 
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 شناسي  روش
ست. جهت  این پژوهش از منظر هدف، بنیادی و از نظر گردآوری داده ها، با توجه به ماهیت پژوهش، از نو  تحقیقات کیفی ا

به دلیل آنکه در این پژوهش از چارچوب  )1992 (2و پبرو نظر گلیسر  1مطلوبیت نتایج پژوهش، از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد
شده ست و قواعد از پیش تعیین  ست از نو  نوخا شده ا ستفاده ن ست. يچیذری و همکاران ،ای ا ساس، (. براین1399ه ا  پژوهش ا

ساسی هایپرسش این به پاسخی پی در حاضر ست  ا و  گذارسیاست هایسازمان سوی از شده تعریف نوآوری نظام وجود با که ا
 محدود فعالیت اقتصادی، تنگنای شرایط این در بسختی و مانده ناشناخته نوآوری گریواسطه جایگاه هنوز لیکن متولی، نهادهای
 عواملی چه چیست؟ در با دیگر بازیگران شبکه نوآوری نوآور و عدم تعامل گرواسطه هایحضور بسیار ضعیف شرکت علل دارند؟

از  پژوهش، این دخالت و اثرگذار هستند؟. در نوآوری بازار رشد و فناوری تقاضا عرضه و رسانی بهم و تعامل فرآیند بر ما، کشور در
شتراوس بنیاد داده نظریه ستماتیک( گراعینیت3و کوربین ا سی ستفاده ها موردداده تحلیل جهت ي  در کلیدی گرفت. محورهای قرار ا

 کدگذاری مراحل بر بنیاد داده نظریۀ روش در مند نظام باشد رویکردواصلی می فرعی از اعم هاو مقوله مفاهیم ها،شناسه راهبرد، این

شامل خبرگان و متخصصین حوزه نوآوری  پژوهش باشد. جامعه مورد مطالعهمی استوار 6انتخابی وکدگذاری 5محوری ،کدگذاری4باز
گران نوآوری و گذاران و مدیران ارشنند معاونت علمی و فناوری، اسنناتید حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، واسننطهباز، سننیاسننت

گری نوآوری تسلط و شناخت کامل داشته باشند. با رویکرد و کارکرد واسطهکارگزاران فن بازار بوده است، زیرا میبایست نسبت به 
های پژوهش و انتخاب جامعه آماری از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب توجه به معدود بودن این گروه از افراد در کشننور، نمونه

ستان و پاییز زمانی بازه در اطالعات از جامعه آماری شدند. گردآوری ها، از ابزار پذیرفت. برای گردآوری داده انیام 1400 سال تاب
صاحبه شد. م ستفاده  ساختار یافته ا صاحبه نیمه  شد. گروه اول  12ها با م ساتید و محققین حوزه  8نفر  در دو گروه انیام  نفراز ا

سطه ستوا سیا سیار معدود نفر از مدیران  4گذاران حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، و گروه دوم  با گری نوآوری و  شرکت ب چهار
کار میرود، هدف پزوهشننگر گیری هدفمندکه در پژوهش کیفی بهدر نمونه. گر نوآوری ولی فعال و توانمند، صننورت گرفتواسننطه

شکل دادن الگوی نظری خود،  شگر را در  شد و پژوه شار از اطالعات با سر ست که با توجه به هدف پژوهش،  انتخاب مواردی ا
ها و اطالعات اشبا  و نظریه موردنظر با تمام دادهمربوط به بننندیتا جایی ادامه پیدا مننیکننند کننه طبقننهکار  یاری دهد و این

ناتاین در (. 1400يدریکوند و همکاران.جزئیات و دقت تشریح شود  نرار اطالع ناحبه، تک نین مص نام دهم نس از انی  پژوهش پ
منظور تامین اعتماد و به..کننننرد ادامه پیدا دوازدهمها تا مصاحبه آوری داده منظور اطمینان، روند جمعدریافتی مشاهده شد که به

 از تن 5 به بندی انیام شننده،جداول کدها و دسننته قالب در اسننتخراجی کدهای ،روایی محتوایی و پروتکل مصنناحبه از اطمینان
صاحبه سال شوندگان م صاحبه کدهای مورد در تا شد ار صالحات نظرات، نقطه دریافت از پس و کنند نظر اظهار خود م  در الزم ا

