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1  مقدمه
است،  معتقد  استانداردسازی(  بين المللی  ايزو)سازمان 
مستلزم  که  است  پيچيده  و  غنی  دامنه ای  “استانداردسازی 
نرم  مهارت های  با  همراه  کسب وکار،  و  فنی  درست  دانش 
)ارتباطات بين فردی، رفتار در يك محيط اجماع گرا- اغلب 
آن  در  فشار  اِعمال  و  مذاکره  فرهنگی،  چند  و  بين المللی 
حوزه های  در  عمومی  سياست های  پيرامون  دانش  بافت(، 
منتخب و در برخی موارد ، شايستگی قانونی است “ )ايزو، 
استانداردسازی،  فرايندهای  اين رو مشارکت در  از   .)2014
است.  ِصرف  فنی  تخصص  از  فراتر  و  بوده  پيچيده  کار  يك 
روابط  و  ويژگی ها  درک  و  دانستن  مستلزم  استانداردسازی 
در  آگاهی  عدم  است.  و شخصی  سازمانی  سياسی،  قانونی، 
اين شرايط می تواند منجر به بروز اشتباهاتی شود که عواقب 
دارد  دنبال  به  مربوطه  شرکت  برای  را  گسترده ای  بسيار 
)کوکلِف و بارتِلسون، 2008(. برخی از مديران ارشد شرکت ها 
به طور فعال نياز به برقراری تعادِل دقيق کار قبل از رقابت را 
خاطر نشان کرده و به تعيين چارچوب هايی کمك می کنند 
فعاليت های  و  می برند،  سود  آن  از  بازار  بازيگران  تمام  که 

شایستگی های ضروری کارمندان در زمینه استانداردسازی

نویسنده: نات بالیند، َسندرا دِرشِلر                مترجم: روح اهلل جعفری1

چکیده
اقدامات شرکت ها به طور فزاينده ای تحت تأثير استانداردهايی قرار می گيرد که به داليل مختلف، روز به روز بر اهميت آن ها افزوده می شود. 
در برابر اين پيش زمينه، الزامات مربوط به کارمندان افزايش يافته است، زيرا استانداردها بر حوزه های دوردست وظايف آن ها تأثير می گذارند. 
از يك سو، محصوالت و فرايندها بايد مطابق با استانداردها طراحی شوند و از طرف ديگر، شرکت ها ممکن است به دنبال آن باشند که 
به طور فعال در فرايندهای استانداردسازی شرکت کنند تا اطمينان حاصل شود که استانداردهای حاصل تأثير مثبتی بر مشاغل آن ها 
دارند. در نتيجه در حال حاضر می توانيم کارکنان را به يك گروه بزرگ و يك گروه کوچك تقسيم کنيم؛ گروه بزرگ استانداردها را در 
فرايندهای توسعه محصول يا توليد پياده سازی می کند و گروه کوچك به طور فعال در فرايندهای استانداردسازی دخيل است. اين مشارکت 
به سؤالی می پردازد که در حال حاضر بازار اشتغال اروپا برای کدام »پرونده های شغلی فنی و غيرفنی« خواهان شايستگی های مربوط به 
استانداردسازی است. در جستجوی پاسخ به اين سؤال، يك مرور ادبيات گسترده و همچنين يك بررسی ميدانی اضافی به منظور شناسايی 
مهمترين مباحث مربوط به آموزش استانداردسازی و الزامات خاص شغلی انجام شده است. به عنوان يك نتيجه کلی از هر دو مطالعه، 
مهمترين پرونده های شغلی و مطالبات خاص آنها برای شايستگی های مربوط به استانداردسازی ارائه می شود. بر اساس اين بينش ها، مطالب 

مربوط به آموزش عالی عمومی با در نظر گرفتن زمينه ها، فناوری ها يا بخش های مختلف علمی تعريف شده است.

واژگان کلیدی:
شايستگی،  شايستگی کارمندان،  استانداردسازی

1.  دانش آموخته ی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی، مربی دانشگاه شهيد رجابی.

شرکت هاست  برای  محلی  آن  افزوده  ارزش  دارای  کليدی 
رو،  اين  از   .)2014 )ايزو،  باشند  رقابتی  مزيت  دنبال  به  تا 
اين فعاليت الزامات زيادی را برای کارمندان راجع به دانش، 
بنابراين،  می کند.  مطرح  آن ها  شايستگی های  و  مهارت ها 
استاندارد سازی،  سازمان های  مانند  زمينه هايی  در  بايد  آنها 
بازارهای  در  موجود  استانداردهای  قوانين،  و  استانداردها 
راهبردهای  فکری،  دارايی  حقوق  و  استانداردها  جهانی، 
توسعه محصول، هزينه ها و مزايای استانداردسازی و در عين 
 ،)2005 )کوروکاوا،  استانداردها  مزايای  و  ريسك ها  حال 
همچنين  و  آينده،  و  موجود  نظارتی  چارچوب  شرايط 
متبوع  شرک  دانش  مديريت  و  نوآوری  پژوهش،  پيرامون 
باشند.  داشته  دانش   )2016 مانِگل دورف،  و  )باليند  آن ها 
مانند  هستند،  مرتبط  بسيار  نرم  مهارت های  اين،  بر  عالوه 
مهارت های ارتباطی، توانايی ايجاد اجماع، جرئت و جسارت، 
و قابليت انتزاع، انتقال، مهارت های مذاکره و توانايی تخمين 
پيامدهای اقدامات خود شخص )ِدِرشلِر و آلبرز، 2016(. از 
آنجا که استانداردها برای اقتصاد بسيار مهم هستند، نياز به 
آموزش ويژه  دارند که انتظار می رود حتی در آينده افزايش 

تاريخ دريافت مقاله: 98/11/05
تاريخ پذيرش مقاله: 98/12/06
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استانداردهای  تحليل  )مرکز  شاچت،2013(،  و  )هاِول  يابد 
دانشجويان   ،2013 کاروگی،  گفته ی  به   .)2008 جهانی، 
منتفع  استانداردسازی  در  آموزش  از  می توانند  شرکت ها  و 
شوند، زيرا شايستگی ها و مهارت های ضروری نظير ارتباط، 
يك  در  شکل  بهترين  به  می توان  را  تحليل  و  مذاکره 
به ويژه  آورد.  به دست  دانشگاه ها  مانند  آکادميك  محيط 
هوش  همچنين  و  کسب وکار  و  فنی  روندهای  از  “آگاهی 
باشد  با واسطه  بايستی  تأمين کنندگان”  ارزشيابی  و  رقابتی 

)کاروگی،2013، صفحه 4(.
حتی کميسيون اروپا، بارها به لزوم بهبود آموزش در رابطه با 
استانداردسازی اشاره کرده است )کميسيون اروپا، 2011(، 
نيازی که در “طرح مشترک استانداردسازی” شرکای عمومی 
است  شده  تأييد  اروپا  استانداردسازی  نظام  در  و خصوصی 
استانداردسازی  ارتقاء  و  بررسی   .)2016 اروپا،  )کميسيون 
و  دانشگاهی  رسمی،  عملِی  آموزش  عنصر  يك  عنوان  به 
بازار  تقاضای  جامع  ارزيابی  مستلزم  حرفه ای،  همچنين 
است. از اين رو، شناسايی مرتبط ترين حوزه ها برای آموزش 
الزامات خاص شغلی  و همچنين  استانداردسازی  به  مربوط 
در دانش، مهارت ها و شايستگی های استانداردسازی ضروری 
بوده است. اين کار در يك مطالعه اروپايی در باب نيازهای 
بازار به آموزش در استانداردسازی انجام شده است )باليند 

و ِدِرشلِر،2017 (. 
شغلی  پرونده های  از  کلی  نگاهی  ارائه  مقاله،  اين  از  هدف 
مربوط به استانداردسازی و الزامات خاص شغلی در دانش، 

مهارت ها و شايستگی های استانداردسازی است.
مرور  از  پس  که  است  ترتيب  اين  به  اثر  اين  سازماندهی 
به  مربوط  فعلی  پرونده های شغلی  تحليل  و  تجزيه  ادبيات، 
نظرسنجی  براساس  می شود.  ارائه  اروپا  در  استانداردسازی 
برای  کلی  شايستگی  الگوی  يك  صنعت،  متخصصان  از 
نهايت، يك خالصه  در  و  داده شده  توسعه  استانداردسازی 

و چند توصيه  ارائه می شود.

2 مرور ادبیات 
تا  شده  انتخاب  مختلف  روش  دو  ادبيات،  تحليل  برای 
و نشريات مربوطه در  اسناد  اطمينان حاصل شود که همه 
با مراجعه به  از يك سو،  اين زمينه مد نظر قرار می گيرند. 
پايگاه داده های »وبگاه علوم« که تامسون رويترز ارائه کرده، 

جستجوی  اسکالِر  گوگل  و  کرده  ارائه  الِزوير  که  اسکوپِس 
استانداردسازی  در  آموزش  باب  در  دانشگاهی  ادبيات  تمام 
سياست ها  به  مربوط  اسناد  تمام  ديگر،  از طرف  شد.  انجام 
و گزارش های غير آکادميك، گزارش های دولتی و نشريات 
طريق  از  مثال  عنوان  به  خاکستری(،  )ادبيات  مطبوعاتی 
از  خالصه ای  زير  در  شد.  بررسی  اينترنتی  جستجو های 
مهم ترين نتايج مرور ادبيات دو رويکرد آمده است )باليند و 

ِدِرشلِر، 2017(. 
کارکنان شرکت ها معموالً به طور دائم و چرخشی در کميته ها 
هستند  فنی  متخصصان  چرخشی،  کارکنان  هستند.  فعال 
فعاليت  حوزه  بر  مستقيم  به طور  استاندارد  يك  وقتی  که 
)بايلِتی  می شوند  منتقل  کميته ها  به  باشد،  تأثيرگذار  آنها 
ها  کميته  در  که  کارمندانی  رو،  اين  از  کاالهان،1995(.  و 
شرکت می کنند، يکی از دو مورد زير خواهند بود )ِدِرشلِر و 

آلِبرز،2016(.
استانداردسازی،  زمينه  آنها  اصلی  وظيفه  که  کارمندانی   •
هم در داخل و هم در خارج از سازمان است. موقعيت آنها 
از  يکی  مقام  در  يا  استانداردسازی  واحد  يك  در  می تواند 
کارکنانی باشدکه به عنوان متخصص استانداردسازی معرفی 

شده اند )به بخش 1-2 مراجعه کنيد(.
• کارمندانی که بيشتر، بطور مثال، در واحدهای فنی فعاليت 
به  فعاليت خاص خود، درگيِر مسائل مربوط  می کنند و در 
استانداردسازی می باشند، زيرا کارشناسان يك موضوع فنی 

خاص هستند )بخش 2-2(.
کار  از  کارشناسان  که  آمده  به وجود  روندی  تازگی،  به 
هيئت  نتايج   .)2002 )ناِگل،  کرده اند  کناره گيری  کميته 
شرکت ها  اگرچه  که  می دهد  نشان  آلمان  استانداردسازی 
خارج  رسمی  استانداردسازی  از  حدودی  تا   2015 سال  از 
فعاليت های  درگير  بيشتر  آنها  عوض  در  اما  شده اند، 
فعال  افراد  مولِر،2017(.  و  )باليند  شده اند  کنسرسيومی 
در کميته ها بيشتر مهندس بوده اند، زيرا بحث در کميته ها 
بسيار فنی است )وايس، 1993(، اما روندی وجود دارد که 
تعداد توسعه دهندگان و طراحان در  از  به روز  در واقع روز 
توسط  فزاينده ای  طور  به  کارها  و  می شود  کاسته  کميته ها 
می  شوند  انجام  بازاريابی  متخصصان  و  فروش  مهندسين 
همراه  راه حل  يك  فنِی  سطح  که  آنجا  از   .)2002 )ناِگل، 
دارد،  زيادی  تأثير  آن  ارائه دهنده ی  شخص  فنِی  دانش  با 
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شرکت   برای  مناسبی  نمايندگان  فنی  پيشينه ی  فاقد  افراد 
متخصصان  بايد  نمايندگان  اين   .)1993 )وايس،  نيستند 
داشته  تجربه  بر  مبتنی  دانش  از  بااليی  دانش  بوده،  فنی 
و  پراکِتر  جاکوبز،  َمك ميليان،2013؛  2016؛  باشند)آلِبرز، 
ويليامز،2001(. با اين حا ، در سطح راهبردی، داشتِن تجربه 
بيشتری  اهميت  از  شرکت  راهبرد  يا  استانداردسازی  در 

برخوردار است )کوروکاوا،2005 (. 
را،  زيادی  مطالبات  فعاليت،  استانداردسازِی  آن،  از  جدای 
دانش،  خصوص  در  مرتبط  کارکنان  از  زير،  موارد  نظير 

مهارت ها و شايستگی های آنها ايجاد می کند)تاناکا،2010(:
 - توسعه استاندارد: نوع استاندارد )به عنوان مثال محصوالت/ 
، رويه های  ، کارکردها )به عنوان مثال سازگاری(  عملکرد( 
چارچوب   ، استاندار  پيش نويس  تهيه  استاندارد   نگارش 

قانونی، دانش استانداردهای خارجی؛
- پياده سازی استاندارد: ارتباط با ساير استانداردهای منتشر 
توسعه  بين المللی  يا کنسرسيوم های  توسط سازمان ها  شده 
 ISO / IEC ، مثال  عنوان  )به  واژه نامه  دانش  استاندارد، 
ارزيابی  استانداردها،  برای  جستجو  ابزارهای   ،  (ASTM

.)CASCO IAF انطباق )به عنوان مثال جعبه ابزار
بازار به شايستگی های  در نتيجه، صحبت در مورد نيازهای 
مرتبط با آموزش، مستلزم داشتن نگاهی عميق تر است، که 
وجود  استانداردسازی  در  پرونده های شغلی  در حال حاضر 
از  يك  کدام  و  است  الزامی  مورد  آموزش  نوع  کدام  دارد، 
شايستگی ها از ديدگاه شغلی به اين پرونده های شغلی خاص 
پرونده های  بايد  تحليلی،  چنين  برای  می يابد.  اختصاص 
شغلی دارای ارجاع مستقيم به استانداردسازی، و پرونده هايی 
بر فعاليت واقعی، فقط دارای  مد نظر قرار گيرند که عالوه 
و  هستند)باليند  استانداردسازی  از  معينی  بخش  يك 

ِدِرشلِر،2017 (. 
و  يکسان  مشاغل  مختلف،  درجات  با  شرکت ها  کارمندان 
کارمندان با درجات مشابه، مشاغل متفاوتی را انجام می دهند. 
بر  يا  و  واحد  بر حسب موقعيت/  يا می توانيم  ما  نتيجه،  در 
اساس سوابق تحصيلی تمايز ايجاد کنيم. در ادامه، ديدگاه 
شرکت را در نظر می گيريم حال آن که ديدگاه دانشگاهی 

بخشی از مالحظات زير نيست )باليند و ِدِرشلِر،2017 (. 

2-1 شرح شغلی در رابطه با استانداردسازی
مورد  در  پژوهش  پيرامون  کوتاه  مروری  بخش،  اين  در 
و  مهارت ها  دانش،  از  آن  خاص  مطالبه ی  و  شغلی  شرح 
زمينه  در  آنها  اصلی  وظيفه  که  کارمندانی  شايستگی های 
ارائه می شود. همانطور که در مقدمه  استانداردسازی است، 
ذکر شد، ِسَمت آن ها می تواند در يك واحد استانداردسازی يا 
به عنوان يك کارمند باشد، که در زير به عنوان يك متخصص 

استاندارد معرفی شده است.
ارائه می دهد تا جايگاه و  وضعيت پژوهش، پنج شرح شغل 
فعاليت اين کارمندان را به عنوان مثال مانند شکل1 تشريح 
ذکر  شغلی  پرونده های  از  دسته  آن  فقط  جا،  اين  در  کند. 
می شوند که به طور مستقيم با استانداردسازی ارتباط دارند 

و در عنوان نيز دارای مرجع هستند.
استاندارد«  »توسعه دهنده ی  استانداردها«،  »مدير  اصطالح 
به  مربوط  شغل  شرح  بيان  برای  استانداردها«  »مهندس  و 
اگرچه   .) شده اند)فريريکس،2013  ارائه  استانداردسازی 
شرح بيشتر در مورد وظايف و مسئوليت های خاص در اين 
محققان  توسط  حدودی  تا  عبارات  اين  ندارد،  وجود  ارائه 
آمده  زير  در  که  همانطور  گرفته اند،  قرار  بحث  مورد  ديگر 
توسط  که  استانداردسازی،  به  مربوط  شايستگی های  است 
نويسندگان ديگر تعريف شده اند، در صورت ارجاع به همان 
فعاليت، به شرح فوق اضافه می شود )باليند و ِدِرشلِر،2017(. 
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2-1-1 مدیر استاندارد
مدير استاندارد، يك متخصص فنی است که در برنامه ريزی 
و پياده سازی راهبرد استانداردسازی شرکت تجربه دارد. اين 
دهند،  تشخيص  را  خارجی  اطالعات  ارزش  قادرند  مديران 
اين اطالعات را برای اهداف اقتصادی مهار کنند و بر شرايط 
و زمان بندی  استانداردسازی تأثير بگذارند. وظايف مديران 
راهبردهای  پياده سازی  و  طراحی  شرکت ها  در  استاندارد 
به  استانداردها  پيرامون  اطالعات  ارائه  شامل  استاندارد 
منظور در نظر گرفتن آنها در توسعه محصول است. فقط با 
تاثير  استانداردسازی می توان  فرايندهای  مشارکت فعال در 
اثربخشی بر محتوای استانداردها گذاشت )بايلِتی و کاالهان، 
1995(. مديران استانداردسازی که اغلب در محيط های فنی 
و يا قانونی دارای نقش برجسته هستند، بايد از انگيزه های 
و  )باليند  باشند  آگاه  سازی  استاندارد  برای  بُعدی  چند 
فنی  جنبه های  آن  موجب  به  که   ،)2016 مانِگلزدورف، 
محض، اهميتی به نسبت جزئی دارند. ارتباط زياد انگيزه های 
در  فعال  شرکت های  که  می دهد  نشان  مقررات  به  مربوط 
توسعه  را  مشترک  مشخصه های  تنها  نه  استانداردسازی 
می دهند، بلکه تالش می کنند در چارچوب نظارتی نيز تأثير 
بگذارند. منافع مشترک نهفته در تعامل با سازمان های رسمی 
شرکت های  فردی  منافع  به  توجه  با  بايد  استاندارد  توسعه 