مورد از  3بعالوه برای سنیش پایایی از دو تن خبرگان، تقاضا شد تا . شد انیام بندی کدها کدهای استخراجی و نحوه دسته مورد
ایایی، ها را که بصورت ضبط و پیاده سازی متنی آن تهیه شده بود، برای تایید صحت کدگذاری کند. جهت دستیابی به پمصاحبه

ها مورد بحث و نقد قرار گرفت کدگذاران مختلف عملیات کدگذاری را انیام دادند و تفاوت بین کدگذاران حداقل بود زیراکدگذاری
و در آن گفتگوها، محرز گردید که تفاوت بین کدگذاران کم بوده و در تبادل نظرهای صنننورت گرفته بهترین کد انتخاب و توافق 

  ردید.نسبت به نتایج، حاصل گ

 هایافته

 الف( توصیف جمعیت شناختي 

 این تعداد خبرگان و متخصننصننین امر در این نفر که همگی مرد و  12 در این مطالعه تعداد کل مصنناحبه شننوندگان شننامل

نفر کارشناسی ارشد  2نفراز آنان دکتری و  10هستند. تحصیالت سال  42سال با میانگین سنی 48تا  30 بین سنی نظر از پژوهش
                                                                 

1 Grounded Theory 

2 Glaser 

3  Strauss & Corbin 

4 Open coding 

5 Axial coding 

6 Selective coding 
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گذار، مدرس دانشگاه، مدیران و برنامه ریزان معاونت علمی و بودند. هشت نفر از دارندگان مدرک دکتری در جایگاه شغلی سیاست
نفر دیگر  4سننال بوده و  15های دانش بنیان با سننابقه بیش از فناوری ریاسننت جمهوری و مشنناورین حوزه فن بازار و شننرکت

 سال میباشند . 12سال و حداکثر  6گری نوآوری با حداقل سابقه واسطههای مصاحبه شوندگان از مدیران شرکت

 هاداده تحلیل و تجزیه ب(

 فرآیند کدگذاری : اول مرحله

صاحبه انیام از پس ست خبرگان، با ساختاریافته نیمه هایم صاحبه ومدیران کارگزار، اجرایی متولیان ذیربط، گذارانسیا  هام
 .دهدمی نمایش را شننده استخراج کدهای و مصاحبه متن از بخشی 2 جدول. شد انیام اولیه کدگذاری و سازی پیاده

 استخراجی کدهای و هامصاحبه از هایی نمونه .2 جدول

 اولیه کد مصاحبه متن
 هاییویژگی یک و مدل یک آنها از هرکدام. اندداده گذاریسرمایه و پیشنهاد بودند کرده مراجعه آنها فناوران از تیمی به یک گذارسرمایه سه

 آنها به پیشنهاداتی سری یک و کردیم مقایسه یکدیگر با را آنها و کردیم آنالیز یک به یک را گذارسرمایه سه آن شرایط یکدیگر با ما داشتند؛
کمک میکنیم تا ریسک انتخاب های بزرگ نگران  انتخاب و توانایی فناوران هستند و ما با بررسی بیشتر به آنها کردیم و یا اینکه بنگاه ارائه

 کمتر شود.

 فناوری مشاوره

 اطالعاتی حمایت یا و مالی حمایت آنها از کنندمی حمایت دانشگاهی های تیم از مثال بعنوان است؛ تکنولوژی توسعۀ از حمایت آنها کارهای
 توانندمی کنند؛می خریدار را اصلی دیتاهای و دانش و دارند وگروه نظام و ساختار اینکه خاطربه اینها کنند؛می رصد را المللیبین فضای کنند؛می

 یک به و داده توسعه را تکنولوژی آنها تا کنندمی دهند؛ کمکمی انیام گریتسهیل کنند؛می اطالعاتی کمک کنند آوری جمع را اطالعات
 کنند؛می برگزار را رویدادهایی سری یک تکنولوژی صاحبان و صنعت بین که است این نهادها این دیگر کارکرد تکنولوژی برسند؛ یک دستاورد
 ابزارهای با را کار این که هستند مالی نهادهای اوقات ایم؛ گاهی کرده آغاز مسیر این در را آموزشی و تروییی کارهای سری یک انیام

 . باشدمی مالی اعتباری  کنندهتامین و حمایت جنس از که است گریواسطه نوعیبه امر دهند؛ اینمی انیام گریتسهیل