 

 مدیر استانداردها
 سازی راهبرد استانداردسازی یک شرکت  ریزی و پیادهطرح

 کردن اطالعات پیرامون استانداردهای مرتبطفراهم

 ی استاندارددهندهتوسعه
 کار کمیته

 ی استاندارددهندهتعمیم 
های عملی داخلی، مشاوره در  اداره و مدیریت استاندارد، استانداردهای شرکت،آموزش

 استانداردها، کار کمیتهامور 

 متخصص استاندارد
 مشاوره در امور استانداردها، کار کمیته

 مهندسان استاندارد
 .گرای محض متغیر استها از کار کمیته تا وظایف فناوریگستره فعالیت

 

شکل1: شرح شغلی مربوط به استانداردها )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

بُعدی  چند  انگيزه های  شود.  گرفته  نظر  در  شرکت کننده 
که  است  آن  مستلزم  استانداردسازی  در  مشارکت  برای 
تعبيه  سازمانی  محيط  يك  در  استانداردسازی  فعاليت های 
توسعه،  و  تحقيق  واحدهای  بين  همکاری  امکان  که  شوند 
امور  مديريت نوآوری، مديريت کيفيت و واحدهای مسئول 
نظارتی را فراهم می آورد )باليند و مانِگلزدورف، 2016(. در 
منابع  مديريت  در  توانند  می  نيز  استاندارد  مديران  نتيجه، 
نقش  نهادی  برنامه های  و  اختراع  ثبت  فعاليت های  انسانی، 

داشته باشند )بايلِتی و کاالهان، 1995(. 

2-1-2 مهندسان استاندارد
يك  حرفه ای  عنوان  برای  منحصربه فردی  شرح  تاکنون، 
و  آنها  است. مسئوليت های  نداشته  استاندارد وجود  مهندس 
همچنين دانش، مهارت ها و شايستگی های ضروری به شدت 
گستره ی  زيرا  دارد،  بستگی  مربوطه  شرکت  پرونده ی  به 
فعاليت ها از معرفی شرکت در کميته های خارجی تا کارهای 
دی  و  هاِسر  )فريريکس،2013(.  است  متفاوت  فناوری مدار 
ورايس )2013 ( اين اصطالح را تصديق کرده و به مهندسين 
استاندارد، اين شايستگی ها را نسبت می دهند: “)الف( آگاهی 
از تفسير استانداردها؛ )ب( توسعه استانداردها؛ )پ( پياده سازی 
استانداردها؛ )ت( انطباق/ صدورگواهينامه/ بازرسی / ارزشيابی 
با  همراه  استانداردها”،  آموزش  انتشار/  )ث(  استانداردها؛ 
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ايجاد  توانايی  “يا”  زبانی  مهارت های  مانند”  مهارت هايی 
کارشناسان  معموالً  استانداردها  مهندسين  اين  اجماع”. 
هستند.  استاندارد  های  کميته  در  استانداردها  تدوين  فنی 
افراد  اين  ندارد،  آنجايی که هنوز آموزش مناسبی وجود  از 
انتخاب  خاص  نرم  های  مهارت  و  حرفه ای  تجربه  براساس 

می شوند.

2-1-3 تعمیم دهندگان استاندارد
تعميم دهندگان استاندارد، کارمندانی هستند که مسئوليت 
اجرا و حفظ  استانداردها،  استاندارد، خريد  اداره   مديريت و 
بر  را  داخلی  آموزش های  ارائه  و  شرکت  استانداردهای 
فنی  واحدهای  به  استانداردها  درمورد  ايشان  دارند.  عهده 
خود  شرکت  نماينده ی  آنها  می دهند.  پشتيبانی  و  مشاوره 
در کميته های خارجی هستند و در برخی از شرکت ها، اين 
انجام می شود ،  کار توسط کارمندان سابق واحدهای فنی 

)ِدِرشلِر، 2016(.

2-1-4 متخصصان استاندارد
نماينده ی  هستندکه  فنی  استاندارد،کارشناسان  متخصصان 
شرکت خود در کميته های مشخص می باشند و در موضوعات 
مشخصه های  داده،  مشاوره  فنی  واحدهای  به  استانداردها 
مشتری را در رابطه با الزامات و منابع الزامی بررسی می کنند. 
اين کارمندان را می توان به واحدهای استانداردسازی يا فنی 
و  باتجربه  کارمندانی  بيشتر  آنها  کلی،  بطور  داد.  اختصاص 

دارای پيشينه فنی قوی هستند )ِدِرشلِر ، 2016(.

2-1-5 توسعه دهنده ی استاندارد
در ادبيات، اصطالح توسعه دهنده ی استاندارد برای توصيف 

شخصی به کار رفته که نماينده يك شرکت در کميته هاست 
و بايد بتواند مذاکرات چندفرهنگی مبتنی بر اجماع را انجام 
تخمين  نيز  را  و خطرات  نمايند  کند، مشاهده  دهد، گوش 

بزند )مك ميليان ،2013(. 
با  مستقيم  ارتباطی  که  ضروری  مهارت های  و  دانش 

استانداردسازی اين گروه ها دارند در جدول1 آمده است.
عالوه بر اين، آنها نياز به يك پيشينه فنی قوی، مهارت های 
به  اينجا  در  که  دارند،  نرم  مهارت های  انواع  و  زبانی  خوب 
صورت جداگانه توصيف نمی شوند )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

در  واحدها  تک تک  شایستگی  مطالبات    2-2
رابطه با استانداردسازی

زمينه ی  آنها  اصلی  وظيفه  که  کارمندان،  از  گذشته 
کميته ها  در  نمايندگانی  شرکت ها  است،  استانداردسازی 
کار  فنی  واحدهای  در  بيشتر  مثال،  عنوان  به  که  دارند 
زمينه های  در  خود  خاص  فعاليت  حوزه  در  آنها  کنند.  می 
يك  متخصص  زيرا  می کنند،  مشارکت  استانداردسازی 
موضوع فنی خاص هستند. تقاضاهای صنعت معموال به طور 
مستقيم با يك شرح شغل خاص، به عنوان مثال، مهندس 
توسعه، کارمند فروش يا مدير توليد مرتبط است. در نتيجه، 
شغلی  پرونده های  و  شرکت  واحدهای  بر  زير  ادبيات  مرور 
کاماًل مرتب، به عنوان مثال، نظير راهبردنويسان کسب وکار 
متمرکز است. در ابتدا بايد گروه های خاص تقاضا و همچنين 
زمينه  در  و شايستگی ها  مهارت ها  با  رابطه  در  آنها  الزامات 

استانداردسازی شناسايی شوند)باليند و ِدِرشلِر،2017(.

جدول1: پرونده ی دانش و مهارت متخصصان استانداردسازی )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

 استانداردسازی زمینه در ضروری هایمهارت و دانش
  المللی بین و ییاروپا ملی،کمیته استاندارد  اندازچشم

 قانونگذاری و سازیاستاندارد
 استانداردها اقتصادی کالن و ردخُ مزایای

 اختراعات  ثبت و استانداردها
 هات در کمیتهتعهدا و حقوق شامل استانداردسازی فرآیند
 استانداردسازی در مشارکت راهبردی هایجنبه

 داستاندار نگارش توانایی
 استاندارد سازیپیاده

 گواهینامه صدور و انطباق ارزیابی استاندارد،
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را  استانداردها  که  کارمندانی  بين  پژوهش  کنونی  وضعيت 
شرکت هايشان  نماينده ی  که  کارمندانی  و  می گيرند  به کار 
الزامات  حال،  اين  با  است.  متفاوت  هستند،  کميته ها  در 
دانش، مهارت ها و شايستگی نمايندگان شرکت در کميته ها 
می گيرند،  به کار  را  استانداردها  که  کارمندانی  مطالبات  با 
همخوانی دارد. عالوه بر اين، الزم است تا کارمنداِن درگير 
حقوق  استانداردها،  توسعه ی  فرايند  استانداردسازی،  در 
يك  نگارش  به  قادر  و  بشناسند  را  کميته  کار  وظايف  و 

نمای کلی پيرامون مطالبات آنها در رابطه با استانداردسازی 
واحدهای مختلف در جدول 2 آمده است.

سازمان های  کارمندان  برای  خاصی  مطالبات  اين،  بر  عالوه 
رقابتی  و  نظارتی  مقامات  کارمندان  و  استاندارد  توسعه ی 
تدوين شده، که به موجب آن، توجه چندانی در پژوهش به 

اين موارد نشده است )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

آنها  مطالبات  و  فعلی  پرونده های شغلی   3
در اروپا

کنونی  وضعيت  بر  مبتنی  باال،  در  شده  ارائه  کلی  نمای 
پژوهش در مورد مطالبات خاص در رابطه با استانداردسازی 
اروپايی  مطالعه  يك  است.  مختلف  شغلی  پرونده های  برای 
اين  به  موضوع  اين  خصوص  در  ِدِرشلِر،2017(  و  )باليند 
سؤال می پردازد که در حال حاضر بخش صنعت کدام يك 
الزامی  را  استانداردسازی  به  مربوط  شغلی  پرونده های  از 
تجربی  مطالعه  يك  مفّصل،  ادبيات  مرور  بر  عالوه  می داند. 
نيز انجام شده که به 3 مطالعه  به شرح زير تقسيم می شود:

)1( تحليل پيشنهادات شغلی: 300 پيشنهاد شغلی در سراسر 
استانداردسازی  و  استانداردها  با  مستقيم  طور  به  که  اروپا، 
تجزيه  مورد  زير  اطالعات  مورد  در  دارند،  ارتباط  بيرونی 
و  )کشور  شغلی  پيشنهادات  مبدا  گرفته اند:  قرار  تحليل  و 
 1-3 بخش  )به  متقاضيان.  الزامات  و  شغلی  عنوان  بخش(، 

مراجعه کنيد(

شکل2: نمای کلی گروه های تقاضا در وضعيت پژوهش، طبقه بندی بر حسب واحدها )باليند و ِدِرشلِر،2017، صفه 36(

استاندارد باشند )ِدِرشلِر،2016(.
در وضعيت پژوهش، مطالبات مربوط به استانداردسازی برای 
به عنوان  خصوصی،  صنعت  شرکت های  مختلف  واحدهای 
تفصيلِی  است.[تحليل  شده  تدوين   )IFAN) 2014 مثال 
وضعيت پژوهش راجع به اين موضوع را می توان در گزارش 
نهايی مطالعه ی اروپايی مشاهده کرد. اين موارد را می توان 

به شرح زير خالصه نمود )شکل 2(.

 

مهندسان در بخش 
 توسعهوتحقیق

و  راهبردنویسان فروش/ بازاریابی
 کاروکسب مدیران

  
 

 مدیریت
 کیفیت

   هاآزمایشگاه خرید تولید

 LinkedIn پرونده ی LinkedIn: 2702( تحليل پرونده های(
کارشناسانی که در پرونده ی خود سابقه ی”استانداردسازی” 
پرونده های  در  چه  و  شايستگی ها  شرح  در  )چه  دارند  را 
ِسَمت  پيرامون  اطالعاتی  که  شده  تحليل  و  تجزيه  شغلی( 
فعلی/ سابق، رشته تحصيلی و همچنين شايستگی های اصلی 

يك کارمند را ارائه می دهد. )به بخش 2-3مراجعه کنيد(.
استانداردسازی  متخصصان  که  بخش هايی  مطالعه،  دو  اين 
همچنين  و  آن ها  تحصيلی  سوابق  می کنند،  فعاليت  آن  در 
را نشان داده است.  آنها   دانش، مهارت ها و شايستگی های 
را  شايستگی هايی  نيستند  قادر  رويکردها  اين  حال،  اين  با 
برای  استانداردسازی  در  درگير  کارمنداِن  که  دهند  نشان 
شغل خود به آن نياز دارند. بنابراين، يك نظر سنجی به طور 

خاص برای پرداختن به اين سؤاالت انجام شده است.
مخاطبين  بين  نظرسنجی  پيوند  نظرسنجی:   )3(
گروه های  IEC حرفه ای  متخصصان   ،LinkedIn  مرتبط 

LinkedIn، دنيای استانداردها، افراد ETSI، آموزش پيرامون 

و  متوسط  و  کوچك  شرکت های   ،ICES استانداردسازی، 
ميزبانی  به  کارگاهی  در  شرکت کنندگان  و  استانداردها 
که  شد  توزيع   2017 مه  شانزدهم  در  اروپا  کميسيون 
خود  صنعت  مخاطبين  بين  در  نظرسنجی  توزيع  خواستار 
کردند  شرکت  مطالعه  اين  در  نفر   451 مجموع  در  بودند. 
کاماًل  را  پرسشنامه  دهنده  پاسخ   193 تعداد  اين  از  که 
شغل  به  ديگر،  موارد  بر  عالوه  پرسشنامه  خوِد  کردند.  پُر 
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شرکت کننده، محل کار و شغل فعلی، مرتبط ترين مهارت ها 
فعلی،  ِسَمت  برای  استانداردسازی  زمينه  و شايستگی ها در 
و  استانداردسازی  زمينه  در  کار  حين  عملی  آموزش های 
محتوای استانداردسازی در رشته تحصيلی آن ها می پردازد. 

)به بخش 3-3 مراجعه کنيد(.
عالوه بر اين، دانش، مهارت ها و شايستگی های شناسايی شده 

در زمينه استانداردسازی از ديدگاه شرکت کنندگان ارزيابی 
از شرکت کنندگان خواسته شده است  بنابراين،  شده است. 
که دانش، مهارت ها و شايستگی های مربوط به الزامات ِسَمت 

فعلی را ارزشيابی کنند )به بخش 4-3مراجعه کنيد(.
زير فصل های زير نتايج حاصل از مطالعات فرعی مختلف را 

ارائه می دهند.

جدول2: مروری بر دانش و مهارت های ضروری )چشم انداز شرکت ها( )باليند و ِدِرشلِر،2017(
بخش  مهندسان در شایستگی ردیف

راهبردنویسان و  بازاریابی روش/بازاریابیف توسعهوتحقیق
 وکارمدیران کسب

واحد 
 استانداردسازی

مدیریت 
 منابع  انسانی هاآزمایشگاه خرید تولید کیفیت

 در اساسی اصطالحات دانستن 1
  * * * * * * * * * استانداردسازی هایزمینه

 هایدستورالعمل و معیارها شناخت 2
  *  * * * * * * * خود تخصص زمینه در اساسی

  *  * * * *   * پایه عمومی استانداردهای شناخت 3

 از استانداردها کلی ارتباط درک 4
 * * * * * * * * * * هاشرکت و اقتصاد دیدگاه

 کمیته اندازچشم شناخت 5
     * * * *  * المللیبین

 مورد در پژوهش توانایی 6
  * * * * * * *  * استانداردها

  *  * * *    * استاندارد یک توانایی غربال  7

8 
 هایپیامد زدنتوانایی تخمین

 استانداردهای از استفادهعدم
 خاص هایبرنامه در مربوطه

*    * * *  *  

 استانداردهای توانایی انتخاب 9
  *  * * *    * خاص برنامه یک برای مربوطه

  *  * * *    * توانایی تفسیر یک استاندارد 11

11 
 ایمحتو توانایی درنظرگرفتن

 مشخص استانداردهای به مربوط
 فرآیند یک یا محصول توسعه برای

*    * * *  *  

12 

 یک آیا این که یابیشارز توانایی
 استانداردهای با فرایند یا محصول

 شما شخصی تخصص حوزه در الزم
 خیر یا دارد مطابقت

*    * * *  *  

 گیریشکل فرایند شناخت 13
     * * * *  * استانداردها

      *     توانایی خلق یک استاندارد 14

15 
 یک پیامدهای توانایی تخمین زدن

 خاص محتوای یا جدید استاندارد
 استاندارد یک

*    *      

 کالن فواید درک و شناخت 16
      * * * * * اقتصادی

 مشارکت راهبردی های جنبه درک 17
  *   * * * * * * سازی استاندارد در

 از تاثیر ممکن احتماالت تخمین 18
      8 *   * شرکت یک دیدگاه

 کنسرسیوم در مشارکت تخمین 19
      *     راهبردی مرتبط های

      *     استانداردسازی جدید مسائل شروع 21

 در تعهدات و حقوق شناخت 21
      *     کنسرسیوم

22 
 استانداردها نقش درک و شناخت
 و مدیریتی هاینظام در
 شرک مدیریت نظام هایسیاست

  * *       

23 

 نوآوری، بین تعامل درک و شناخت
 یک) استانداردها و فکری دارایی

 ضروری شایستگی
 توسعه و تحقیق در کارمندان

*          

24 
 بتث با تعارضات توانایی شناسایی

 هاشکاف یا استانداردها و اختراعات
 موجود استانداردهای در

*          

 



ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال نهم- شماره 1 - پیاپی 31 - بهار 1398

شایستگی های ضروری کارمندان در زمینه استانداردسازی

82

3-1 پیشنهادات شغلی فعلی با توجه به استانداردسازی
به منظور شناسايی موقعيت های فعلی در زمينه استانداردسازی، 
از  استفاده  با  استانداردسازی  به  مربوط  شغلی  های  آگهی 
اروپا  سراسر  در  هيوال  و   LinkedIn فعلی،  شغلی  سکو های 
به  مربوط  مشاغل  روی  تمرکز  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد 
مرتبط  مشاغل  که  حالی  در  بود،  بيرونی  استانداردسازی 
مطالعه  از  فرآيندها  و  کار  گردش  درونِی  استانداردسازی  با 
نوع  هر  از  کلی  طور  به  آنها  زيرا  شدند،  گذاشته  کنار 
هستند  جدا  بود،  مطالعه  کانون  که  بيرونی  استانداردسازی 

)باليند و ِدِرشلِر،2017(.
نشان  اروپا  در سراسر  پيشنهاد شغلی  تحليل300  و  تجزيه 
زمينه  در  استانداردشده ای  شغل  شرح  هيچ  که  می دهد 
با  زيادی  تفاوت های  زيرا  ندارد،  وجود  استانداردسازی 
يکديگر دارند. موقعيت های جستجو شده را فقط می توان در 
مشاغلی طبقه بندی کرد که دارای موارد زير هستند: )باليند 

و ِدِرشلِر،2017(. 
تمرکز  فنی  پيشينه  و  برکارها  که  مشاغلی  عنوان فنی:   -
CE کرده اند، به عنوان مثال مهندس استانداردسازی/ مديريت

- عنوان کسب و کار: مشاغل که برکارها و پيشينه تجاری 
تمرکز کرده اند، به عنوان مثال تحليلگر امور مالی