نمودن  فراهم

-و تسهیل منابع

 نوآوری گری

 چند یا دو میان ستد و داد انیام واسط افراد این باشند؛ می فناوری و دانش دارندگان و خالقان جستیوی در که هستند افرادی گرانواسطه
 مسائل در و بوده نیازها رفع جهت در هاییقابلیت جستیوی و وکار کسب دنیای هاینیاز سازی شفاف پی در کارگزاران هستند؛ همچنین بخش

 فروشنده یا و خریدار کننده، مذاکره نقش در کارگزاران است ممکن دارند؛ همچنین عهده بر را معامله یک انیام جهت مذاکره وظیفه تیاری
 .نمایند نقش ایفای

 گریواسطه

 نوآوری

  کدگذاری: دوم ج( مرحله

1استراووس وکوربین نظریه اساس بر    
 :از  اندعبارت بنیادداده  تئوری در مراحل کدگذاری )1998(

 باز کدگذاری:  اول گام 

 محوری کدگذاری:  دوم گام 

 گزینشی یا انتخابی کدگذاری :سوم گام  

   باز کدگذاری: اول گام (1-ج

ساس را مفهومی واحدهای محقق بخش این در شاره آنبه که واقعیاتی برا سب کند،می ا  را اولیه کدهای و زده2مفهومی برچ
ساس سازیمقوله گام در اولیه کدهای سپس (Shim et al., 2020). آوردمی پدید سته مفهومی ارتباط برا  Strauss) شوندمی بندی د

and Corbin, 2008). نهایت، در .است کرده کدگذاریبه شرو  مصاحبه، هر سازی پیاده از بعد بالفاصله پژوهشگر پژوهش، این در 
 از اسننتخراجی اولیه کدهایشننامل باز، کدگذاری.اسننت شننده اسننتخراج فرعی مقوله 37 و اصننلی مقوله18 قالب در باز کد 728

 .است هاآن ثانویه کدهای همراهبه مفاهیم از شده استخراج هایطبقه 3جدول  و هامصاحبه

                                                                 
1 Strauss &Corbin 
2 Conceptual labels 
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 باز کدگذاری نتایج .3 جدول

 شاخص مؤلفه بعد

کارکرد
 

سطه
وا

ی
گر

 
ی

نوآور
 

شاوره
م

 
ی

نوآور
 

 برنامه زمینه در اطالعات نوآوری؛ ارائه رشد برای موجود های پتانسیل شناسایی جهت فناوری؛ مشاوره انتقال و نوآوری زمینه در مشاوره
 توسعه برای نیاز مورد های فناوری و دانش تشخیص و صنعتی؛ تعریف و تحقیقاتی همکاران معرفی و سازمان؛ شناسایی تحقیقاتی های

 .ها داوری در مناسب؛ مشارکت شرکای و همکاران شناسایی و تحقیقات؛ بررسی نتایج از برداری بهره زمینه در محصول؛ مشاوره

فراهم
 

ن
نمود

 
منابع

و 
 

سهیل
ت

 
ی

گر
 

 تبادل در تسهیل مناسب؛ اییاد فنی دانش و فناوری انتخاب جهت ها داده پاالیش و بندی دنیا؛ دسته و کشور در موجود های پتنت رصد
فناورانه؛  معامالت انیام جهت دنیا؛ مذاکره و کشور در رایج صنعتی و فنی خدمات با رابطه در اطالعات فنی؛ ارائه دانش و اطالعات
 های مهارت و ارتباطات از باالیی مرتبط؛ سطح صنعتی قدرتمند؛ دانش سازی شبکه .فکری مالکیت زمینه در رسانی اطال  و آگاهی

مشتریان،  برای نوآوری در ریسک حداقل با هانوآوری گسترده انتشار تسهیل  آینده؛ در برتر های فرصت و موقعیت دیدن مذاکره؛ توانایی
 منابع بین واسطه نقش ایفای به غیرانتفاعی، اقدام صورت به مشاوره حالت در هاپروژه در فرد به منحصر مشکالت فصل و حل در تسهیل

 آنها بالقوه کاربران و نوآوری

سطه
وا

 
ی

گر
 

فناوری؛  پخش و انتقال کوچک، هایبنگاه به کاربردی دانش انتقال .فئی هایپیشرفت در دانش غیررسمی کننده توزیع ترینمهم
 و هابنگاه به دسترسی و هابرنامه خدماتی؛ گستردگی و اجتماعی و اقتصادی سازمانهای به نوآوری هایسیستم نوآوری، ورود تحقیقات
 همه حضور با نوآوری نظام  گسترده شبکه اییاد و دانش مدیریت از حاصل راهبرد محور ؛ ارائه تقاضا و محور عرضه هایشرکت