- عنوان برنامه نویس/ فناوری اطالعات: مشاغلی که بر 
کارها و پيشينه فناوری اطالعات تمرکز کرده اند، به عنوان 

مثال توسعه دهنده جاوا
- موارد دیگر: همه شرح شغل ها، که در يکی از خوشه های 

ديگر قرار نمی گيرند.
با اين وجود، بايد توجه داشت که پيشنهادهای شغلی موجود 
در زمينه استانداردسازی، بيشتر مشاغل فنی هستند که در 

بخش های مندرج در )شکل3( فعال می باشند:
شرح،  در  تنها  نه  موجود،  شغلی  پيشنهادات  که  آنجا  از 
دارند،  هم  با  زيادی  بسيار  تفاوت  واقعی،  محتوای  در  بلکه 

شکل3: بخش هايی که در استانداردسازی دارای کارمندان متقاضی هستند )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

مهارت های سخت مورد انتظار نيز تفاوت زيادی با هم دارند. 
الزامی  عمومی  مهارت های  مورد  در  نظر  اظهار  رو،  اين  از 
امکان پذير نيست. فقط می توان آنها را در سه دسته عالی به 

شرح زير خالصه کرد )باليند و ِدِرشلِر،2017(. 
- دانش و مهارت های فنی، به عنوان مثال ساختار مايعات، 

طراحی سه بُعدی به کمك رايانه، اتوماسيون
- دانش و مهارت های تجاری، به عنوان مثال مديريت ناب

مثال  به عنوان  اطالعات،  فناوری  مهارت های  و  دانش   -
توسعه نرم افزار، سی شارپ، دانِش بسته های نرم افزاری خاص.

شرکت ها  متفاوت،  شده  ذکر  سخت  مهارت های  از  گذشته 
هستند.  متقاضی  از  خاصی  نرم  مهارت  پرونده ی  دنبال  به 
تجزيه و تحليل آگهی های شغلی نشان می دهد که مهم ترين 
 ،)٪14( ارتباط  توانايی   ،)٪16( تيمی  کار  نرم،  مهارت های 
ابتکار شخصی )10٪( و مديريت )7٪( است )باليند و ِدِرشلِر، 
2017، صفحه 49(. مطالعه ای که بر اساس نمونه ای از 297 
شرکت آلمانی در رابطه با اهميت مهارت های نرم مشخص 
مهم،  بسيار  نرم  مهارت  پنج  که  می دهد  نشان  شده،  انجام 
توانايی  تحليلی،  تفکر  شخصی،  ابتکار  از  هستند  عبارت 
 Praktikum Info,( کار  انجام  به  تمايل  و  تيمی  ارتباط،کار 
kein Datum(. مقايسه با يافته های باليند و ِدِرشلِر،2017،  

نشان می دهد که مهارت های نرم الزم کاماًل مشابه هستند، 
زمينه  در  فعاليت هايی  برای  ويژه  به  آنها  که  معنی  اين  به 

استانداردسازی چندان خاص به نظر نمی رسند.
دنبال  به  شرکت ها  بيشتر  تحصيالت،  سطح  به  توجه  با 
اما  باشند،  دانشگاهی  مدرک  دارای  که  هستند  متقاضيانی 
دارند.  توجه  دکترا  به   ٪1 فقط  و  سرکارگرها  به   ٪4 فقط 
اما مهمتر اين که 71٪ از پيشنهادهای شغلی به طور کلی 
تجربه حرفه ای را الزامی می دانند، اگرچه تنها 4٪ به صراحت 
تجربه در زمينه استانداردسازی را طلب می کنند )باليند و 

ِدِرشلِر،2017، صفحه 48(.
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با  رابطه  در  فعلی  شغلی  پرونده های   2-3
استانداردسازی

در مجموع 270 پرونده ی مرتبط با متخصصان استانداردسازی 
در  يا  و  شايستگی ها  شرح  در  )يا  خود  پرونده ی  در  که 
به  کرده اند،  ذکر  را  “استانداردسازی”  شغلی(  پرونده های 
و کشورها در سراسر  مرتبط ترين بخش ها  منظور شناسايی 
اروپا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. عالوه بر اين، چنين 
تجزيه و تحليل پرونده، اطالعاتی پيرامون مرتبط ترين زمينه 
مطالعات ، شايستگی ها و همبستگی آنها با ساير شايستگی ها 

ارائه می دهد )باليند و ِدِرشلِر،2017(.
اين که،  اول  هستند.  مستقر  آلمان  در  کارکنان  بيشتر 
طبق  آلمان  آن که،  دوم  است.  اروپا  اقتصاد  قويترين  آلمان 
جهانی  رهبر  استانداردسازی،  بين المللی  سازمان  اظهارنظر 
از  تعداد زيادی  )ايزو،2017(، زيرا  استانداردسازی است  در 

کارمندان آن در اين زمينه خاص فعاليت می کنند.
دارای  می کنند  کار  استانداردسازی  در  که  کارکنانی  بيشتر 
مدرک کارشناسی ارشد/ ديپلم )66٪( يا حتی دکترا )٪16( 
تنها  ليسانس  دارای  کارمندان  درصد  حالی که،  در  هستند، 
ِدِرشلِر،2017(.  و  )باليند  است  کم  به نسبت  که  است   ٪9
کرد  تفکيك  اصلی  5 خوشه  در  می توان  را  تحصيلی  رشته 

)باليند و ِدِرشلِر،2017، صفحه 43(:
فنی  زمينه های  تمام  اين خوشه شامل  • مهندسی )٪55(: 
مکانيك،  مهندسی  مثال  عنوان  به  مهندسی،  با  مرتبط 
مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی هوانوردی، مهندسی 

توليد يا مهندسی شيمی است.
• مديريت )10٪(: اين خوشه شامل تمام رشته های تحصيلی 
اقتصاد،  مثال.  عنوان  به  کسب وکار،  و  مديريت  با  مرتبط 
رهبری و مديريت، مديريت عمومی، کسب و کار يا مديريت 

کسب وکار است.
• علوم )5٪(: اين خوشه شامل تمام رشته های تحصيلی مرتبط 
با علوم پايه، به عنوان مثال فيزيك شيمی يا رياضيات است.

• فناوری اطالعات )18٪(: اين خوشه شامل تمام رشته های 
تحصيلی مرتبط با مخابرات، علوم رايانه و برنامه نويسی است.

• موارد ديگر )12٪(: اين خوشه شامل ترکيبی از رشته های 
به عنوان  مختلف تحصيلی است که غير معمول تر هستند، 

مثال، حقوق و روابط بين الملل.
اين واقعيت که 40٪ از کل کارمنداِن دارای مدرک مديريت 

اين موضوع را به عنوان يك موضوع درجه دوم مطالعه کرده اند، 
جای تعجب دارد )باليند و ِدِرشلِر،2017(. از اين رو، می توان 
نتيجه گرفت که ترکيبی از مهارت های فنی و مديريتی در 

زمينه استانداردسازی الزامی است.
تجزيه و تحليل پيشنهادات شغلی نشان می دهد که بيشتر 
فعاليت های  برای  کارمندان  استخدام  هنگام  به  شرکت ها 
مربوط به استانداردسازی، تجربه حرفه ای را الزامی می دانند. 
نتايج تجزيه و تحليل LinkedIn اين يافته ها را تاييد کرده 
در  کار  شروع  از  قبل  کارمندان  بيشتر  که  می دهد  نشان  و 
شکل4  به  هستند.  حرفه ای  تجربه  دارای  استانداردسازی، 

مراجعه شود )باليند و ِدِرشلِر،2017(. 
اين بدان معنی است که کارمندان بعدها در حرفه خود زمينه 

فعاليت را به سمت استانداردسازی تغيير می دهند.
تمرکز  عضو  يك  اصلی  مهارت  و  دانش  پنج  بر  مطالعه  اين 
دارد. نتايج نشان می دهد که مهم ترين شايستگی ها، مديريت /

برنامه ريزی پروژه )19٪( و راهبرد کسب وکار )10٪( هستند 
که هيچ يك شايستگی مختِص موضوع نيستند. پس از آنها، 
 3GPP پيرامون  مانند دانش  شايستگی های مختِص موضوع 
9/2٪،(، مخابرات )8/5٪( و بی سيم )8/5٪( قرار دارند. از اين 
کارمندان  رايج ترين شايستگی های  که  است  توجه  قابل  رو، 
در استانداردسازی، شايستگی های فناوری اطالعات/مخابرات 

است )باليند و ِدِرشلِر،2017(:

3-3 پرونده های شغلی فعلی در زمینه استانداردسازی: 
نتایج یک نظرسنجی

به نظرسنجی در  اين بخش خصوصيات پاسخ دهندگان  در 
خصوص بخش، اندازه شرکت، واحد، مدرک و رشته تحصيلی، 
تجربه کار و فعاليت های جاری در استانداردسازی بيان شده 

است.

شکل4: زمان قبل از کار در استانداردسازی )باليند و ِدِرشلِر،2017(  
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هستند.  فعال  بسيار  استانداردسازی  در  پاسخ دهندگان 
استانداردسازی  نهادهای  در  آن ها  دو-سوم  سو،  يك  از 
حال،  اين  با  هستند.  فعال  ملی  سطح  در  به ويژه  بيرونی، 
يا  اروپايی  استانداردسازی  درگير  پاسخ دهندگان  از  نيمی 
در حال حاضر  از ٪20  بيش  نهايت،  در  بين المللی هستند. 
هيئت  در  موجود  روند  تأييد  برای  و  کنسرسيوم ها  در 
مولِر،2016(.  و  )باليند  هستند  فعال  آلمان  استانداردسازی 
در نتيجه، می توان چنين فرض کرد که نتايج نظرسنجی در 
خصوِص شايستگی های ضروری، بيانگر تصويری از نيازهای 

واقعی ارائه است)باليند و ِدِرشلِر،2017(.
از  نيمی  تقريبا  است.  سازمان  اندازه  مهم،  جنبه  يك 
کار  کارمند  از 500  بيش  با  سازمان هايی  در  پاسخ دهندگان 
می کنند. با اين وجود، يك چهارم در سازمان هايی کار می کنند 
و  )باليند  است  نفر   49 از  کمتر  آن ها  کارمندان  تعداد  که 

ِدِرشلِر، 2017(. 
تمايز پاسخ دهندگان بر اساس بخش ها، نقش مهم مهندسی 
الکتروفنی )26٪(، و همچنين اهميت روزافزون خدمات )٪16( 
را نشان می دهد. تقريباً 10٪ از پاسخ دهندگان درگير پژوهش 
و آموزش هستند که مسلماً گروه هدف اين نظرسنجی نبوده 
در  شرکت کنندگان  از  مشابهی  تعداد  اين،  بر  عالوه  است. 
مکانيك  مهندسی  و  اطالعات  فناوری  توليد،  ساخت وساز، 
مؤسسات  در  شاغل  متخصصات  سرانجام،  می کنند.  کار 
مديريت  و  اندازه شناسی  و  صدورگواهينامه  استانداردسازی، 
ِدِرشلِر،2017(.  و  )باليند  می کنند  تکميل  را  نمونه  عمومی 
منعکس  شغلی  پيشنهادات  تحليل  و  تجزيه  در  نيز  نتيجه 
شده است، زيرا به ويژه متخصصان برای يك واحد يا فعاليت 
به عنوان مثال تحقيق و توسعه، مد نظر هستند.  مشخص، 
حرفه ای  فعاليت های  از  بخش  يك  فقط  استانداردسازی 
آن هاست. اين نظرسنجی اطالعاتی را نيز پيرامون واحدهايی 
ارائه می دهد که کارمندان مرتبط در استخدام آن ها هستند. 
و  با تحقيق  با وجود همکاری محدود  جای تعجب دارد که 
توسعه در ساير مطالعات، به عنوان مثال )گروبمان، فيليپوويچ 
واحد  در  پاسخ دهندگان  يك سوم  از  بيش   )2016 الزينا،  و 
تحقيق و توسعه کار می کنند. عالوه بر اين، 15٪ در سطح 
مديريت عمومی، 13٪ در مديريت کيفيت و کمتر از10٪ در 
کسر  تنها  کلی،  به طور  هستند.  فعال  استانداردسازی  واحد 
در  استانداردسازی  به  عالقه مند  پاسخ دهندگان  از  کوچکی 

سطح مديريت عمومی فعال هستند، که ارتقاء کلی موضوع 
در شرکت ها را به چالش می کشد، حال آن که ما سهم بزرگی 
را در تحقيق و توسعه فعال می يابيم که ممکن است فرصتی 
ِدِرشلِر،  و  )باليند  می کنند  آينده  در  پيشرفت  برای  جالب 

2017، صفحه 56(.
کارشناسی  مدرک  دارای  پاسخ دهندگان  از  نيمی  از  بيش 
ارشد هستند، در حالی که تقريباً يك-چهارم کارشناسی يا 
دکترا دارند. بيشتر مدرک ها توسط دانشگاهها اعطا شده اند 
با  يافته  اين   .)57 ِدِرشلِر،2017، صفحه  و  )باليند  می کنند 
نشان  که  می شود  تأييد  شغلی  پيشنهادات  تحليل  و  تجزيه 
دارای  متقاضيان  دارند  انتظار  شرکت ها  درصد   80 می دهد 
مدرک دانشگاهی باشند، که به استناد آن، اين امر به طور 
کلی مشخص نشده است. فقط 4٪ از پيشنهادهای شغلی به 
به عنوان  را  دکترا  مدرک  فقط ٪1  و  می پردازند  سرکارگرها 
صفحه  ِدِرشلِر،2017،  و  )باليند  می دانند  الزامی  پيش شرط 
به طور   )٪39( مهندسی  تسلط  در  علمی  رشته های   .)48
کلی يا مهندسی فناوری اطالعات )31٪( شامل علوم رايانه، 
سابقه  دارای  که  دو-سوم  اين  هستند.  غيره  و  مخابرات، 
مطالعات  توسط  هم  هستند،  اطالعات  فناوری  يا  مهندسی 
مبتنی بر پرونده های LinkedIn و هم بر اساس پرونده های 
شغلی تأييد می شوند. باقيمانده ی سوم به متخصصان دارای 
تقسيم   )٪16( اجتماعی  علوم  يا   )٪14( پايه  علوم  مدرک 
می شود. به طور کلی، توزيع پيشينه ی علمی پاسخ دهندگان 
شغلی  پرونده های  ترکيب  با  مطابق  کاماًل  نظرسنجی  به 
رويکرد  دو  اعتبار هر  که  است،  عناوين شغلی  و   LinkedIn

و  )باليند  می کند  تاييد  را  شده،  آوری  داده های جمع  و  ما 
ِدِرشلِر،2017(.

حرفه ای  فعاليت های  در  استانداردسازی  ارتباط  نهايت،  در 
آن ها در  اکثر  تأييد می شود که  نکته  اين  با  پاسخ دهندگان 
مواجه شده اند، حال آن که  آن  با  مصاحبه های شغلی خود 
برای دو  سوم، استانداردسازی به طور صريح به مسئوليت های 

شغلی آنها افزوده شده است )باليند و ِدِرشلِر،2017(. 
حرفه  که  بود  تصور  اين  مبين  قبلی  تجربه  که  حالی  در 
متخصصان استانداردسازی فقط بعد از مدتی کار در زمينه های 
)فنی( ديگر شروع می شود، اين نظرسنجی الگويی را با کمی 
متفاوت نشان می دهد. برای بيش از يك سوم پاسخ دهندگان، 
استانداردسازی مربوط به مسئوليت های شغلی در سال اول 
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اشتغال و برای تقريباً يك سوم ديگر مربوط به مسئوليت های 
 ٪27/5 برای  فقط  است.  پنجم  تا  دوم  سال  در  شغلی 
از شش سال اشتغال به مسئوليت های  استانداردسازی پس 

شغلی آنها افزوده می شود )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

4-3 مطالبات دانش، مهارت و شایستگی کارمندان 
در استانداردسازی

پرونده های  استخراج  اجازه  باال،  در  شده  ارائه  رويکردهای 
در  شاغل  کارمندان  شخصی  پرونده های  همچنين  و  شغلی 
نيستند  قادر  آنها  اين حال،  با  می دهند.  را  استانداردسازی 
شيوه ای  به  را  کارمندان  شغل  برای  الزم  شايستگی های 

نظام مند و تفصيلی نشان دهند.
بر اساس الگوی شايستگی که ِدِرشلِر )2016( توسعه داده، 
مرور  از  حاصل  بينش های  ماشين آالت،  بخش  بر  تمرکز  با 
ادبيات و چند مصاحبه  اضافی، فهرستی از دانش، مهارت ها 
را  استانداردها  که  کارمندان  نياز  مورد  شايستگی های  و 
شرکت  استانداردسازی  فرايندهای  در  يا  کرده  پياده سازی 
می کنند، توسعه يافته است. انتظار می رود اين شايستگی ها 
بر پايه ی يکديگر ايجاد شود، يعنی ابتدا مهارت های اساسی 
در  می شوند.  ساخته  پيشرفته تر  مهارت های  آن  به دنبال  و 
است  همه شرکت کنندگان خواسته شده  از  نظرسنجی  اين 
الزامات  تا دانش، مهارت ها و شايستگی های زير را در مورد 

موقعيت فعلی ارزشيابی کنند.
1. شناخت اصطالحات اساسی مورد استفاده در استانداردها 

و استانداردسازی
2. توانايی شناسايی نياز به استانداردها

3. توانايی جستجو و انتخاب استانداردهای مناسب 
4. توانايی پياده سازی استانداردها در توسعه محصول يا فرايند

5. توانايی درک اثر پياده سازی استانداردها
6. شناخت مؤسسات استاندارد و فرايندهاي آنها

7. توانايی شناسايی نياز به مشارکت در استانداردسازی 
8. توانايی جستجو و انتخاب سازمان های استانداردسازی مناسب 
استانداردسازی  فرايندهای  توانايی مشارکت منفعالنه در   .9

)مشاهده گر(
استانداردسازی  فرايندهای  در  فعال  مشارکت  توانايی   .10

)شرکت کننده( 
11. توانايی قضاوت در مورد اين که کدام نوع از استانداردسازی 

)رسمی در مقابل کنسرسيوم( مناسب است
12. توانايی پيشنهادکردن اقالم کاری جديد در استانداردسازی

13. توانايی تأثيرگذاری راهبردی در دستور کار فرايندهای 
استانداردسازی

14. توانايی درک اثر فرايندهای استانداردسازی.
ارزشيابي با استفاده از مقياسی انجام شده که گسترده ی آن 
“اجتناب ناپذير  تا  مرتبط”  “بسيار  و  “مفيد”   ، “نامرتبط”  از 
به استانداردها و  ارتباط شايستگی هاي مربوط  ارزيابي  براي 
است.  متفاوت  کار”  هر  وظايف  انجام  براي  استانداردسازي 
عالوه بر اين، از شرکت کنندگان خواسته شده تا در خصوص 
يا  عالی  آموزش  مؤسسات  شايستگی  ناکافی بودن  يا  کافی 
ساير مراکز آموزش، و در عين حال که آيا اين امر ضروری 

نيست، نظر بدهند.
نتايج بررسی در شکل 5 نشان داده شده است.