 متقاضی؛ یافتن بنگاه عملیاتی فرآیند به دانش کردن وارد آزمایش؛ ادغام و اجرای مسئله حل نوآوری اصلی فعالیت بازیگران؛ چهار
 تکمیل جهت یکدیگر به بازیگران و فعاالن فناوری؛ اتصال موخران به مشکالت کننده رفع عنوان به پیشروان از مطلوب هاینقطه
 پژوهشگرفناوری؛  اولیه کاربرد حیطه از خارج جدید هایفناوری برای جدید کاربردهای توسعه دنبالبه که ساختاری؛ عواملی هایحفره
 دیگر و صنعت بین دانش و اطالعات در موجود شکاف کننده جدید؛ رفع تقاضاهای جستیوی در بنیادین و جدید دانش دنبال به علمی

 مرتبط هایشبکه

 محوری کدگذاری: دوم گام (2-ج

 این اسنننت وبه ابعاد و ویژگی سنننطح در هامقوله دادن پیوند و هازیرمقوله به هامقوله دهیربط فرآیند محوری، کدگذاری
 که محوری، پدیده  .(Strauss and Corbin, 1998) یابدمی تحقق مقوله یک «محور» حول کدگذاری نام دارد که «محوری»دلیل
 بر اثرگذار عوامل پژوهش این در(. 1398 همکاران، و خدرویسننیي اسننت پژوهش اصننلی محور گویند،می نیز اصننلی مقوله آنبه

 کدهای از استقرایی رویکرد براساس محوری که کد اصلی بوده و مقوله عنوانبه باز، نوآوری پلتفرم در نوآوری گرانواسطه کارکرد
 مرحله هایمقوله از یکی حال محقق. میباشنند نوآوری گرانواسننطه اثربخشننی و توانمندی کارکرد، هایزمینه شنند، اسننتخراج باز

 ربط آنبه را هامقوله دیگر سنننپس داده، قرار اسنننت، آن بررسنننی حال در که فرآیندی مرکز در را آن و انتخاب، را باز کدگذاری
 شکل زیر الگوریتم کدگذاری محوری است. .دهدمی

 

 
 

 
 
 

 

 ( (Creswell, 2005بنیاد داده نظریه در محوری کدگذاری .1شکل

 

 زمینه شرایط

 پیامدها راهبردها
 پدیده
 محوری

 علی شرایط

 مداخله شرایط
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 علی شرایط مورد در کوربین و استراوس رویکرد براساس کدگذاری .4جدول

 مقوله

 کالن

  مقوله

 (محوری کد)
 باز کدهای

کارکرد
 

واسطه
ی
گر

 
ی
نوآور

 

 

 فناورانه نیازهای
 
 
 

 کسب نوآوری، جهت نیاز مورد منابع تأمینها، سازمان  نیاز مورد فناوری و دانش تأمین و نوآورانه هایایده و اطالعات به دستیابی
. نوآوری با مرتبط مشکالت و مسائل حل و کشف مشترک، گذاریسرمایه و همکاری طریق از فناوری /دانش بیرونی های گونه
 هایشرکت  هایتوانمندی رسانیاطال  ها،فناوری ارزیابی نوپا، نوآورانۀ شرکت فناورانۀ توانمندیهای تقویت ها،داده پایگاه اییاد
 هوشمندی ارائه و اطالعات پایش فناوری، انتخاب دنیا، و کشور در موجود هایپتنت رصد فکری، مالکیتی  حقوق پیگیری فناور،

 تقاضا، ارزیابی تقاضا، پیکربندی اطالعاتی،

 مالی ضمانت مالی، مشارکت مالی، گریواسطه گذار،سرمایه یافتن مالی، اعتباری کنندهتامین مالی تامین

 و هاشکاف ترمیم
 نظام در ضعف

 /دانش های انتقالظرفیت تکمیل فناوری، متقاضیان و کنندگان عرضه بین تعامل فضای اییاد نوآوری، به فرآیند بخشیدن سرعت
 و اطالعات تبادل در تسهیل تقاضا، و عرضه رساندن فناوری، فرآیند هایهزینه و زمان مدیریت در سازمان ناتوانایی رفع فناوری،

 فنی دانش
 فناوری گذاریارزش ضرورت ، فناوری،سازیبومی فناوری سطح ارتقاء

 و فناوری چالشهای
 تیاری

 تیاری، یابیچالش فناوری، شناسی آسیب حل، راه یافتن

 بهبود ضرورت
 تیاری فرآیندهای

-تسهیل در مهارت اجرایی، برنامه طریق ارائه فناوری، /دانش انتقال در ریزیبرنامه و بودجه تأمین فناوری، گذارسرمایه شناسایی

 بازاریابی فرآیند تسهیل صادرات، بازار به کمک فناوری، بازار ساماندهی گری،

 

 ایزمینه شرایط

شرایط یکی از عوامل تعیین کننده ستر حاکمزمینه راهبردها، چگونگی  ست ای یا ب ست مشکل عِلی شرایط از آنها تمایز و ا . ا
 و خدرویسیي شودمی بندی طبقننننه حاکم بستننننر ذیل را کمتر ارتباط با متغیرهای و عِلی شرایط ذیل را مرتبط بسیار متغیرهای
 (. 1398 همکاران،

 ای زمینه شرایط مورد در کوربین و استراوس رویکرد براساس کدگذاری .5 جدول

 مقوله

 کالن
 باز کدهای (محوری کد) مقوله

کارکرد
 

سطه
وا

ی
گر

 
ی

نوآور
 

 

 نوآوری کالن هایسیاست
 معاونت اجرایی هایبسترسازی، سیاست گری،تسهیل قوانین قوانین حمایتی، نوآوری، هایمعافیت های تشویقی،سیاست

 بودجه، قانون از حمایتی بودجه تعریف علمی،

 فناوری وکار کسب فضای
-شرکت تعدد فناوری، تبادل میازی فضاهای  بازارها، فن وجود فناوری، بازارهای اییاد بنیان، دانش هایشرکت فعالیت

 تیاری، و فناوری هایداده و اطالعاتی هایشبکه اییاد خدماتی، صنعتی و توسعه و تحقیق دارای های

 نوآوری و فناوری  فرهنگ
 انتقال ترویج و فناوری ،فرهنگ ارتقاء در بزرگ و کوچک صنایع مدیران محدود آگاهی فناور، نوپا هایگستردگی شرکت

 باز، توسعه و تحقیق  مفهوم گستردگی فناور، صاحبان آموزش فناوری،

 نظام برقراری و ساختار
 نوآوری

 و پژوهشی مراکز علم، تولید در ها دانشگاه فعالیت فناوری، و علمی ستادی معاونت ، قانونگذار و دولتی بازیگران
 نهادهای رویکرد باز، نوآوری تبادل بسترسازی اقتصادی، شرکتهای تیاری، هایبنگاه فناوری، انتقال مراکز تحقیقاتی،

 وابسته، دولتی گرواسطه کارگزاران فناوری، توسعه به قانونگذار نهادهای رویکرد تغییر قانونگذار، ستادی

  گرمداخله شرایط

 عوامل سایر هایدخالت هستندکه ساختاری شرایط گر،مداخله شوند. شرایطمی متأثر هاآن از راهبردها که هستند شرایطننننی 
 .(1398 همکاران، و خدرویسیيدارند عمومی و عِلی پیشینه و کنندمی محدود یا تسهیل را
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 گرمداخله شرایط مورد در کوربین و استراوس رویکرد براساس کدگذاری .6 جدول

 مقوله

 کالن

 مقوله

 (محوری کد)
 باز کدهای

کارکرد
 

سطه
وا

ی
گر

 
ی

نوآور
 

 

 نوآوری اکوسیستم
 نقش گری،واسطه رشدبه رو فضای اییاد اکوسیستم، بازیگران وظایف تعریف دولتی، گرتنظیم بازیگران نقش کشور، در نوآورینظام

 گریواسطه رشد جهت انکوباتور فضای اییاد دولت، گریتنظیم موثر
 بنیان دانش محصوالت از جامعه رشد به رو تمایل نوآوری، جدید بازار رونق جهانی، بازارهای به اولیه دسترسی داخلی، رقابتی بازار کار و کسب فضای