3-3  ارزشیابی دانش، مهارت ها و شایستگی ها
می دهند  نشان  کلی  به طور  شکل5  در  مندرج  پاسخ های 

شکل 5: ارتباط شايستگی ها )1= نامرتبط تا  4= اجتناب ناپذير()N≥202( )باليند و ِدِرشلِر،2017(
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مدل شايستگی سلسله مراتبی پيشنهادی که متشکل از 14 
شايستگی خاص است با رتبه بندی شايستگی های مورد نياز 
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 شکل 6: ارزشيابی سؤال: »شايستگی های به دست آمده در مؤسسات آموزش عالی يا ساير مراکز آموزشی تا چه اندازه
در انجام وظايف ناکافی هستند؟« )N=128( )باليند و ِدِرشلِر، 2017(

در عمل تأييد شده است. با اين وجود، استثناهايی وجود دارد 
سلسله مراتبی،  شايستگی  مدل  مطابق  است.  ذکر  قابل  که 
در  مشارکت  و  استانداردها  پياده سازی  اثرات  درک  اهميِت 
و  )باليند  است.  انتظار  از  بيش  استانداردسازی،  فرايندهای 

ِدِرشلِر، 2017(

نکته قابل توجه اين که تصوير کم وبيش آينه ای از رتبه بندی 
نشان  که  است  پاسخ دهندگان  درصِد  شايستگی ها،  ارتباط 
به دست آمده در موسسات آموزش  می دهد شايستگی  های 
عالی يا ساير مراکز آموزشی برای انجام وظايف کاری کافی 
نيستند، يعنی ميانگين برابر صفر است. به طور کلی، بيشتر 
پاسخ دهندگان شايستگی کافی را در رابطه با استانداردها و 
الگو،  اين  نکردند.  دريافت  خود  آموزش  در  استانداردسازی 
همچنين صحه گذاری رتبه بندی شايستگی های مرتبط است. 

)باليند و ِدِرشلِر، 2017(.
 عالوه بر فهرست شايستگی های ارائه شده، بيش از سی نفر از 
پاسخ دهندگان،شايستگی های بيشتری را مطرح کردند. از يك 
طرف، تعامالت بين استانداردها و چارچوب نظارتی چندين 
بار ذکر شده است. عالوه بر اين، درک بهتر استانداردسازی 
در بافت زيرساخت ملی کيفيت و محيط کالن اقتصادی نيز 
درخواست شده است. از طرف ديگر، مهارت های نرم، مانند 
مموارد مربوط به مذاکره، ديپلماسی و شبکه سازی الزم است 

)باليند و ِدِرشلِر، 2017(.

4 الگوی شایستگی برای استانداردسازی
توانايی های ابتدايی و ارتباطات سلسله مراتبی آن ها با استفاده 
شده  داده  شرح  شايستگی  مدل های  در  شايستگی  ابعاد  از 

گذشته از ارزشيابی دانش، مهارت ها و شايستگی ها در خصوص 
الزام ِسَمت فعلی، از شرکت کنندگان خواسته شد تا کافی يا 
ناکافی بودن شايستگی مؤسسات آموزش عالی يا ساير مراکز 
را  نيست،  ضروری  امر  اين  آيا  که  حال  عين  در  و  آموزش، 

ارزشيابی کنند. نتايج در شکل 6 نشان داده شده است.
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می کند.  تغيير  زمينه ی خاص  به  بسته  آنها  تعداد  که  است 
بسته به زمينه، خود شايستگی ها می توانند مستقل از يکديگر 
يا سلسله مراتبی مربوط به يکديگر باشند. چارچوب های کلی 
ارائه  را  بلوم  رده بندی  عمومی،  شايستگی  مدل های  برای 
ميان  مشترک  زبان  يك  که   )2002 )کراث وال،  می دهد 
آموزش دهندگان ايجاد می کند. اين رده بندی، ابزاری را برای 
از  استفاده  با  درسی  برنامه  ايجاد  منظور  به  اهداف  تعريف 
خاطر  به  يعنی  شناختی  فرآيند  ابعاد  در  زير  سلسله مراتِب 
کردن،  تحليل  و  تجزيه  بردن،  بکار  کردن ،  درک  آوردن، 

ارزشيابی و ايجاد کردن )کانکلين، 2005( ارائه می دهد.
اگرچه استانداردسازی يك موضوع متقاطع است، اما مطالبات 
فرآيندهای  بدان معناست که  اين  توانايی ها دارد.  از  خاصی 
شناختی تفصيلی حاصل از مدلهای عمومی بايد در قالب ابعاد 
تقويت  استانداردسازی  زمينه خاص  برای  مرتبط  شايستگی 
شوند. اين امر منجر به تمرکز بيشتر بر فرآيندهای شناختی 
)به عنوان مثال دانش واقعی يا رويه ای( در مدِل به خصوِص 
شايستگی مختِص حوزه می شود )آلبرز و همکاران، 2015(.

در ابتدا تعريف کردِن توانايی ها و مطالبات اصلی در حوزه های 
منتخب شايستگی برای توسعه ی يك مدل شايستگی ضروری 
است که می تواند به چندين شيوه از جمله مصاحبه، مشاهده، 
نظرسنجی پرسشنامه و بررسی های پژوهشی انجام شود. خود 
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شايستگی ها بايد به گونه ای تعريف شوند که از لحاظ نظری 
و تجربی، مبنای قابل تأييدی را برای توسعه وظايف آزمون 

به منظور تأييد مدل ارائه دهند )آلبرز و همکاران، 2015(.
از آنجا که پاسخ های مندرج در شکل 5 تأييد می کنند که 
 14 از  متشکل  پيشنهادی  سلسله مراتبی  شايستگی  مدل 
پايه  می کند،  برآورده  را  صنعت  مطالبات  خاص،  شايستگی 
و اساس مدل شايستگی زير را تشکيل می دهند. در مرحله 
بعد، اين موارد با استفاده از شايستگی های پيشنهادی پاسخ 
دهندگان نظرسنجی تعميم می يابد)باليند و ِدِرشلِر، 2017(:

چارچوب  و  استانداردها  بين  تعامالت  درک  توانايی   .15
نظارتی

ملی  زيرساخت  بافت  در  استانداردسازی  درک  توانايی   .16
کيفيت و محيط کالن اقتصادی

17. دانستن تاريخچه استانداردسازی.
هدف از اين مدل شايستگی، توصيف توانايی های ابتدايی و 
اين بدان معنی  آنها به روش سلسله مراتبی است.  ارتباطات 
به  و  وصل شده  هم  به  بايد  فردی  شايستگی های  که  است 

صورت سلسله مراتبی مرتبط شوند.
مورد  اساسی  اصطالحات  “دانستن  با شايستگی  مبنا  و  پايه 
می شود،  ساخته  استانداردسازی”  و  استانداردها  در  استفاده 
دستيابی  توانايی  برای  اساسی  پيش نياز  دانش،  کدام  يعنی 
به شايستگی های بيشتر در اين زمينه خاص است. به عنوان 
يك  بر  استانداردها  اثر  دانش آموز  يك  که  اين  برای  مثال، 
عين  در  و  استاندارد  يك  تعريف  بايد  کند،  را درک  شرکت 
حال، تفاوت بين استانداردها و خطوط راهنما را بداند. همين 
رويه را می توان برای هر شايستگی اِعمال کرد که به نتيجه ی 
برای  را  بنابراين مبنايی  و  مندرج در شکل7 منجر می شود 
ِدِرشلِر،  و  می کند)باليند  فراهم  استانداردسازی  در  آموزش 

.)2017
)به شکل 7 رجوع  است که همه شايستگی ها  به ذکر  الزم 
کنيد( مهارت های سخت هستند. همانطور که قباًل چندين 
در  تعيين کننده ای  نقش  نيز  نرم  مهارت های  شد،  ذکر  بار 
ديپلماسی،  مذاکره،  مثال  عنوان  به  استانداردسازی،  زمينه 
ايفا  مسئوليت پذيری  و  تيمی  کار  ارتباطات،  شبکه سازی، 
زيرا  نيستند،  شايستگی  الگوی  از  بخشی  اين ها  می کنند. 
به  صالحيت های چندرشته ای هستند که نمی توان منحصراً 
حوزه استانداردسازی اختصاص داد. در عوض، اين ها صفات 

می توان  که  هستند  صالحيت هايی  يا  شخص  يك  خاص 
اين کار را کرد.  بايد  بافت متفاوت به دست آورد و  در يك 
مختلف  خوشه  چهار  به  می توان  را  فردی  شايستگی های 

تقسيم کرد )باليند و ِدِرشلِر، 2017(:
)1( شایستگی های عمومی: شايستگی هايی که نشان دهنده 
دانش عمومی هستند، به عنوان مثال، نظير “دانستن اصطالحات 

اساسی مورد استفاده در استانداردها و استانداردسازی”.
)2( به کارگیری دانش مربوط به استاندارد: شايستگی هايی 