 دولت گریتولی
 در دولت مثبت نقش اعتباری، های صندوق تاسیس گری،واسطه از دولت مالی حمایت صنایع، بودن دولتی خصوصی، بخش تمایل عدم

 دولت، با  تعامل به گرواسطه شرکتهای تمایل کاری، محیط اییاد و ساماندهی
 قانون، از رای به تفسیر گری، واسطه حقوق قانون شفافیت عدم مصوب، حمایتی قوانین عدم اختراعات، ثبت مناسب سیستم عدم قانون ضعف
 ارز، نرخ افزایش المللی، بین شرکتهای با تعامل فقدان صادراتی، بازار بودن بسته المللیبین تحریم
 صنعتی جامعه

 سنتی
-بنگاه اطالعی بی و قدیمی مدیران نوآوری، انیام بر اراده عدم نهادها، و طرفین بین گریواسطه از حمایت و انیام در قوی اراده عدم

 صنعتی بزرگ های بنگاه تولید فرآیند در ریسک به تمایل عدم دولت، به بزرگ صنایع وابستگی جدید، فناوری دانش از صنعتی های
 سازی ساختار تعریف کار، و کسب ساختار ضعف نظامند ساختار

  راهبردها

صل که هستند داریهدف تعامالت و هاواقعیت رفتارها، راهبردها بیانگر ستر   و گرمداخله شرایط حا صل حاکم ب  شوندمی حا
 (. 1398 همکاران، و خدرویسیي

 راهبردها شرایط مورد در کوربین و استراوس رویکرد براساس کدگذاری .7 جدول

 مقوله

 کالن

 مقوله

 (محوری کد)
 باز کدهای

کارکرد
 

سطه
وا

ی
گر

 
ی

نوآور
 

 

 و دانشی مدیریت توانایی
 بکارگیری بر تسلط

 فناوری دانش

 و شناسایی گری،واسطه فعالیت و ماهیت در اجباری استاندارد فناوری، حوزه کارگزاران کلیه هایفعالیت بندیرتبه و ارزیابی
-واسطه فعالیت حاصل افزوده ارزش اییاد به اهتمام تکنولوژی، شدن روز به و محصول ارتقا بر تسلط تقاضا، و عرضه رصد

 گری واسطه فعالیت تنو  گری،

 و ساختار استانداردسازی
 جذب ظرفیت

 با اتحاد و نوآوری  مفهوم به مدیران درک ضرورت ، فرهنگ نوآوری توجه به باز، فناوری بروکرهای برای بازی اییادزمین
 خصوصی، بخش مشارکت و دولتی های غربی، حمایت های اکوسیستم تیارب شناسایی نوآوران،

 فناوری صادراتی بازار بسترسازی ضرورت خطرپذیر، گذارانسرمایه حضور فناوری بازار بر تسلط

 دقیق سیاستهای تدوین
 جامع و

 فروش از سود و مالکیت تسهیم جهت قانونمند سازوکار تدوین گری،واسطه و کارگزاری از دولت دست حذف و شدنکمرنگ
 گریواسطه فعالیت به الزحمهحق پرداخت قانون تدوین ضرورت تقاضا، تحریک سیاست و عرضه تحریک سیاست فناور،
 عقد جهت مرجع و واحد ساختار یک اییاد ، ضرورت ایران، نوآوری اکوسیستم ساختار در اصالحی فرآیند و رویکرد نوآوری،

 و دولتی نهادهای سوی از نوآوری واسطان شناختن رسمیت  به رسمی، کامال بصورت حمایتی ارگانهای نظارت قراردادها،
 حمایتی

 و سازی شبکه توانایی
 بازیگران کلیه با تعامل
 سایه در فناوری حوزه

 نوآوری اکوسیستم

 سازی ساختار نوآوری، نظام حوزه بازیگران دیگر و شرکا و رقبا با تعامل ها، فاصله کاهش و ها شکاف رفع در آفرینی نقش
 بین همکاری اییاد موثر، ارتباطات و علمی پشتوانه با بازار فن شرکتهای صنایع، ازدیاد یابی چالش باز، نوآوری پلتفرم بر
 با تعامل و همکاری الملل، بین سطح در نوآری های واسطه با پذیر خطر گذاران سرمایه گروه و کالن گذاران سرمایه گروه

 کوچک، و بزرگ های بنگاه

  پیامدها

 جدول در پیامدها مورد در کدگذاری آیندمی وجودبه راهبردها اتخاذ اثر در که هستند پیامدهایی و نتایج بیانگر هاطبقه از برخی
 .است شده آورده 9

 (گزینشي)انتخابي کدگذاری:  سوم گام

 کنار معنادار چارچوبی در هم از جدا هایمقوله مرحله، این در است نظریه پاالیش و کردنیکپارچه معنایبه گزینشی کدگذاری
  (Shim et al., 2020).  شدند مشخص هامقوله سایر با محوریمقوله رابطه ویژهبه هاآن میان روابط و گرفته قرار یکدیگر
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 پیامدها شرایط مورد در کوربین و استراوس رویکرد براساس کدگذاری .8 جدول

 مقوله

 کالن

 مقوله

 (محوری کد)
 باز کدهای

کارکرد
 

سطه
وا

ی
گر

 
ی

نوآور
 

 

 پیامدهای
 فناورانه

 نظام در سازی شبکه توانایی فناوری، شبکه تقویت و اطالعات تبادل فناوری، دینامیک بازار اییاد نوآوری، و فناوری در پذیری رقابت
 شرکا و رقبا با تعامل نوآوری، به تیاری و صنعتی جامعه بلوغ رشد نوآوری، اکوسیستم سایه در فناوری حوزه بازیگران کلیه با تعامل و نوآوری
 ،نوآوریهایواسطه با خطرپذیرگذارانسرمایه گروه و کالن گذارانسرمایه گروه بین همکاری اییاد نوآوری، نظام حوزه بازیگران دیگر و

 کشورهای با فناورانه شکاف ،کاهش کالن فرآیندهای در ارزشزنییره تکمیل نوآوری، کارآفرینی گذاران،سرمایه با یکپارچگی و همکاری
 انتقال فنی، گذاری سرمایه در استراتژیک اتحاد و باز نوآوری زیرساخت تقویت پژوهی، آینده دانش، بر مبتنی اشتغالزایی توسعه، درحال

 نوآ؛وری و دانش مدیریت قانون شدن تکنولوژی، نظامند

 پیامدهای
 سیاسی

 پیشرفته، صنایع صادرات پذیری، رقابت نوآوری، المللی بین های شاخص در کشور جایگاه ارتقا جهانی، بازار به ورود تحریم، تاثیرات کاهش
 نفتی  درآمد به اتکا عدم

 پیامدهای
 اقتصادی

 تحقیق های هزینه بازگشت کشور، تیارت و صنعت بخش توسعه و رشد بومی، تکنولوژی و داخلی توانمندی بر تکیه با کشور اقتصادی رشد
 موجود امکانات همه از ثروت کسب تولید، مقیاس در حداکثر استفاده تولید، بخش به نوآوری و توسعه و

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل پارادیمی کدگذاری محوری و تاثیر عوامل بر پدیده محوری . 2شکل 

  گیریبحث و نتیجه
سطه کارکرد فعاالنه مدل ارائه و بررسی هدف با پژوهش این  کارهای وکسب توسعه منظوربه نوآوری نظام در نوآوری گریوا
 منسیم ساختاری و زمینه، راهبردی علمی این در مؤثر هایشاخص و عوامل شناسایی با تا گرفت شکل کیفی رویکرد با فناورانه
 شبکه نوآوریبازیگران  این بطوریکه. باشد راهنما بهبود فعالیت و تقویت جایگاه آنان هدف با این گروه از کارآفرینان نوآوری برای
شکالت حل در بتوانند شی م سوخ و فناوری سطح ارتقاء در صنعتی مدیران آگاهی عدم از نا سب و سازمان فرآیند در دانش ر  وک
 را زیر پیشنهادات اصلی، عوامل تعیین و کیفی، بخش از شدهحاصل نتایجبه توجه با. نقش واقعی خود را ایفا نماید تیاری، کارهای
 : نمود ارائه میتوان

  «نوآوری نظام ساختار»شاخص مؤلفه، این در و تعیین ضریب بیشترین دارای «دولت نقش» مولفه قوانین، و هاسیاست در (1
 به و گریواسننطه حقوق امر در مدون قانونی تدوین با امر ابتدای در گرددمی پیشنننهاد بنابراین باشنند؛می تکرار بیشننترین دارای

 :گر مداخله شرایط

 سنتی صنعتی المللی، جامعه بین قانون، تحریم دولت، ضعف گری کار، تصدی و کسب نوآوری، فضای اکوسیستم