که برای به کارگيری يك استاندارد الزامی هستند.
که  شايستگی هايی  استانداردسازی:  برای  آمادگی   )3(
شرکت  يك  استانداردسازی  فعاليت های  آماده سازی  برای 

الزامی هستند.
مشارکت  برای  که  شايستگی هايی  استانداردسازی:   )4(

فعال در استانداردسازی الزامی هستند.
اين دسته ها مستقل از يکديگر نيستند، آنها روی يکديگر بنا 
دانش  بر  بايد  کارمند  يك  که  معناست  بدان  اين  می شوند. 
دسته ی پايين تر تسلط داشته باشد تا بتواند شايستگی های 
همسوسازی  برای  می توان  تمايز  اين  از  دهد.  بروز  را  باالتر 
آموزش عالی در زمينه استانداردسازی استفاده کرد، زيرا همه 
دانش، مهارت ها و شايستگی ها در دانشگاه ها قابل تدريس 
نيستند و بايد در آموزش های عملی ضمن خدمت يا حتی با 
تجربه حرفه ای به دست بيايند )باليند و ِدِرشلِر، 2017(. ارائه 
مهارت های ضروری يکی ديگر از چالش های مهم است، زيرا 
اين امر تنها با ترکيبی از مسيرهای مختلف آموزشی حاصل 
متفاوت  آموزشی  نظام های  ديگر،  موارد  جمله  از  می شود. 
کشورهای مختلف اروپايی نيز و در عين حال آموزش عملی 
داخلی شرکت نيز بايد در نظر گرفته شود. بر اين اساس، اين 
موضوع بايد به صورت عميق و مفصل مورد بحث قرار گيرد. 
در نتيجه، به واسطه ی وسعت آن، بخشی از اين مقاله نيست.
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5 خالصه و نتیجه گیری
به طور کلی، مدارک و زمينه  مطالعاتی که پرونده های شغلی، 
می دهند،  نشان  نظرسنجی  به  پاسخ  و  شغلی  پيشنهادهای 
مختلِف  و طبقه بندی  دليل دسته ها  به  فقط  و  بوده  سازگار 
مورد استفاده، کمی متفاوت است. اگرچه مرور ادبيات نشان 
براساس سه  دارد،  بر مهندسی سازی کميت  تمرکز  از کمی 
اما  کرد،  تأييد  را  قبلی  يافته  اين  می توان  تجربی  رويکرد 
همچنين می توان آن را بيشتر به سمت فناوری الکترونيکی و 
فناوری اطالعات مشخص کرد. در نتيجه، اکثر کارشناسان نيز 
در اين بخش يا بخش های مرتبط مشغول به کار هستند. بنابر 
مرور ادبيات، همه مناطق ديگر از اهميتی جزئی برخوردارند 

)باليند و ِدِرشلِر، 2017(.
آن  در  بيشتر  متخصصان  که  جائی  يعنی  کسب وکار،  واحد 
مشغول به کار هستند، به تبع آن تحقيق و توسعه نيز می باشد 
که از ارتباط بااليی در مهندسی برخوردار است. با اين وجود، 
ما در سطح مديريت عمومی يا به طور خاص مديريت کيفيت 

 استانداردسازی 

 استانداردسازی برای آمادگی

 ارداستاند به مربوط دانش کارگیریبه

 استانداردسازی فرایندهای در برنامه بر راهبردی اثرگذاری توانایی استانداردسازی در جدید کاری اقالم دادنِ پیشنهاد توانایی

 (کنندهشرکت) استانداردسازی فرایندهای در فعال مشارکت توانایی

 (کنندهمشاهده) استانداردسازی فرایندهای در غیرفعال مشارکت توانایی

 مناسب استانداردسازی هایسازمان انتخاب ییتوانا

 تاس مناسب( غیررسمی یا رسمی) استانداردسازی از شکل کدام که این مورد در قضاوت توانایی

 مناسب استانداردسازی هایسازمان برای جستجو توانایی

   به نیاز شناسایی توانایی
 استانداردسازی در مشارکت

 هاتاندارداس سازیپیاده اثر درک توانایی

 هاآن فرایندهای و استانداردسازی موسسات شناخت

 فرایند یا محصول توسعه در استانداردها سازیپیاده توانایی

 مناسب استانداردهای انتخاب و جستجو توانایی

 استانداردها به نیاز شناسایی توانایی

 استانداردسازی فرایندهای اثر درک توانایی

 استانداردسازی و استانداردها در استفاده مورد اساسی اصطالحات دانستن

اگر سازمان استانداردسازی مناسب شناخته شده باشد
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شکل7: مدل شايستگی عمومی در زمينه استانداردسازی )باليند و ِدِرشلِر،2017(.

نيز حرفه ای ها را می يابيم که خالف يافته های حاصل از مرور 
ادبيات نيست )باليند و ِدِرشلِر،2017(. 

نظرسنجی،  از  حاصل  نتايج  و   LinkedIn تحليل  اساس  بر 
بيشتر کارشناسان دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی 
هستند که با تحليل پيشنهادات شغلی تأييد می شود. با اين 
حال، نتايج نظرسنجی نشان می دهد که در دانشگاه ها و ساير 
زمينه  در  ضروری  شايستگی های  عالی،  آموزش  مؤسسات 
و  )باليند  نمی شوند  تدريس  کافی  اندازه  به  سازی  استاندار 

ِدِرشلِر،2017، صفحه 72(.
با  مرتبط  موقعيت  يك  در  کار  شروع  از  قبل  شرکت ها 
استانداردسازی، به دنبال متقاضيان با تجربه حرفه ای هستند. 
 LinkedIn تحليل  و  تجزيه  از  حاصل  نتايج  با  مشاهده  اين 
پشتيبانی می شود، که طبق آن بيش از نيمی از کارشناسان 
بعد از گذشت بيش از 10 سال کار، وارد کار استانداردسازی 
تحليل  و  تجزيه  نتايج  با  نظرسنجی  اين  نتايج  می شوند. 
اين  با  می توان  را  تفاوت  اين  که  است،  متفاوت   LinkedIn
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 LinkedIn واقعيت توضيح داد که ميانگين سنی برای گروه
بيشتر است )باليند و ِدِرشلِر،2017، صفحه 72(.

از اين گذشته، تجزيه و تحليل پيشنهادات شغلی و پرونده های 
LinkedIn، نشان از تعداد بيشمار محتوای مرتبط با فناوری 

يا حتی مرتبط با استاندارد دارد، که مختِص بخش هستند، 
به عنوان مثال مخابرات يا فناوری اطالعات و ارتباطات. عالوه 
بر اين، مهارت های نرم ضروری که در ادبيات ذکر شده اند، 
اين  با  دارند.  وجود  نيز  شغلی  پيشنهادات  توضيحات  در 
حال، رويکرد چندروشی اين مطالعه 17 شايستگی مختص 
را  صنعت  مطالبات  که  می دهد،  ارائه  را  استانداردسازی  به 
شايستگی  مدل  يك  به  شايستگی ها  اين  می کند.  برآورده 
سلسله مراتبی منتقل می شوند که از يك سو، روابط بين يکديگر 
را نشان می دهند و از سوی ديگر، مبنايی را برای آموزش در 
استانداردسازی فراهم می کنند. چگونگی پياده سازی اين مورد 
در آينده بايد در تحقيقات بيشتر به تفصيل مورد بحث قرار 

گيرد. )باليند و ِدِرشلِر، 2017، صفحه 72(. 
به طور کلی، از يك سو، يکدستی يافته های حاصل از رويکردهای 
گوناگون مورد استفاده در مطالعه، به طرز شگفت آوری زياد 
بينش های  با  چشمگيری  تفاوت های  ديگر،  سوی  از  است. 
رويکرد  حال،  اين  با  ندارد.  وجود  قبلی  مطالعات  از  حاصل 
می دهد،  را  بيشتر  تمايز  ايجاد  ی  اجازه  پژوهش  اين  کُمی 
که تفاوت های بين رشته ها و واحدهای کسب وکار موجود در 
ادبيات را زير سوال می برد. عالوه بر اين، می توان برخی از الزامات 
مختص به فناوری يا حتی الزامات خاص استاندارد را برای دانش، 
مهارت ها و شايستگی ها شناسايی کرد، که در ادبيات موجود 

يافت نمی شود )باليند و ِدرِشلِر، 2017، صفحه 72(.
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Necessary Competences of Employees in the Field of Standardization

Knut Blind1 | Sandra Drechsler2

Abstract
Companies’ actions are increasingly influenced by standards which, for various reasons, are becoming more impor-
tant. Against this background, the requirements on employees have increased, as standards influence ever further 
reaching areas of their tasks. On the one hand, products and processes need to be designed according to standards, 
and on the other hand, companies might consider to actively participate in standardisation processes to ensure that 
the resulting standards have a positive impact on their businesses. Consequently, we can already differentiate the 
employees into the large share implementing standards in product development or production processes and the 
very small number actively involved in standardisation processes. This contribution deals with the question for 
which “technical and non-technical job profiles” the present European employment market requests standardisa-
tion-related competences. In the search for the answer to this question an extensive literature survey as well as an 
additional field survey have been carried out to identify most relevant topics for standardisation education and job 
specific requirements. As an overall result of both studies, we present the most important job profiles and their 
particular demands for standardisation-related competences. Based on these insights contents for general higher 
education are defined taking different scientific fields, technologies or sectors into account.
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