 

 :علی شرایط
 فناورانه /  نیازهای رفع

 فرآیندهای بهبود ضرورت
 ها شکاف تیاری/  ترمیم

 نظام / ارتقاء  ضعف و
 فناوری / تامین سطح

 مالی

 

 :محوری پدیده
 گریواسطه کارکرد اثربخشی

 نوآوری

 
 

 :راهبرد
 مبنای بر دانشی مدیریت توانایی
/   فناوریبکارگیری و تسلط

 ظرفیت و ساختار استانداردسازی
 و سازی شبکه جذب / توانایی

 حوزه بازیگران کلیه با تعامل
نوآوری  اکوسیستم سایه در فناوری

 جامع /تسلط های سیاست تدوین /
 فناوری بازار بر

 

 :پیامدها
 اقتصادی توسعه
 فناوری توسعه
 سیاسی توسعه

 :ای زمینه شرایط
 نوآوری نظام برقراری و نوآوری / ساختار و فناوری  فناوری / فرهنگ وکار کسب فضای /نوآوری  کالن های سیاست
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 پویا و دینامیکی تعامل نظام این بازیگران کلیه اقتصنننادی، سنننازمانهای و هابنگاه در فناوری انتقال درفرآیند موثر کارکرد منظور
 است. المللیبین استانداردهای مبنای بر پذیریرقابت شرایط و نوآوری فرهنگ تقویت هدف، اینبه رسیدن الزمه باشند. داشته
ستگذاری»مؤلفه ارتباطی، عوامل در (2 شترین دارای «فناوری سیا ی  شبکه اییاد» شاخص مؤلفه، این در و تعیین ضریب بی

 و چالشننها نوآوری، نظام شننبکه تقویت با گرددمی پیشنننهاد. باشنندمی تکرار بیشننترین دارای «دانش مدیریت مبنای یکپارچه بر
 . . گردند نوآوری نظام بازیگران بین ارتباط تسهیل موجب و کاهش فناوری حوزه بوروکراسی های

ضای» مؤلفه محیطی، عوامل در (3 شترین دارای «سنتی صنعتی جامعه ف  فقدان» شاخص مؤلفه، این در و تعیین ضریب بی
شترین دارای «نوآوری هایفعالیت در صنایع مدیران اراده و آگاهی شدمی تکرار بی شنهاد. با ست گرددمی پی  اییاد به گذارانسیا

 جهانی بازارهای به ورود خصوصا فناوری سطح ارتقاء و فناورانه رقابت تشویق و ترویج جهت در حمایتی قوانین نیز و هازیرساخت
 . است تیاری و صنعتی شرکتهای هدف مهمترین فناوری تبادل و جهانی بازارهای سهم کسب که زیرا. باشند داشته ایویژه توجه
 بلوغ » مؤلفه این در و تعیین ضننریب بیشننترین دارای «جامعه در نوآوری فرهنگ » مؤلفه فرهنگی، و اجتماعی عوامل در (4
کارآفرینان  از تشننویقی جهت حمایت قوانین گذاران،سننیاسننت گرددمی پیشنننهاد. باشنندمی تکرار بیشننترین دارای «نوآوری تفکر

سطه شورهای با نوآوری کریدور گر نوآوری و ریل گذاری  وا سعه درحال ک ضور تو شگاه در وح شرفته صنایع هاینمای  بمنظور پی
 . سازد فراهم جامعه مدیران صنایع در نوآوری درک ترویج
 این در و تعیین ضننریب بیشننترین دارای «فناوری تغییرات بودن پذیر خطر و ریسننک» مؤلفه مالی، و اقتصننادی عوامل در (5
ست» شاخص مؤلفه، سک کاهش سازوکار و اعتباری هایصندوق وجود/  حمایتی گذاریسیا  در گذارسرمایه جذب بمنظور ری
شترین دارای «نوآوری هایپروژه شد می تکرار بی ستفاده دلیلبه صنعتی بزرگ شرکتهای آنیاییکه از. با  انگیزه دولتی، بودجه از ا
 سازیخصوصی و دولت تصدی کاهش برای الزم تدابیر و هاسیاست گرددمی پیشنهاد ندارد، را فناوری وانتقال نوآوری برای الزم

  شوند. اجرا و تدوین اعتباری، موسسات و گذارانسرمایه از دعوت با آزاد بازار در تیارت و صنعت
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